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En sık kullanılan kişisel bakım ürünleri

IŞILDAYAN 
MARKALAR

TÜKETİCİYLE BİRLİKTE

Maskeleri günlük hayatımızın önemli bir parçası haline getiren pandemi güzellik 
ve kişisel bakım rutinlerini de değiştirmişti. Ancak şimdi kapıda hem maskesiz 
günler hem de umut dolu bir bahar var… Peki, bu yeni dönemde kişisel bakım 

eğilimleri nasıl şekillenecek? Tüketiciler hangi kategorilerde yeni ürün denemeye 
açık? Yaş grubuna göre kişisel bakım ritüelleri nasıl şekilleniyor? Tüketicinin 

gönlüne taht kuran markalar hangileri? Daha da önemlisi enflasyon ortamı kişisel 
bakım rutinlerini nasıl etkiliyor? Hepsi ve daha fazlası Marketing Türkiye için 

PRAGMA’nın gerçekleştirdiği “Kişisel Bakım Araştırması”nda…

Statista, kozmetik sektöründe gelirlerin 2021 yılında global olarak sekiz milyar doların 
üzerinde artarak 80.74 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Hatta veriler, 2022 yılına kadar 100 
milyar doları aşacağına ve 2026 yılına kadar yıllık yaklaşık 131 milyar dolara ulaşacağına işaret 
ediyor. Bu iştah kabartan rakamlar sektörde rekabetin de günbegün artmasına neden oluyor. 
Ancak zorlu sektörde tüketicinin güvenini kazanarak hem aklına hem de gönlüne girmek 
hiç de kolay değil.  Tüketiciler hem sürekli yenilik arıyor hem de daha doğal ve uygun fiyatlı 
ürünler talep ediyor… Marketing Türkiye için PRAGMA’nin gerçekleştirdiği “Kişisel Bakım 
Araştırması” bir yandan pandemi süreciyle değişen satın alma eğilimlerine ışık tutarken diğer 
yandan hangi kişisel bakım markalarının tüketicinin vazgeçilmezi olduğunu ortaya koyuyor… 

ŞAMPUAN VAZGEÇILMEZ ŞAMPUANDA INDIRIM BEKLENMIYOR

MASKESIZ DÖNEM RENKLI 
KOZMETIĞI CANLANDIRACAK

KADINLAR MAĞAZAYA, ERKEKLER INTERNETE

Araştırmaya göre katılımcılar ortalama 51 günde bir kişisel bakım ürünü satın 
alıyor. Neredeyse hepsi (yüzde 97) şampuan kullandığını ve ortalama 66 gün-
de bir şampuan aldığını belirtiyor. Saç bakım ürünleri de şampuandan sonra 
en sık alışverişin yapıldığı (2 ayda bir) kategori olarak kaydediliyor. Saç şe-
killendirici ürünler ise katılımcılar tarafından en az tercih edilen ürün olarak 
kayıtlara geçiyor (yüzde 59).

Katılımcılar genelde ya kullandıkları ürün bit-
tiğinde (yüzde 76) ya da kullandıkları ürün in-
dirime girdiğinde (yüzde 71) alışveriş yapma 
eğiliminde. Kişisel bakım ürünlerini toplu ola-
rak satın alan katılımcıların oranı ise oldukça 
düşük (yüzde 19).
Kadınlar kişisel bakım ürünlerinde erkeklere 
göre daha çok indirim dönemlerini takip edi-
yor. En sık alınan kişisel bakım ürünü olan 
şampuanda indirim dönemleri beklenmezken 
görece daha az kullanılan saç şekillendiricileri-
ni almak için indirim dönemleri tercih ediliyor.

Katılımcıların yüzde 56’sı fiyat, yüzde 59'u pan-
demi sebebiyle kişisel bakım ürünü kullanmayı 
bırakmadıklarını söylüyor. Kadın katılımcı-
ların yüzde 16’sının fiyat sebebiyle bıraktığı 
ürünler arasında allık, far, ruj gibi renkli koz-
metik ürünler bulunuyor. Maske kullanılması 
sebebiyle; yüzde 27 renkli kozmetik ürünleri, 
yüzde 9 da güneş kremini bıraktığını söylüyor. 
Maske zorunluluğunun kalkması durumunda 
kadın katılımcıların yüzde 50’si renkli kozme-
tik ürünlerini daha fazla kullanacağını söy-
lüyor. Bunu takiben kullanımı artacak ürün 
grupları arasında yüzde 27 ile yüz temizliği 
ve bakım ürünleri, yüzde 26 ile de cilt bakım 
ürünleri geliyor.

Katılımcıların çoğu kişisel bakım 
ürünlerini internetten (yüzde 
83) ve kişisel bakım marketle-
rinden (yüzde 82) almayı tercih 
ediyor. Ancak kadın tüketiciler 
daha çok kişisel bakım market-
lerinden alışveriş yapmayı seçer-
ken (yüzde 87), erkek katılımcı-
lar öncelikli olarak internetten 
sipariş veriyor (yüzde 78). Departman mağazasından

Parfümerilerden
Doğrudan temsilci satışçılardan

Süpermarketten
Markaya ait mağazalardan

Kişisel bakım marketlerinden
İnternetten 
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Kişisel bakım ürünlerini nereden
satın alıyorsunuz? 

Toplu satın alırım

Kullandığım ürünlerde indirim
olduğunda satın alırım

Ürünlerim bittiğinde satın alırımSatın alma
ne zaman
yapılıyor?
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KADINLARDAKI KOKU SADAKATI ERKEKLERDE YOK

SAÇLARI TAFT ŞEKILLENDIRIYOR!

GÜLÜŞLER COLGATE GÜVENCESINDE

EN ÇOK TERCIH EDILEN ŞAMPUAN 
MARKASI “ELIDOR”

KIŞISEL BAKIM IHTIYAÇLARI YAZ MEVSIMINDE ARTIYOR

Katılımcıların yeni ürün deneme motivasyonları en çok şampuan kategorisin-
de görülüyor (yüzde 73). Kadın katılımcılar, deodorant ve parfüm dışındaki 
tüm ürünlerde erkek katılımcılara göre yeni ürün denemeye daha meyilli. Er-
kek katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 66.3) ise kadınların aksine en çok 
deodorant kategorisinde yeni ürün denemeyi seviyor. 18-39 yaş grubuna dahil 
katılımcılar 40-49 yaş grubuna oranla birçok kategoride yeni ürün denemeyi 
daha çok seviyor.

Saç şekillendirme söz konusu olduğunda tüke-
ticilerin ilk tercihi Taft oluyor. Yüzde 35.9’luk 
bir oranlar birinci tercih olan Taft’ı, yüzde 30.8 
ile Elidor ve yüzde 28.7 ile L'Oréal takip ediyor.

Ağız bakım ürünleri kategorisinde tüketicinin 
ilk üç tercihi; Colgate (yüzde 71.9), İpana (yüz-
de 56.4) ve Signal (yüzde 53.1) oluyor.

Katılımcılara şampuan kategorisinde en çok tercih ettikleri 
marka sorulduğunda yüzde 66.1 ile zirvede Elidor’u görü-
yoruz. Onu yüzde 60.5 ile Pantene takip ederken, Dove da 
yüzde 28.2 ile ilk üçteki yerini alıyor. Saç bakım kategori-
sinde de sıralama değişmiyor. Yüzde 65 oranında katılımcı 
saçlarının bakımını Elidor’a emanet ediyor. Pantene (yüzde 
60.1) ve Dove (yüzde 24.2) da tercih edilen diğer markalar.

Her iki katılımcıdan biri için kişisel bakım ürün 
tercihleri dönemsel olarak değişim gösteriyor ve 
her 4 katılımcıdan biri de yaz öncesi kişisel bakım 
ritüelleri uyguluyor. Kış aylarında katılımcıların 
yüzde 29’u daha yağlı ürünler kullandığını, yüzde 
10’u cilt kuruluğu sebebiyle nemlendirici kullan-
dığını belirtiyor. Yaz aylarında ise; katılımcıların 
yüzde 28’i roll-on ve deodorant kullanımını ar-
tırdığını, yüzde 10’u güneşten korunma ürünleri-
ni yazın kullandığını, yüzde 11’i de yaz aylarında 
daha hafif makyaj yaptığını ifade ediyor.

Dönemsel değişim Mevsimlere göre kişisel bakım tercihleri

Evet

%50
Hayır

%50

Kışın daha yağlı ürünler kullanırım %29

%28

%14

%11

%10

%10

Yazın sıcak olduğu için daha çok
roll on-deodorant kullanırım

Tahriş etmeyen ürünleri kullanırım

Yazın daha hafif makyaj tercih ederim

Cildim kuruduğu için kışın
nemlendirici kullanırım

Güneş ürünlerini yazın kullanırım

Roll-on

Saç şekillendirici ürünler

Renkli kozmetik ürünleri

Ağız bakım ürünleri

Parfüm

Yüz temizliği ve bakım ürünleri

Saç bakım ürünleri

Deodorant

Cilt bakım ürünleri
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Tüketicinin yeni ürün deneme motivasyonları

Taft

%35,9

Elidor

%30,8

L'Oréal

%28,7

En çok tercih edilen saç  
şekillendirici markası

En çok tercih edilen ağız bakım markası

Colgate
%71,9

İpana
%56,4

Signal
%53,1
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YAZA HAZIRLIK RITÜELLERI…

CILDE EN IYI NIVEA BAKIYOR

NIVEA ZIRVEDE YALNIZ 

GENÇLER MODAYA ORTA YAŞ GRUBU ISE MARKA 
BILINIRLIĞINE BAKIYOR

Her dört kişiden biri yaz öncesi kişisel bakım ritüelleri uyguladığını belirtiyor. 
Maske yapmak (yüzde 37), cilt bakımı yapmak (yüzde 28), daha ferah ürünler 
almak (yüzde 28), selülit kremi almak (yüzde 11) ve peeling yapmak (yüzde 10) 
yaz öncesi yapılan popüler bakım ritüelleri arasında.

Cilt Bakım Kategorisi’nde yüze 61 ile katılım-
cıların açık ara ilk tercihi NIVEA oluyor. Arko 
(yüzde 23.1), Dove (yüzde 22.4) ve Bepanthol 
(yüzde 21.5) de yakın oranlarla en çok tercih 
edilen markalar arasında. Yüz temizliğinde de 
NIVEA yüzde 52 ile tüketicinin ilk tercihi. Onu 
Garnier (yüzde 39.6) ve Neutrogena® (yüzde 
23.22) takip ediyor. NIVEA cilt bakımı ve yüz 
temizliği ürünlerinin yanında güneş bakımı 
ürünleriyle de tüketicinin en çok tercih ettiği 
marka oluyor. Yüzde 52.2’lik bir kitlenin ilk 
tercihi olan markayı, yüzde 28.9 ile Sabamed 
ve yüzde 27.7 ile Garnier takip ediyor.

NIVEA yüzde 56.9’luk bir tercih oranıyla deo-
dorant kategorisine de ambargo koyuyor. Yüz-
de 49.7’lik bir kitle Rexona derken, yüzde 39 
oranında katılımcının aklında Dove var. Roll-
on kullananların ilk üç marka tercihi de aynı; 
Nivea (yüzde 61.9), Rexona (yüzde 44), Dove 
(yüzde 35.4)…

Kişisel bakım ürünü tercihinde en önemli üç unsur; ürünün kalitesi (yüzde 
93), güvenilirliği (yüzde 92) ve içeriği (yüzde 91)… Marka bilinirliği en çok 30-
39 yaş grubundaki katılımcıların (yüzde 93) tercihini etkiliyor. Ürünün tavsiye 
edilmesi 18-29 yaş grubu (yüzde 61) için daha önemli bir unsurken, 18-39 yaş 
grubu ürünün moda olmasını önemsiyor.

Kişisel bakımda
yaz ritüeliniz var mı? 

Yaz öncesi kişisel yapılan bakım ritüelleri

Evet
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Ürün tercihini etkileyen faktörler

NIVEA

%56,9

Rexona

%49,7

Dove

%39,0

En çok tercih edilen deodorant markası

FLORMAR RENKLERI ÖZGÜVEN 
TAZELIYOR

Söz konusu renkli kozmetik olduğunda li-
der marka Flormar’ın (yüzde 48.8) en ya-
kın rakibi Maybelline (yüzde 38.8) oluyor. 
L'Oréal Paris (yüzde 35) de bu kategorinin 
güçlü markalarından.

L'Oréal ParisMaybellineFlormar

%35,0%38,8%48,8

En çok tercih edilen renkli kozmetik markası

PARFÜMDE REKABET ÇETIN
Birçok kişi tarafından “bir karakter yansı-
ması, imza” olarak görülen parfümde ter-
cihler sorulduğunda bu kategorideki reka-
betin çetin olduğu görülüyor. En çok tercih 
edilen marka olan Avon’u (yüzde 25.7) bir 
adım farkla ikinci sıraya yerleşen Lancôme 
(yüzde 23.6), Burberry (yüzde 23) ve Gior-
gio Armani (yüzde 22.1) takip ediyor.

PÜRÜZSÜZLÜK ELÇISI 
GILLETTE

Tıraş ve epilasyon kategorisinde zirveyi 
Gillette (yüzde 36.8) ele geçiriyor. Braun 
(yüzde 30.8) ve Veet (yüzde 19.2) de önem-
li oranda tercih edilen markalar oluyor.

VeetBraunGillette

%19,2%30,8%36,8

En çok tercih edilen tıraş ve epilasyon markası

Avon

%25,7

Lancôme

%23,6

Burberry

%23,0

Giorgio Armani

%22,1

KULLANILAN MARKALARIN YENI ÜRÜNLERI  
MERAK UYANDIRIYOR

AYDA BIR KEZ PROFESYONEL BAKIM YAPTIRIYORUZ

HER ŞEY AHENKLE DANS EDEN 
SAÇLAR IÇIN…

ARAŞTIRMANIN METODOLOJISI:

Katılımcıların yüzde 57’si kullandıkları markanın yeni ürün çıkarması duru-
munda o ürünü denediğini belirtirken, daha önce kullanmadıkları bir mar-
kanın yeni ürünlerini deneme eğiliminde olan katılımcıların oranı yüzde 21. 
Geri kalan yüzde 23’lük kesim ise yeni ürün denemeye daha kapalı bir tavır 
göstererek hep aynı markanın aynı ürününü kullanmayı tercih ettiğini belirti-
yor. 18-29 yaş grubundakiler, 50-55 yaş aralığındaki katılımcılara kıyasla aynı 
markanın aynı ürünlerini daha çok kullanma eğiliminde.

Katılımcılar profesyonel olarak ortalama ayda bir kez bakım yaptırıyor. 18-29 
yaş arasındaki katılımcıların yüzde 88’i, en az ayda bir kere profesyonel olarak 
el ve tırnak bakımı yaptırdığını belirtirken, bu oran 50-55 yaş gurubundaki 
katılımcılar için yüzde 65 olarak karşılık buluyor. 50-55 yaş grubundaki katı-
lımcılar 4-5 ayda bir el/tırnak bakımı yaptırıyor. En çok zaman ayrılan bakım 
kategorileri; saç bakımı (yüzde 43), yüz bakımı (yüzde 26) ve cilt bakımı (yüz-
de 24) olarak araştırmaya yansıyor.

Katılımcıların yüzde 87’si saç bakımı yaptığını 
ya da yaptırdığını kaydediyor. Bunu takiben 
yüzde 75 oranla yüz bakımı, yüzde 72 ile de 
cilt bakımı yapıyor ya da yaptırıyorlar. Katı-
lımcıların en az tercih ettiği bakım ise yüzde 
45 ile ayak bakımı. 18-29 yaş aralığındaki ka-
tılımcılarda yüz bakımı, cilt bakımı, el ve ayak 
bakımının 40-49 yaş aralığındaki katılımcılara 
göre daha fazla tercih ediliyor. 
Profesyonel olarak hizmet alınan bakım kate-
gorilerinde saç bakımı yüzde 65 ile öne çıkıyor. 
Yüz bakımı 18-24 yaş aralığında daha fazla 
önemsenirken, 40-49 yaş grubundaki katılım-
cılar tarafından görece daha az tercih ediliyor.

Marketing Türkiye için PRAGMA Araş-
tırma ve Danışmanlık’ın gerçekleştir-
diği “Kişisel Bakım Araştırması” 10-14 
Ocak 2022 tarihleri arasında online 
araştırma metodolojisiyle gerçekleşti-
rildi. Örneklem oluşturma için PRAG-
MA Panel’in katılımcılarından yarar-
lanıldı. Araştırmaya üç büyük ilden 
toplamda 400 kişi katıldı.

Hiç kullanmadığım bir markanın yeni ürünlerini denerim

Hep aynı markanın aynı ürününü kullanmayı tercih ederimKullandığım markanın yeni bir ürünü çıkmışsa denerim

%57 %23 %21

Yeni ürün deneme isteği

Profesyonel bakım
BakımAyak/Tırnak bakımı

El/Tırnak bakımı

Cilt bakımı

Yüz bakımı

Saç bakımı %87
%65

%75
%48

%72
%49

%60
%38

%45
%26

En çok tercih edilen kişisel bakım türleri

Ayak/Tırnak bakımıEl/Tırnak bakımıCilt bakımıYüz bakımıSaç bakımı

%43 %26 %24 %6

%1

Kişisel bakımda en çok neye zaman ayrılıyor?
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