
ANNELERİN ÖNCELİĞİ DE 
TERCİHİ DE NET
On parmağında on marifet anneler hem ev ekonomisini idare ediyor hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de evin diğer fertleri 
olan çocukları ve eşleri için alışveriş yapıyor. Kelimenin tam anlamıyla ekonomi onların tercihleriyle şekilleniyor. Peki, anneler 
ekonomiyi şekillendiren bu tercihleri hangi motivasyonlarla yapıyor? Favori markaları hangileri? Onları en çok neler mutlu ediyor? 
Çocuklarının hayatına ne ölçüde müdahale ediyorlar? Marketing Türkiye için PRAGMA’nın gerçekleştirdiği “Annelerin Seçimi” 
araştırması bu soruların yanıtlarıyla beraber annelerin çok yönlü doğasına ışık tutuyor…  

Haber: Gizem Yıldız     gizem.yildiz@marketingturkiye.com

ARAŞTIRMA

M
arketing Türkiye için PRAGMA’nın gerçekleştirdiği “Annele-
rin Seçimi” araştırması annelerin kendileri ve çocukları için 
tercih ettiği markaların yanı sıra onların hisleri ve değişen 
dünya düzenine nasıl uyumlandıklarını da ortaya koyuyor. 
Bu kapsamda birincil ve değişmeyen öncelik olarak görü-

len çocukların da etkisiyle en çok hissettikleri duygu “kaygı.” Geleceğe dair 
umutlu olduklarını belirten annelerin “Anneler Günü”ne pek değer verme-
dikleri fakat hatırlanıp hediye alınmasını umursadıkları görülüyor. Bu kap-
samda giyim, küçük ev aletleri ve çiçek en çok mutlu eden hediyeler olurken 
markalar arasında da kıyasıya bir rekabet doğuyor. İşte annelerin gönlüne 
taht kuran o markalar…

ANNELER INSTAGRAM’DA

ZAMANE ANNELERI KAYGILI

ÖNCELIK HER ZAMAN ÇOCUKLARIN

ANNELER IÇIN EN ÖZEL  
GÜN HANGISI?

Çalışmaya göre annelerin en çok vakit geçirdiği sosyal medya platformu Ins-
tagram (yüzde 99). 35-44 yaş arası anneler anlamlı olarak Facebook’u daha 
fazla takip ediyor. Facebook’u kullanmaya devam eden profilin daha büyük 
yaş grubu olduğu bilinse de 55 yaş ve üzeri annelerin en çok Instagram’ı takip 
etmesi dikkat çekiyor. D SES grubu anlamlı olarak Facebook’u en fazla takip 
eden grup. AB grubu ise en çok Instagram’da vakit geçiriyor. Üç büyük ilde ise 
zirvede yine Instagram’ı görüyoruz.

Anne olmanın en yoğun hissettirdiği duygu kaygı olarak verilere yansıyor. Ha-
yatta en çok çocuklarına öncelik veren ve onları düşünen annelerin kaygılı his-
setmesi normal karşılanabilir. Orta yaşlı anneler daha büyük yaş grubuna göre 
bu kaygıyı daha fazla hissediyor. 45-54 yaş grubundaki anneler, genç ve 55 yaş 
üzerindeki annelere göre daha mutlu hissediyor. En az hissedilen duyguların 
ise yetersizlik ve tatminsizlik olduğu göze çarpıyor.

Hayattaki öncelikleri sorulan ve verilen şıklar 
arasında sıralama yapması istenen anneler için 
ilk sırada çocukları geliyor. Farklı SES grupla-
rında veya lokasyona göre bu öncelik farklılık 
göstermiyor. Annelerin listesinde ikinci sırayı 
ise eşler alıyor. Eş dışında, genel olarak aile ve 
sağlık öncelikli bir yere sahip. Orta yaş ve üze-
rindeki anneler için aile kavramının daha kıy-
metli bir yerde durduğu dikkat çekiyor. Genel 
örnekleme baktığımızda en son sıralarda yer 
alan özel hayat, arkadaşlar ve manevi değerler, 
genç anneler (25-35) tarafından önceliklendi-
riliyor.

Araştırma sonuçlarında anneler için en önemli 
gün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak kay-
dediliyor. Bu durum yaş ve SES gruplarında 
farklılık gösteriyor. İkinci önemli gün ise yıl-
başı olarak kayıtlara geçiyor. 55 yaş ve üzeri 
anneler ikinci olarak sevgililer günü ve işçi 
bayramına diğer yaş gruplarına göre anlamlı 
olarak daha çok önem veriyorlar. Genel olarak 
en az öncelikli bulunan gün 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü oluyor. Anneler günü ise an-
neler için ortalama bir öneme sahip.
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Annelerin takip ettiği sosyal medya mecralar

Tatmin ediciYetersizKafası karışıkŞanslıYorgunStresliMutluKaygılı
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Şu anda anne olmanın hissettirdiği duygular
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ARAŞTIRMA

Annelerin gelecekten umudu orta düzeyde. Kaygılı hissetmelerinin altında ya-
tan nedenlerden biri gelecekten çok da umutlu olamamak olabilir. Dünyanın 
geleceği söz konusu olduğunda annelerin daha çok umutsuz olduğu görülüyor. 
Bunun nedeni son yıllarda yaşanan savaşlar, iklim sorunları, pandemi gibi 
olumsuz birçok neden olabilir. Diğer taraftan annelerin Türkiye’den umudu 
kesmediği de verilere yansıyor.

Annelerin Anneler Günü’ne pek önem vermediği görülse de hediye istemeyen 
annelerin oranı oldukça düşük. Giyim, küçük ev aletleri gibi kategoriler en çok 
istenenler listesinin başında yerini alırken, çiçeği yeterli bulan annelerin oranı 
da oldukça yüksek. Genç anneler orta yaş grubuna göre anlamlı olarak takı, 
giyim, ayakkabı, kozmetik, beyaz eşya ve küçük ev aleti kategorilerini daha 
çok istiyor. Bu özel günde annelerin markalardan beklentileri ise indirim ve 
promosyonlu ürünler.

Ayakkabı kategorisinde 
Nike (yüzde 39), Skec-
hers (yüzde 18) ve adi-
das (yüzde 13) annele-
rin favori üçlüsü oluyor.

TÜRKIYE’DEN 
UMUTLULAR

GIYIMDE TERCIH ZARA VE LC WAIKIKI

HEDIYE PAKETINDEN ARZUM ÇIKSA…

GÜZELLIK L'ORÉAL’E EMANET

HEDIYE BEKLENTISI YÜKSEK

ADIMLAR NIKE ILE ŞENLENMELI

Annelerin favori hediye tercihi olan giyim 
kategorisinde zorlu bir yarış var. Zira annele-
re hangi giyim markalarından hediye almayı 
tercih ettiği sorulduğunda birinci sırayı yüzde 
27’lik bir oranla Zara ve LC Waikiki’nin paylaş-
tığı görülüyor. İkinci sıraya Koton (yüzde 11) 
yerleşirken DeFacto da (yüzde 7) üçüncü sıra-
daki yerini alıyor.

Ev içerisindeki zamanının önemli bir kısmını 
mutfakta geçiren annelerin hayatını kolay-
laştırarak adeta eli kolu olarak konumlanıyor 
küçük ev aletleri. Dolayısıyla da markalar için 
rekabetin oldukça yoğun olduğu bir kategori. 
Bu kategoride yüzde 17 ile annelerin ilk tercihi 
Arzum olurken onun hemen ardında yüzde 16 
ile Karaca geliyor. Arçelik de yüzde 12’lik bir 
tercih oranıyla ilk üçteki yerini alıyor.

L’Oréal (yüzde 26), Flormar (yüzde 19) ve 
Avon (yüzde 14) ise kozmetik kategorisinde 
annelerin en çok istediği ürünlere sahip olan 
markalar olarak kayda geçiyor.

İndirim
Promosyon ürünler
Ödeme kolaylığı sağlayan kampanyalar
Anneler Günü kutlama mesajı

Anneler Günü’nde
markalardan beklenenler

En çok hediye istenen kategoriler

Hediye tercih etmem

Aksesuar
(Çanta, fular, şapka gibi)

Beyaz eşya

Çikolata

Elektronik

Kozmetik

Takı

Ayakkabı

Çiçek

Küçük ev aleti

Giyim
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%49
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%55

%60

%64

Kemal
Tanca

KinetixPolarisHotiçGreyderHummelPumaadidasSkechersNike

%2%2%2%3%4%4%11%13%18
%39

Annelerin favori ayakkabı markaları

Mango

Bershka

Mavi

Pierre Cardin

Vakko

H&M

DeFacto

Koton

LCW

Zara
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Annelerin favori tekstil markaları

Dyson

Beko

Bosch

Siemens

Profilo

Fakir

Tefal

Arçelik

Karaca

Arzum

%5

%5

%5

%5

%7

%8

%9

%12

%16

%17

Annelerin favori küçük ev aletleri markaları
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Kabul etmemNe kabul ederim ne etmemKabul ederim

Çocuğun evlilik tercihi

Ateist
Yahudi
Ermeni

Alevi
Yabancı uyruklu

Kürt
Aşırı dindar

%12
%13
%14
%24
%29
%29
%30

%13
%21
%23

%27
%35
%36
%30

%75
%66
%63

%49
%36
%35
%40

AptamilDanoneKinderİçimNestléSütaşPınarTorkuETİÜlker

%4,0%4,8%7,5%10,5%12,3%16,0%19,5
%29,5

%52,0%55,0
Annelerin favori gıda markaları

adidasMangoCivilEbebekMaviH&MZaraDeFactoKotonLC Waikiki

%4%5,5%9,5%12%15%20,3%24,3
%36,8%41,3

%66,5
Annelerin favori giyim markaları

MANGO AKSESUARLARI  
TAM ANNELERE GÖRE 

Aksesuar kategorisinde annelerin beğendiği 
ürünleri giyim markaları yansıtıyor. Bu kap-
samda öne çıkan markalar ise Mango (yüzde 
20), Zara (yüzde 18) ve Koton (yüzde 11) oluyor.

Derimod

Polo

Pierre Cardin

Bershka

DeFacto

LC Waikiki

Vakko

Koton

Zara

Mango
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Annelerin favori aksesuar markaları

Takı kategorisinde Zen’in annelerin gönlüne 
kurduğu tahtta rakip tanımadığı görülüyor. Zira 
yüzde 29 ile liderliğe oturan markayı, yüzde 15 
ile Altınbaş, yüzde 13 ile de Atasay takip ediyor.

Elektronik kategorisinde yine annelerin tercihlerinin oldukça net olduğu dikkat 
çekiyor. Samsung yüzde 25 ile adını liste başına yazdırıyor. Yüzde 14 ile annelerin 
ikinci tercihi olan Bosch’u bir adım geriden takip eden marka Arçelik (yüzde 13) 
oluyor.

Yaşam alanlarının vazgeçilmezi olan beyaz eşya ürünlerindeki favorileri sorul-
duğunda annelerin ilk üç cevabı Bosch (yüzde 37), Arçelik (yüzde 28) ve Vestel 
(yüzde 9) oluyor.

Annelerin çocukları için gıda kategorisindeki tercihleri sorulduğunda listenin ilk 
üç sırasında yer alan markalar Ülker (yüzde 55), ETİ (yüzde 52) ve Torku (yüzde 
29,5) oluyor. İçecek kategorisine baktığımızda annelerin tercihlerini besleyici ol-
duğunu düşündükleri meyve suyu ve süt markalarından yana kullandığını görü-
yoruz. Bu kapsamda anneler çocukları için en çok Cappy (yüzde 24), İçim (yüzde 
21,5) ve Dimes (yüzde 20,5) markalarını sepetine ekliyor.

Annelere giyim kategorisindeki tercihleri sorulduğunda Zara ve LC Waikiki’nin 
zirveyi paylaştığını görmüştük. Çocukları için tercih ettikleri giyim markası so-
rulduğunda Zara dördüncü sıraya gerilerken LC Waikiki (yüzde 66,5) liderliğini 
koruyor. Koton (yüzde 41,3) ve DeFacto (yüzde 36,8) da ilk üçteki yerlerini alıyor.

ZEN’IN YERI BIR BAŞKA

TEKNOLOJIDE TERCIH NET

BEYAZ EŞYADA FAVORI BOSCH

ÇOCUKLAR IÇIN “ÜLKER” IYIDIR

ÇOCUKLARI NEREDEN GIYDIRIYORLAR?

Swarovski

Lizay

Pandora

Zara

Blue Diamond

Gülaylar

Sochic

Atasay

Altınbaş

Zen
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Annelerin favori takı markaları

Annelere en çok tercih ettikleri marketler sorul-
duğunda Migros (yüzde 61), BİM (yüzde 47) ve 
A101 (yüzde 45,3) yanıtları öne çıkıyor.

Otomobil kategorisine geldiğimizde annelerin 
hayallerini süsleyen marka oldukça net. Yüzde 
33 ile gönüllere taht kuran otomobil markası 
BMW oluyor. Onu Mercedes-Benz (yüzde 20,5) 
ve Volkswagen (yüzde 16,5) takip ediyor.

Annelere çocuklarının arkadaşlık tercihleri hakkındaki düşünceleri sorulduğun-
da ilk olarak çocuklarının sigara, alkol gibi alışkanlıkları olan kişilerle arkadaş-
lık yapmalarını istemedikleri dikkat çekiyor. Özellikle 35-45 yaş grubunun genç 
annelere göre bu konuda daha katı olduğu gözlemleniyor. İkinci sırada ise ate-
ist kişilerle arkadaşlığa karşı bir bariyer olduğu görülüyor. Bu noktada AB SES 
grubunun diğer SES gruplarına göre daha esnek bir bakış açısına sahip olduğu 
da verilere yansıyor. Aynı durum eşcinsel bireylerle arkadaşlık söz konusu oldu-
ğunda da gözlemleniyor. Bu iki grup dışında annelerin genellikle çocuklarının 
arkadaşlık tercihlerine müdahale etmediği görülüyor. 
Annelerin çocuklarının en çok Kürt, dindar ve alevi kişilerle arkadaşlık etmesine 
onay verdiği görülüyor.

Yüzde 72’lik bir oranla annelerin büyük çoğunluğu çocuklarının beslenmesinin 
sağlıklı olduğunu düşünüyor. Orta derecede sağlıklı bulan yüzde 25’lik bir kitle 
varken, sağlıklı bulmayan annelerin oranı yalnızca yüzde 3. Özellikle genç anne-
ler çocuklarının beslenmesini orta yaş annelerine göre anlamlı olarak çok daha 
sağlıklı buluyor. Bunun nedeni son yıllarda trend olan sağlıklı beslenmeyi genç 
annelerin daha çok benimsemesi olabilir.

Çocukların evlilik tercihleri hakkında annelerin görüşleri, arkadaşlık tercihleri 
hakkındaki düşünceleriyle benzerlik gösteriyor. Çocuklarının ateist biriyle evlen-
mesini genel olarak kabul etmeyen annelerden bu duruma en kapalı olan grup 
35-44 yaş aralığındakiler oluyor. 45-54 yaş aralığındaki anneler, orta yaş grubu-
na kıyasla çocuğunun bir ateistle evlenmesine anlamlı olarak daha açık. Anneler 
çocuklarının Kürt veya yabancı uyruklu insanlarla evlenmelerinde bir sakınca 
görmüyor. Dindar evliliği onaylayan anneler çoğunlukta olsa da İzmir, İstanbul 
gibi metropolde yaşayan anneler anlamlı olarak diğer illerde yaşayan annelere 
göre çocuğunun dindar kişilerle evliliğine onay vermiyor.

Marketing Türkiye için PRAGMA’nın 
gerçekleştirdiği “Annelerin Seçimi” araştırması 
16-18 Nisan 2022 tarihleri arasında online 
araştırma metodolojisiyle gerçekleştirildi. 
Örneklem oluşturmak için PRAGMA Panel’in 
katılımcılarından yararlanıldı. Araştırmada, Türkiye 
temsili NUTS 1 bölgesine dahil 12 ilde yapıldı. 25-55 
ve 55 yaş üstü yaş aralığında 400 anneye ulaşıldı.

SEPETLER MIGROS’TA DOLUYOR 

HAYALLERDE “BMW” VAR 

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARA SAHIP ARKADAŞLAR KORKULU RÜYA

ANNELER ÇOCUKLARININ SAĞLIKLI BESLENDIĞINDEN EMIN

ATEISTLE EVLILIK OLMAZ!

ARAŞTIRMANIN METODOLOJISI:

Onur
Happy Center

File
Çağrı

Metro
Carrefour

Şok
A101
BİM

Migros

%2,8
%3,8
%3,8
%5,8
%6,8

%29,5
%37,0
%45,3
%47,0

%62,0

Annelerin favori market markaları

Honda
Porsche
Renault

Toyota
Audi
Fiat

Ford
Volkswagen

Mercedes-Benz
BMW

%9,5
%10,0
%10,3
%10,5
%10,8
%14,0
%14,3
%16,5
%20,5

%33,0

Annelerin favori otomobil markaları

HuaweiDysonArzumProfiloVestelAppleXiaomiArçelikBoschSamsung

%4%4%4%6%6
%11%11%13%14

%25
Annelerin favori elektronik markaları

LGArzumSamsungProfiloSiemensBekoVestelArçelikBosch

%1%2%3%5%6%8%9

%28
%37

Annelerin favori beyaz eşya markaları

 İstemem Ne isterim ne istemem İsterim

 Sigara/alkol gibi kötü alışkanlıkları olan bir çocuk/genç

 Eşcinsel eğilim gösteren bir çocuk/genç

 Ateist bir ailenin çocuğu

 Yahudi bir ailenin çocuğu

 Ermeni bir ailenin çocuğu

 Alevi bir ailenin çocuğu

 Aşırı dindar bir ailenin çocuğu

 Kürt bir ailenin çocuğu

%6
%9
%15
%19
%21
%33
%33

%12 %82
%15 %76
%21 %64
%35 %47
%37 %42

%37 %30
%35 %32

%36 %39 %26

Çocuğun arkadaşlık tercihi
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