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ÖZET 

 

Başak Durna (2008). Türkiye’de Yayınlanan Kadın Dergilerindeki Erkek Kozmetik 

Ürün Reklamlarının İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 

 

Kozmetik ürün kullanımının gün geçtikçe artış gösterdiği günümüzde; 

yalnızca kadınların değil, erkeklerin de kozmetik ürün kullanımının giderek arttığı 

yapılan çalışmalarla vurgulanmaktadır. Kozmetik ürün reklamlarının sıkça yer aldığı 

kadın dergilerinde erkek kozmetik ürün reklamlarının hedef kitle açısından 

değerlendirilmesi önem taşır. 

 

 Çalışma kadın dergilerinde yer alan erkek kozmetik ürün reklamlarının 

incelenmesi ve erkeklerin kozmetik ürün kullanım özelliklerini değerlendirmek 

amacıyla planlanmıştır. Araştırmada, seçilen kadın dergilerinde yer alan erkek 

kozmetik ürünlerine ilişkin tüm reklamlar değerlendirme kapsamına alınmıştır. 

Kozmetik ürün kullanan erkeklerin ürün tercihlerini ve ürün tercihlerini etkileyen 

faktörleri belirlemek amacıyla anket çalışması yapılmıştır.   

 

 İncelenen kadın dergilerinde, her sayıda en az bir erkek kozmetik ürün 

reklamının yer aldığı görülmüştür. Araştırma kapsamında değerlendirilen 

reklamların %95’inin parfüm reklamı olduğu, bunun %32’sinde her iki cinse 

sunulan parfüme yer verildiği belirlenmiştir. Dergilerde yer alan kozmetik ürün 

reklamlarının model kullanım özelliklerine göre dağılımı incelendiğinde erkek 

parfüm reklamlarının %88’inde erkek model kullanıldığı, erkek-kadın parfümlerinin 

%100’ünde ise her iki modelin birlikte kullanıldığı saptanmıştır. Dergilerde yer alan 

erkek kozmetik ürün reklamlarında cinsellikle ilgili farklı unsurların dağılımına 

bakıldığında, erkek parfüm reklamlarında en çok “fiziksel çekicilik” unsurlarının 

tercih edildiği görülmüştür.  
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Erkeklerin kozmetik ürün kullanım özelliklerini incelemek amacıyla yapılan 

değerlendirmede, erkeklerin kozmetik ürün kullanımının giderek arttığı ; kozmetik 

ürün seçiminde ise öncelikle reklamların etkili olduğu, eş/kız arkadaş önerisinin 

bunu izlediği görülmüştür.  

 

 Sonuç olarak; parfüm, cilt bakım ürünü gibi kozmetik ürünlerin her iki cinse 

yönelik reklamlarının hedef kitleye göre farklı yayınlarda yer alabildiği, kadın 

dergilerinde tüm reklamlarla birlikte kozmetik ürün reklamlarının yer almasının 

anlamlı olduğu görülmektedir. 
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ABSTRACT 

 

Başak Durna (2008). Assesment of Men’s Cosmetics Advertisements in Women’s 

Magazines Published in Turkey. 

 

 It’s underlined that, cosmetics usage increases rapidly nowadays and the 

studies emphasize that, not only women’s usages but also men’s usages of cosmetics 

rise day by day. The purpose of this study is to assess the advertisements about 

men’s cosmetics published in women’s magazines and to research men’s cosmetics 

usages. Each advertisement consisting of men’s cosmetics in the selected magazines 

is included in the research. To determine men’s cosmetics preferences and the facts 

that affect their preference, a questionnaire has been applied. 

 

It’s seen that, 95 percent of the total advertisements are about parfumes; and 

32 percent of these parfume advertisements are about brands that product parfumes 

for both men and women usage with the same name. When the modal usage of these 

magazine advertisements are researched, it’s seen that 88 percent of the 

advertisements include men models. Both men and women models are used in 100 

percent of the advertisements of brands that are for both men and women usage. In 

our research it’s determined that mostly physical attractiveness components are 

preferred. 

 

The results of our survey researching men’s usages of cosmetics show that 

men’s cosmetics usages increase day by day. It’s also understood that 

advertisements are the most effective tools for cosmetics products preference 

followed by wife/girl friend suggestions.  

 

 Consequently, it’s understood that the advertisements of cosmetics as 

parfumes and skin care products for both men’s and women’s usages, might take 

place in magazines; and that it’s significant to see cosmetics advertisements in 

women’s magazines.  
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ÖNSÖZ 
 

Araştırma, kadın dergilerindeki erkek kozmetik ürün reklamlarının 

incelenmesi ve erkeklerin kozmetik ürün kullanım özelliklerinin değerlendirilmesi 

amacıyla planlanmıştır. Kadın dergilerinden süreli yayın olarak aylık yayımlanan 3 

dergide yer alan erkek kozmetik ürünlerine ilişkin tüm reklamlar değerlendirme 

kapsamına alınmıştır.  

 

 Kozmetik ürün kullanan erkeklerin ürün tercihlerini ve ürün tercihlerini 

etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla ise 60 kişiye görüşme formu uygulanmıştır.  

 

 Araştırma sonuçları “Kadın Dergilerinde Yer Alan Erkek Kozmetik Ürün 

Reklamlarının İncelenmesi” ve “Erkeklerin Kozmetik Ürün Kullanım Özelliklerinin 

Değerlendirilmesi” ana başlıkları altında tartışılmıştır.  

 

 Tez çalışmam süresince beni destekleyen, bilgi ve desteğinden yararlandığım 

değerli hocam Sayın Yard. Doç. Dr. Ayşe Melahat Kalay’a; Yüksek Lisans 

eğitimim süresince çok önemli bilgi ve deneyimler kazanmamı sağlayan tüm 

hocalarıma; İletişim Fakültesi ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı 

Yönetimi’ne ve bana her zaman destek olan aileme teşekkür ederim.  
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GİRİŞ 
 
  

Günümüzde kadın ve erkeklerin, deri hastalıklarını tedavi etmek ya da 

güzelleşmek ve sağlıklı bir görünüm sağlamak için kullandıkları kozmetik ürünlerin 

tüketimi  yaşa, cinsiyete, sosyoekonomik duruma göre farklılıklar göstermektedir. 

(Kaymak, Tırnaksız, 2007) 

 
 Yıllık kozmetik kullanımı diğer ülkelere göre çok az olan Türkiye’nin genç 

nüfusu, yerli ve yabancı şirketler için önemli bir potansiyel tüketici olma özelliğini 

taşımaktadır. Toplumun sosyoekonomik seviyesinin yükselmesi sonucu, kozmetik 

kullanımının gitgide artmaktadır. Bir araştırmada dünyada 200 milyar dolar 

düzeyinde olan kozmetik pazarının Türkiye’de yaklaşık 2 milyar doları bulduğu, 

200 milyar doların 16 milyar dolarlık payını ise erkeklerin oluşturduğu 

belirtilmektedir. Türkiye’de kozmetik kullanımı dünyaya oranla geride gözükse de, 

kozmetik tüketimine olan eğilim gün geçtikçe artmakta ve ekonomik krizlere 

rağmen kozmetik sektörü sürekli büyümektedir. (Celalettin R. Çelebi, Online 

Kozmetoloji Dergisi, 2004, (Çevrimiçi) 

http://dermaneturk.com/okd/sayi322004/basyazi.asp, 07.02.2008.) 

 

Kozmetik denilince öncelikle kadınlar düşünülmesine  rağmen, erkeklerin 

kozmetik kullanımı da gitgide artmaktadır. Erkekler de, kadınlar gibi modern 

tüketicilik kavramının bir parçası haline gelmişlerdir. Kişiliklerine; tıpkı kadınlar 

gibi,  kıyafet seçimi ve vücut bakımı sonucu oluşan görünümleriyle anlam 

kazandırmaktadırlar. ( Antoinette Alexander, “Making room for men’s skin care”, 

Drug Store News, March 21, 2005, (Çevrimiçi) 

http://findarticles.com/p/articles/mi_m3374/is_4_27/ai_n13479859, 23.07.2007) 

 

Reklamın yayımlanmasında kullanılan araçların çeşidinin  artmasıyla, 

mevcut reklam anlayışı farklılıklar göstermeye başlamıştır. Bir ürün ya da hizmeti 

tanıtmak, tüketiciyi etkilemek için hazırlanan bir reklamın sunumundaki en önemli 

noktalardan biri, reklam ortamına karar verilmesidir. Reklam ortamının yanlış 

seçimi, mesajın hedef kitleye ulaşamamasına ve yapılan tüm çalışmaların boşa 
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gitmesine neden olabilmektedir. Hedef kitlenin profili ve kitle iletişim araçlarını 

izleme ile ilgili alışkanlıkları reklam ortamının seçiminde yol gösterici rol 

oynamaktadır. (Kocabaş,Elden, 2004,: 32-50) 

  
Dergi reklamları ise basılı medyanın en büyük ikinci grubunu 

oluşturmaktadır. Dergiye reklam vermenin hedef kitleyi seçme, renkli ve kaliteli 

baskı ile daha çekici gözükme ve uzun ömürlü olma gibi avantajları bulunmaktadır. 

(Shaizada, 2006: 51) 

Bir reklamda, ürünün ya da o ürüne nasıl ihtiyaç duyulacağının 

vurgulanmasının yanı sıra, ürünün sembolik anlamı ile “istek ve değerler yelpazesi” 

devreye girmektedir. Amaç hedef kitlenin, reklamda sunulan dünya ile kendi 

yaşantısı arasında benzerlik kurmaya çalışmasını sağlamak; belirtilen hizmeti veya 

ürünü aldığında hayatının daha iyi ve renkli geçeceği mesajını vermektir. Reklamda 

tanıtılan ürünün çeşidine ve hedef kitle özelliklerine bağlı olarak, hedef kitle 

üzerinde daha fazla etki yaratmak için; reklamlarda çoğunlukla çekici kadın ve 

erkek modeller kullanılmaktadır. (Uğur, Şimşek, t.y.:550-552) 

Erkek ve kadınların kullandıkları ürünlerin gitgide çoğalması  ve modanın 

önem kazanması ile erkekler de tüketime fazlasıyla katılmaya başlamışladır. 

Erkeklere yönelik ürünlerin reklamlarında yer alan erkekler de çekici  olmaları gibi, 

bazı özellikleri temel alınarak seçilmektedirler. (Topçuoğlu, 1996:466) 

 
 Kadın dergilerinde yer alan erkek kozmetik ürün reklamlarının incelenmesi 

ve erkeklerin kozmetik ürün kullanım özeliklerinin değerlendirilmesi amacıyla 

literatür taraması yapılmış; anket araştırmasıyla erkeklerin kozmetik ürün seçimini 

etkileyen faktörler değerlendirilmiştir. Seçilen kadın dergilerinde yer alan erkek 

kozmetik ürün reklamları, bulunma sıklığı ve genel özellikler açısından 

incelenmiştir. 
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1.  Türkiye’de Derginin Tarihi Gelişimi 

 

İlk Türkçe gazete olan Takvim-i Vekayi, 1831’de yayımlanmıştır. Daha 

sonra, 1849 yılında alanı sağlık olan, ve ilk dergi olma özelliğini taşıyan Vekayi-i 

Tıbbiye yayımlanmıştır. Tam anlamıyla dergi denilebilecek ilk yayın ise 1862 

yılında yayımlanmaya başlayan Mecmua-i Fünun dergisidir. Bu dergi, batıdaki 

yenilikleri ele alan bilimsel bir dergidir. Takip eden dönemlerde de dergicilik 

sektörü gelişerek, birçok farklı dergi yayımlanmıştır. Osmanlı Tarihi’nde 

Abdülhamit döneminde gazeteye olan ilgi azalarak halk yoğun biçimde dergilere 

yönelmiştir. Bu dönemin en önemli dergisi ise Servet-i Fünun’dur. (Yapar, 1999: 

43,46) 

 

I. Meşrutiyet’in ilanını izleyen yıllardaki kadın dergilerinde sayı ve içerikte 

olan gelişme itibariyle, hem kadınlar tarafından çıkarılan dergiler hem de erkek 

yazarların kadınlardan çok olduğu kadın dergileri basılmıştır. “Meşrutiyet 

döneminde yayımlanan dergilerde kadın sorunu, kadının rolü, kadının eğitilip sosyal 

hayata katılması ve “kadının kurtarılması” en sık tartışılan konulardır. (Nalbant, 

1999: 17) 

 

1880-1890 yılları arasında 50 farklı dergi yayımlanmıştır. 1909-1914 yılları 

arasında yayımlanan, kadınlara yönelik yazılar da içeren Şehbal dergisi o dönem çok 

tercih edilmiştir. Cumhuriyet’in ilanında sonra dergicilik faaliyetleri hızla 

ilerlemeye devam etmiştir. Cumhuriyetin ilanı ile kadınlara eşitlik sağlanması 

sonucu, kadın imajı büyük bir gelişme yaşamış, kadınlara yönelik çok sayıda 

dergiler yayımlanmıştır. (Yapar, 1999: 60-65) Kadınlara eğitim ve çalışma 

alanlarında imkanlar sağlanmış, kadının toplum yaşantısına katılımını sağlamak 

amaç edinilmiştir. Böylelikle bu dönemde dergiciliğin temel konusu da, kadının bir 

yurttaş olarak temel haklarının benimsenmesi olmuştur. (Nalbant, 1999: 17)  

 

Cumhuriyet’in ilanından sonra yayımlanan dergilerden bazıları Süs, Yıldız, 

Firuze, Çalıkuşu, Kadın Yolu’dur. Bu dergilerde genel olarak moda, güzellik, kadın 



 4 

hakları, aile, toplumsal sorunlar ve aşk gibi konulara yer verilmiştir. 1928 yılındaki 

Harf Devrimi’nden sonra hiç kadın dergisi yayımlanmamış, 1929-30 yılları arasında 

ise yalnızca iki adet yayımlanmıştır. 1930’de kadın haklarının resmi olarak kabul 

görmesi sonucu yine birçok dergi yayımlanmıştır. Bu dergilerden bazıları ise, Aile 

Dostu, El Emekleri, Model Dergisi, Kadınlar Alemi, Sesimiz ve Kadın Ev 

Dergisi’dir. Bu dergiler de ev işleri, el işleri, moda ve güzellik gibi konuları ele 

almıştır.  (Yapar, 1999: 60-65) 

 

 1952’de Resimli Hayat Dergisi yayımlanmış, 1970’li yıllarda Türk 

toplumunun tüketime eğilimi artmış ve tüketici dergilerinin sayısı artmıştır. 1980 

sonrası yayımlanan dergilerden başlıcaları şunlardır: (Yapar, 1999: 47-50)  

 

“Haftalık Magazin dergileri: Hafta Sonu, TV’de 7 Gün, Haftanın Sesi, 

Merhaba, Hayat, Hey, Ses. 

 

Haftalık Mizah dergileri:Gırgır, Fırt, Çarşaf. 

 

Haftalık Çocuk Dergileri: Milliyet Çocuk, Tecüman Çocuk, Türkiye 

Çocuk, Hürriyet Çocuk. 

 

Haftalık Siyasi Dergiler: Nokta, Yankı. 

 

Aylık Dergiler: Ev Kadını, Erkekçe, Bilim Teknik, Bravo, Onyedi, 

Samanyolu, Kadınca, Kadın.” 

 

1955’de haftalık olarak yayımlanmaya başlanan, içeriğinde resim ve güncel 

konuların çoğunlukla yer aldığı ve dönemin ses getiren dergilerinden olan “Hayat”, 

Fransız-Paris Match dergisini örnek almıştır.(Yapar, 1999: 50) Dönemin diğer 

önemli dergilerinden olan ve 1956'da yayımlanmaya başlanan “Ses” dergisinde ise 

sanat, sinema, moda ve müzik dünyasından haberlere yer verilmiştir. Çoğu 

sanatçının ünlü olmasını sağlayan Ses Dergisi'nde, ressam Fikret Mualla'nın 
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çizimleri ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun düzenli yazıları yer almıştır. (Vikipedi, 

(Çevrimiçi) http://tr.wikipedia.org/wiki/Ses_(dergi), 28.10.2007.) 

 

 1978’de Duygu Asena’nın öncülüğünde yayımlanmaya başlanan ve bu 

yıllarda oldukça ses getiren “Kadınca” dergisi; ilk çıktığında fotoroman, moda ve 

elişi köşelerinin bulunduğu bir kadın dergisi iken ilk yıl içerisinde çizgisini 

farklılaştırarak, kadın haklarının ve cinselliğin tartışıldığı bir sözcü haline gelmiştir. 

Ekonomik olarak özgür, kendi ayakları üzerinde durabilen, kararlarını kendisi 

verebilen ve kariyerine düşkün kadınlar hedef kitleyi oluşturmuştur. Dergi 

kadınlara, ne yaşanırsa yaşansın, pişman olmadan ve özgüvenle yaşamaları mesajını 

vermeyi amaç edinmiştir. Derginin içeriğinde çoğunlukla toplumda tartışılan 

konulara ilişkin haber ve yorumlara, mağazalardan seçilmiş ürünlerin fiyatlarına, 

yeme-içme mekanlarının tanıtımına; güzellik, sağlık, kariyer ve cinsellikle ilgili 

önerilere yer verilmiştir. Uzun bir dönem yüksek tirajla yayımlandıktan sonra, 

1990’lı yıllarda 2 kez el değiştirmiştir. Farklı ekiplerce yayımlanan dergi, 1997’de 

20. yaşını kutlamasının ardından, 1998’de ekonomik zorluklar nedeniyle yayın 

hayatına son vermiştir.(Nalbant, 1999: 37-44) 

 

1950’de yaşanan siyasal değişimin sonuçları dergicilik sektörüne de 

yansımıştır. Bu dönemde kadına ve ayrıca tüm aile bireylerine yönelik dergiler 

yayımlanmıştır.1970’li yıllarda, yalnızca kadınlara yönelik dergiler yayımlanmış, 

cinsellik ile ilgili konulara da yer verilmeye başlanmıştır. Bu dönemi takip eden 

yıllarda kadın dergilerinin sayısı artmış, çok çeşitli dergiler yayımlanmıştır. (A.e., s. 

66-67)  

 

1990’lı yıllarda ise dergiler maddi açıdan güçlük yaşamamak için, yayın 

politikalarını reklam verenlerin tercihine göre ayarlamış, bunun sonucunda da 

tanıtıma ağırlık veren magazinel dergiler yaygınlaşmıştır. Kadınlara güzel ve 

başarılı olmak için önerilerde bulunan dergiler, hedef kitleyi tüketime yönlendirmeyi 

amaçlamıştır. Bu yıllarda yayımlanmaya başlanan dergilerde bazıları Hanımeli, 
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Burada, Cosmopolitan, Kim, Aktüel Kadın, She, Gelin, Form Sante ve Elle’dir.  

(Yapar, 1999: 77-86) 

 

1980 sonrası yayımlanmaya başlanan dergilerin çoğu, hedef kitleyi tüketime 

yöneltme amaçlıdır. Bu dergilerin çoğu yurt dışında yayımlanan dergilerden 

etkilenmiş ya da telif hakkını satın almışlardır.  (A.e., s. 86.) 

 

               1.1. Türkiye’de Kadın Dergileri 

 

Dergiciliğin günümüzde yazılı basın adına önemli bir yeri olmasının başlıca 

nedeni, görsel iletişim araçları ile gazete arasında süregelen rekabettir. Dergiler hem 

içeriksel hem de görsel açıdan okurlara hitap eder. Olayları detaylarıyla sunan 

dergiler, olaylarla ilgili görüntülere de yer verirler. Dergiciliğin anlamı şu şekildedir: 

“Dergi düzenli aralıklarla yayımlanan, belirli bir ya da birkaç ilgi alanına ilişkin 

haber, makale, deneme, inceleme, araştırma ve eleştiri gibi yazıları, çeşitli edebi 

ürünleri ya da belirli konulara yönelik derlemeleri içeren ve genellikle resimli olan 

basılı yayınlara verilen addır.” Dergilerin okuyuculara yönelik 5 temel özelliğe 

sahip olması gerekir: Düzenli bir yayın aralığı olmalı, içinde okunacak metinler yer 

almalı, okurlar tarafından talep edilerek para karşılığı alınmalı, diğer yayınlardan 

ayrı verilmeli ve ciltli olmalıdır. (Yapar, 1999: 6-11) 

 

Kadın dergileri, hem toplumdaki değişimlere yer verirler hem de oturmuş 

düzenin kalıcılığında önemli rol oynarlar. Hedef kitlenin ihtiyaçlarına yönelik 

cevaplar verebilir, ve okuyucularını yönlendirebilirler. “Dergiler, kültürel olarak 

üretim ve tüketim ilişkisi içinde yer alırlar: hem üretilmiş bir ürünü okura sunar, 

hem de kendileri bir tüketim malzemesi olarak okuru reklamlar yoluyla tüketmeye 

yönlendirirler.” (Nalbant, 1999: 15) 

 

Birçok farklı türü olan dergilerin içinde en çok ilgi görenlerden olan kadın 

dergileri, kadınlara günlük yaşantılarında faydalanabilecekleri bilgiler sunarak yol 

göstermeyi amaçlar. İlgi alanlarını oldukça genişleten dergiler, genç kızlara, çalışan 
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kadınlara, annelere yönelik; moda ve yemek gibi çeşitlere ağırlık vermişlerdir. “ … 

tüm dünyada, kadın dergilerinin amacı, kadınlara günlük yaşamda giyim, süslenme, 

yemek, dikiş, ev işleri konusunda bilgilendirirken gerçekte amaç tüketime 

yönlendirmektir.” (Yapar, 1999: 15,16) 

 

Kadın dergileri, hedef kitlenin gereksinimlerine ve özelliklerine uygun 

yanıtlar verip onları yönlendirebilirler. Okurun sosyal ve maddi değişimleriyle 

yeniden biçimlenen dergiler, kadınlara kendileri, eşleri, çocukları ve iş arkadaşlarına 

nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili tavsiyelerde bulunurlar. Seçtikleri hedef kitleye 

uygun olarak, kadınların benimsemeleri gereken tutum ve davranışlara yer verirler. 

Bu tutum ve davranışları, kendi seçtikleri kadın imajı yönlendirmektedir. Üretilmiş 

bir ürünü hedef kitleye sunup, aynı zamanda reklamlar yoluyla tüketmeye 

yönlendiren dergiler, içerdikleri metin ve imaj yoluyla bir dünya ve okur 

kurgularlar. (Nalbant,1999: 15) 

 

Ülkemizde çıkan dergiler şu şekilde sınıflandırılabilmektedir: 

 

• Genel ve güncel konulara yer veren ve okuyucusu en fazla olan 

dergiler, 

• Belirli bir okuyucu kitlesi olan ve yer verdiği konuları bu kitlenin ilgi 

alanına göre seçen dergiler (kadın dergileri, erkek dergileri, yemek 

tarifi dergileri, çocuk dergileri vb.), 

• Belirli meslekleri yapan kişilere yönelik içeriği olan meslek dergileri,  

• Özel yayınlar ve okul dergileri  

 

    Dergiler içerik açısından çok kapsamlı oldukları ve yer verdikleri konuları 

detaylı olarak inceledikleri için belirgin bir okuyucu kitlesine sahiptirler. 

Günümüzde dergilerin yayın frekansları 1 yıl ile 1 hafta arasında değişim 

göstermektedir. (Kocabaş,Elden, 2004: 37) 
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Türkiye’de satılan, Türkçe olarak yayımlanan, farklı içerik gruplarıyla kadınlara 

hitap eden, kimi yabancı kaynaklı olan dergilerin başlıcaları şu şekildedir: (D&R 

Music Book Store, (Çevrimiçi)  

http://www.dr.com.tr/FO/ProductList.aspx?Group_no=00502, 05.09.2007.) 

 

Kadın-Moda Dergileri: All, Chess, Cosmopolitan, Elele, Elle, Eve, Female 

Harpers Bazaar, Hello Fashion, Hülya Magazin, Instyle, Joy, Madame Figaro, Marie 

Claire Türkiye, Seninle, Woman Life.  

 

Kadın dergileri; çalışan, kentli, modern, kendi ayakları üzerinde duran, kendi 

yaşamını kendisi oluşturacak kararları alabilen, kendine özgü bir tarz geliştiren 

kadınlara seslenmektedirler. 

 

Evlilik Dergileri: Beyaz Butik, Beyaz Duvak, Cosmopolitan Bride, Evlenirken, 

Gelin Dergisi, Sposa. 

 

Evlilik dergileri, evlilik öncesi alışverişleri kolaylaştıracak birçok öneri, 

sektörün önde gelen markalarından derlenen alternatifler, kadın ve erkeklere dair 

araştırmalar sunarak , evlilikle ilgili konularda rehberlik etmektedirler. 

 

El İşi Dergileri: Bravo Örgü, Burda, İğne İplik, Gözde Dantel. 

 

İçeriklerindeki farklı dikiş/örgü örnekleriyle kadınlara bu konuda rehber olan 

dergilerdir. 

 

Anne-Çocuk Dergileri: Anne Bebek, Anneyiz Biz, Elele Bebeğimle, 

Hamileyiz Biz. 

 

Bu dergiler, doğum öncesi ve doğum sonrası annelere kendi sağlıkları ve 

bebeklerinin sağlığıyla ilgili bilgi ve kaynak göstererek rehber olmayı 

amaçlamaktadırlar. 
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Yayımlanan dergilerden tirajı yüksek olanların başında, 48.793 ile Seninle, 

25.706 ile Cosmopolitan, 22.511 ile Burda, 24.775 ile Elle, 24.310 ile Marie Claire 

Türkiye, 21.720 ile Elele gelmektedir. (ABC Türkiye Tiraj Denetleme Kurulu, 

(Çevrimiçi) http://www.abcturkiye.org/tiraj-arsivi.asp?page=anasayfa&tip=3&yil=2 

25.04.2007.) 

 

2. Kozmetiğin Tanımı ve Tarihçesi 

 

2.1. Kozmetiğin Tanımı 

 

Kozmetik kelimesi, Yunanca dekore etmek veya süslemek anlamına gelen 

“Kosmein” sözcüğünden türemiştir. “Bu sözcüğün anlamının aynı zamanda, 

‘bakmak, bakım, vücut ile aklın harmonisi’ olduğu düşünülebilir. (Kışlalıoğlu, 

2004:3)  

 
Kozmetiğin kozmetik yasasına göre tanımı, “insan vücudunun epiderma, 

tırnaklar, saçlar, dudaklar ve cildin her yönüne, yani vücudun değişik dış yapısına, 

dişlere, mukozaya uygulanmak için hazırlanan, temizlemek, koku vermek, korumak, 

görünümünü değiştirmek için kullanılan, saç boyaları, saç açıcıları da dahil olan tüm 

ürünler ve maddelerdir” şeklindedir. Kozmetik dış görünüşü güzelleştirmek için 

kullanılan ürünler, tedavi yöntemleri ve bu yöntemler için kullanılması gereken 

araçları kapsar. Daha genel bir tanımla “kozmetikler; vücudun veya vücudun 

herhangi bir bölümünün temizlenmesi, güzelleştirilmesi, cazip hale getirilip değişik 

bir görünüm kazanması için uygulanan maddeler, bunların elde edilmesinde 

kullanılan hammaddelerdir.” Bunun anlamı da güncel yaşamda hijyen, bakım ve 

güzelliktir. (Aysel Şenol, (Çevrimiçi) http://www.kozmetikbilimi.com/tanim.htm, 2 

Şubat 2008 ) 

 
Kapsamı çok geniş olan kozmetik preparatları, şampuandan ruja birçok farklı 

ürünü temsil eder. Kozmetik denince ilk akla gelen ürünlerin başında da makyaj 

malzemeleri gelir. Bu ürünleri kullanma isteğinin ise temelde insanoğlunun güzel 
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olanın farkına varma, beğenme ve doğada var olan renklere hayranlığından 

kaynaklandığına inanılmaktadır. (Kışlalıoğlu, 2004:4)  

 

Plato güzelliği “doğanın ayrıcalığı” olarak tanımlarken, Aristotle ise 

“Tanrı’dan bir hediye” olduğunu belirtmiştir. Günümüzde ise, özellikle İtalya gibi 

ülkelerin insanlarını gözlemleyenler tarafından, güzelliğin makyaj ve kıyafetler ile 

doğru orantılı olarak tanımlanabileceği vurgulanmaktadır. Başta İtalyanlar olmak 

üzere, tüketicilere göre, yüzlerine sürdükleri kozmetik ürünler, onların tutum ve 

davranışlarını geliştirmekte, güzel olmak için, güzel hissetmeleri gerektiğine 

inanmakta, bu yüzden günümüzde, kozmetik ürünler önemli rol oynamaktadır. 

(Mary Wieder, “In My Opinion: Molto Bela-Italian Beauty”, GCI Magazine, 

November, 2007, (Çevrimiçi)  

http://www.gcimagazine.com/articles/11118426.html , 10.01.2008.) 

  
Kozmetik kullanımı rahatlık ve temizlik sağladığı gibi, kişinin bulunduğu 

toplumun sosyal gereklerini gerçekleştirmek ve ait olunan sınıflarca kabul edilen 

‘süslenme ve düzenli görünme’ alışkanlığı kapsamında sürdürülmektedir. 

Günümüzde kozmetiğe yönelik madde, cihaz ve teknik kullanımı gitgide 

artmaktadır. (Kışlalıoğlu, 2004:7) 

 

Günümüzde kadın ve erkek tarafından birtakım deri hastalıklarını tedavi 

etmek ya da güzelleşmek ve sağlıklı bir görünüm sağlamak için kullanılan kozmetik 

ürünlerin tüketimi ise, yaşa, cinsiyete, sosyoekonomik duruma göre farklılıklar 

gösterir. (Kaymak, Tırnaksız, 2007) 

 

2.2. Kozmetiğin Tarihçesi 
 

Kozmetik kullanımının tarihi Adem ve Havva zamanına kadar dayanır. 

Havva’nın, Adem’e güzel görünmek için kemik tarak kullanarak saçını taradığı; 

maden devrinde ise insanların levhaları cilalayıp ayna olarak kullandıkları 

belirtilmekte, güzel görünmelerine olan tutkuları bu şekilde açıklanmaktadır. (Şenol, 

Gülay, 2002: 3) 
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İlkel insanların mağara duvarlarına resim yaptıkları gibi, kendilerinin ve 

diğer insanların yüz ve vücutlarını boyadıkları bilinir. Zamanla boyama 

yeteneklerini ve meraklarını geliştirerek, dövme gibi yeni boyama ve süsleme 

teknikleri bulmuşlardır. (Kışlalıoğlu, 2004:7) 

  
 “İlkel insanın yüz ve vücudunu boyama nedenleri aşağıdaki şekilde 

özetlenebilir: 

• Vücudu, rüzgar, güneş, soğuk, sinek ve böceklere karşı korumak, 

• Kişiyi kötü ruhlardan korumak, 

• Ergenlik, av ve savaş galibiyeti gibi kutlama törenlerinin gerekçesi, 

• Cinsel çekiciliği artırmak, 

• Ego’nun (ben) tatmini, çevresindekileri hayran etmek.”  

(Kışlalıoğlu, 2004:7) 

 
Kozmetik ve makyaj tam anlamıyla ilk olarak Mısır’da başlamıştır. 

Firavunlar kokulu yağlar ile yağlanarak ve mücevherler ile süslenerek 

mumyalanmışlardır. (Aysel Şenol, (Çevrimiçi) http://www.kozmetikbilimi.com, 2 

Şubat 2008) Mısır’ın 1. hanedanlığının mezarları (M.Ö. 3100-2907) kozmetik 

kullanımının en eski kanıtlarından biridir. Mısır’lı kadınlar ve erkeklerin, ciltlerinin 

yumuşak olmasını sağlamak ve sıcaktan korunmak için kokulu yağlar kullandıkları 

bilinmektedir. Güzelliğiyle meşhur olan Mısır kraliçesi Cleopatra ise cildine bakım 

maskeleri uygularken Mısır’lı kadınların çoğunun da kirpiklerini ve gözkapaklarını 

boyamak için kurum ve rastık taşından yapılan sürmeyi kullandıkları 

belirtilmektedir. (“Definition and History of The Cosmetics” ,(Çevrimiçi)  

http://www.what-is-in-your-cosmetics.com/history.html , 31.07.2007.) 

 

 Eski Mısır’da, kişinin görünümünün güzel olmasının, ruhsal yüceltilmeyle 

ilgisi olduğuna inanıldığı bilinmektedir. Ayrıca, kozmetik ürünler insanları daha 

genç gösterdiği için, ölümden sonra kozmetik kullanımının, yeniden doğuş adına 

gerekli olduğuna inanıldığı belirtilmektedir. Antik çağlarda mesdemet olarak 

adlandırılan siyah göz sürmesinin sinekleri uzak tuttuğu, güneş yanıklarından 

koruduğu ve dezenfektan görevi gördüğü söylenilmektedir. Aynı zamanda bu 
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dönemde makyaj ürünlerinin dışında, kırışıklık gidericilerin de kullanıldığı 

bilinmektedir.( National Geographic, Williams, 2008: 32) 

 

Yunanlı doktor Hipokrates M.Ö. 460-377 yılları arasında kozmetik formülü 

keşfederek kozmetiği tıbba bağlamıştır. Romalılar döneminde yıkanmak ve cilt 

bakımı önem kazanmış, kadınlar papatya suyu ve keçi sütü gibi maddeler kullanarak 

ciltlerine ve saçlarına bakım uygulamışlardır. (Şenol, Gülay, 2002:3-4) 

 
Orta çağda bitki kozmetiği bilimi ortaya çıkmış ve Araplar da sonraki 

zamanlarda bitki banyolarını öğrenerek uygulamışlardır. Rönesans ile birlikte ise 

kozmetik iyice gelişmiş ve kadınlar saç renklerini değiştirmeye, bitki ağırlıklı 

maddelerle kendilerine güzellik karışımları hazırlamaya başlamışlardır. (A.e., s.4.) 

 
17. yüzyılda ise peruk kullanımı yaygınlaşmış, kadınlar yoğunlukla pudralar 

ve göz çevresini parlatıcı boyalar kullanmaya başlamışlardır. Güzel kokma merakı 

da bu dönemde oldukça yaygınlaşmıştır. Bunu takip eden 18 ve 19. yüzyıllarda da 

kozmetik; güzel görünmeye ve cilt bakımına yönelik ürün kullanımı insanların 

yaşantısına iyice yerleşmiştir. (Şenol, Gülay, 2002:5) 

 

2.3. Kozmetik Ürün Tipleri 
 

Kozmetik ürünler, “… günümüzde, yeryüzündeki birçok toplumda, deri, saç, 

tırnak, sakal ve ağız (Ve rektal) mukozalarına, sürülmek, fışkırtılmak veya benzeri 

yöntemlerle uygulamak suretiyle, temizlemek, güzelleştirmek, çekiciliği artırmak ve 

/veya yüz ve vücudun dış görünüşünü değiştirmek ve sağlığını korumak amacıyla 

uygulanan madde preparat ve gereçlerdir şeklinde tanımlanmaktadır.” (Kışlalıoğlu, 

2004:5-6) 
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Geçmişten günümüze farklı tanımları yapılan kozmetik ürünlerin 

sınıflandırılması aşağıdaki gibidir: (Kışlalıoğlu, 2004:5-6) 

 

� Deriye Uygulanan Preparatlar: 

 

o Yüz: 

� Nemlendiriciler (krem ve losyonlar) 

� Temizleyiciler (losyon, çözeltiler) 

� Gençleştirici ve cilt yenileyenler (botox ve vitamin 

içeren krem, losyon, sprey, çözelti) 

� Güneş ışınlarını süzen madde ve yağları (krem, 

losyon, sprey) 

� Bakım ve kondüsyon ayarlayıcılar (maskeler, krem, 

yağlı çözeltiler) 

� Renk açıcılar 

 

o Saçlı deri 

� Saçlı deriye uygulanan preparatlar (nemlendirici 

losyon ve şampuanlar, saç çıkaran ve saç büyüme 

hızını arttıran losyon ve spreyler) 

 

o Vücut 

� Banyo preparatları (yağlar, şampuan ve sabunlar) 

� Güneş ışınlarını süzenler  

� Antiperspiran ve deodorantlar 

� Depilasyon preparatları (krem, ağda, sprey) 

� Kondüsyon arttırıcılar (çamur masaj kremleri) 

� Renk açıcılar 

� Böcek sokmasına karşı kullanılanlar 
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o Makyaj ürünleri 

� Göz ve göz çevresi için kullanılanlar (far, göz 

kalemleri, maskara) 

� Yanak ve cilt makyajı için kullanılanlar (pudra, 

fondöten, allık) 

� Dudak makyajı için kullanılanlar (dudak boyası, 

kalem) 

 

� Ağız Mukozasına Uygulanan Preparatlar 

� Diş macunu 

� Ağız suları 

 

� Saça Uygulanan Preparatlar 

� Temizleyiciler (şampuan) 

� Kondüsyon arttırıcılar (sprey) 

� Şekil vericiler (jel, sprey, briyantin, krem) 

� Perma preparatları (emülsiyon krem ve çözelti) 

 

� Tırnağa Uygulanan Preparatlar 

• Saç boyaları ve saç açıcıları 

• Tırnak cilaları 

• Tırnağı sertleştirici preparatlar 

• Tırnak boyası temizleyicileri 
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3. Türkiye’de Kozmetik Ürün Kullanımı 
 

Günümüzde oldukça büyüyen kozmetik pazarının giderek önem kazanmasının 

nedeni “güzel olmak neden önemli” sorusunun kapsamında değerlendirilmektedir. 

Dünya kozmetik sektöründe önemli bir yeri olan Unilever’in Dove markası adına 

yaptırdığı, 10 ülkede 15-64 yaşları arasında olan 3300 kadını kapsayan araştırma, 

“görünüm tatmini ile özsaygı” arasındaki bağlantıyı açıklamaktadır. Araştırma 

sonuçlarına göre, kadınların üçte ikisi görünüşlerinin kötü olduğunu düşündükleri 

için etkinliklere katılmaktan çekinerek, içe dönük davranışlar sergilemekte, genç 

kızların büyük bir kısmı da, daha iyi hissedebilmek için daha zayıf ve uzun boylu 

olmayı amaç edinmektedirler. Aynı çalışmada, kadınların fiziksel görünümleri 

hakkında hissettikleri ile kendilerine olan saygıları arasında doğrudan ilişki 

bulunduğu vurgulanmaktadır. Kozmetik sektöründe önemli isimlerden biri olan 

Tekin Acar Cosmetics Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Acar, “ kullanıcıların 

kendilerini daha güzel ve iyi hissetmelerini sağlayan ürünlerimizin uygulama süresi 

kısa, sonuçları ise etkili ve başarılıdır. Bu özellikleri nedeniyle zor günlerin 

sıkıntısından kurtulmak, kendilerini daha iyi hissetmek isteyen insanların ilgisi 

sektörümüzü her zaman dinamik tutarak geliştirmektedir” diyerek giderek artan 

ilgiyi vurgulamaktadır. (İlke Balkan, “Güzellik aşkına”, ismmmo yaşam, Eylül-

Ekim 2007, (Çevrimiçi)  

(http://archive.ismmmo.org.tr/docs/YASAM/10yasam/24_dosya.pdf , 04.02.2008.) 

 

Yıllık kozmetik kullanımı diğer ülkelere göre çok az olan Türkiye’nin genç 

nüfusu, yerli ve yabancı şirketler için önemli bir potansiyel tüketici olma özelliği ile 

değerlendirilmektedir. Kozmetik kullanımının gitgide artması ise, toplumun 

sosyoekonomik seviyesinin yükselmesine bağlanmaktadır. Dünyada 200 milyar 

dolar düzeyinde olan kozmetik pazarının Türkiye’de ise yaklaşık 2 milyar doları 

bulduğu, 200 milyar doların 16 milyar dolarlık payını ise erkeklerin oluşturduğu 

belirtilmektedir. Türkiye’de kozmetik kullanımı dünyaya oranla çok geride 

gözükmesine rağmen, kozmetik tüketimine olan eğilimin gün geçtikçe artış 

gösterdiği ve ekonomik krizler olsa dahi kozmetik sektörünün sürekli büyüdüğü 
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ifade edilmektedir. (Celalettin R. Çelebi, Online Kozmetoloji Dergisi, 2004, 

(Çevrimiçi) http://dermaneturk.com/okd/sayi322004/basyazi.asp , 07.02.2008.) 

  

Gazi Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 54’ü 

hangi kozmetik ürünü tercih edeceğine kendisi karar verirken, yüzde 16.8’ini 

arkadaş tavsiyelerinin yönlendirdiği; tüketicilerin yüzde 32.8’i aldıkları ürünün 

markasının iyi olmasına özen gösterirken, yüzde 22.97’sinin ucuz olmasına dikkat 

ettiği; yapılan başka bir araştırmaya göre ise, kozmetik tüketiminin büyük kısmını 

ev hanımlarının oluşturduğu görülmektedir. (İlke Balkan, “Güzellik aşkına”, 

ismmmo yaşam, Eylül/Ekim 2007, (Çevrimiçi)  

(http://archive.ismmmo.org.tr/docs/YASAM/10yasam/24_dosya.pdf , 04.02.2008.) 

 

Tablo 1: Gazi Üniversitesi/Türk Toplumunda Kozmetik Tüketici Araştırması 

Sonuçları 

Bayan Bay Genel Toplam 

Seçenekler Katılımcı 

Sayısı 
Yüzde K.sayısı Yüzde K.sayısı Yüzde 

Ev hanımı 443 21,5 - - 443 21,5 

İşçi 76 3,5 192 9,35 268 12,4 

Memur 131 6,5 150 7,3 281 13,8 

Serbest meslek 82 4 339 16,1 421 20,1 

Öğrenci 219 10,7 207 10,35 426 20,4 

Diğer 74 3,6 137 6,9 211 10,5 

Genel toplam 1025 50,0 1025 50,0 2050 100,0 

İlke Balkan, “Güzellik aşkına”, ismmmo yaşam, Eylül/Ekim 2007, (Çevrimiçi)  

(http://archive.ismmmo.org.tr/docs/YASAM/10yasam/24_dosya.pdf , 04.02.2008.) 

 

 

 

 

 

 



 17 

Tablo 2: Gazi Üniversitesi/Türk Toplumunda Kozmetik Tüketici Araştırması 

Sonuçları 

 

Bayan Bay Genel Toplam 

Seçenekler Katılımcı 

Sayısı 
Yüzde K.sayısı Yüzde K.sayısı Yüzde 

Ucuz olması 243 11,85 228 11,1 471 22,97 

Marka olması 333 16,25 339 16,55 672 32,8 

Özel bir 

tercihim yok 

385 18,8 405 19,75 790 38,55 

Diğer 64 3,1 53 2,6 117 5,7 

Toplam 1025 50,0 1025 50,0 2050 100,0 

İlke Balkan, “Güzellik aşkına”, ismmmo yaşam, Eylül/Ekim 2007, (Çevrimiçi)  

(http://archive.ismmmo.org.tr/docs/YASAM/10yasam/24_dosya.pdf , 04.02.2008.) 

 

 

Şekil 1: Kadınların kozmetik ürün kullanımları  

(“Türk insanı görünümüne ne kadar önem veriyor”, SMG Turkey Insighter 

Volume 4, 19.10.2007, (Çevrimiçi) 

http://www.marketingturkiye.com/BilgiBankasi/Detay/?no=463 , 07.02.2008.) 
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Grafik, kadınlarda kozmetik ürün kullanımının yıllar içinde izlediği değişimi 

gösteriyor. Ürünlerin ve markaların çeşidinin artmasıyla, kozmetik ürünleri kullanan 

kadınların da sayısında artış görülmektedir. (“Türk insanı görünümüne ne kadar 

önem veriyor”, SMG Turkey Insighter Volume 4, 19.10.2007, (Çevrimiçi) 

http://www.marketingturkiye.com/BilgiBankasi/Detay/?no=463 , 07.02.2008.) 

 

3.1. Türkiye’de Erkek Kozmetik Ürün Üretiminin Tarihçesi 

 

Ülkemizde erkek kozmetik ürünlerin üretiminin 1950-60’lı yıllarda başladığı  

belirtilmektedir. Erkeklere yönelik kozmetik ürünler kapsamında tıraş sabunu ve 

tıraş kremi gibi ürünler ilk üretilenler arasındadır. Erkeklere yönelik kozmetik 

ürünlerin tarihi gelişimini Arko şu şekilde özetlemektedir: 

 

1957 Arko markasının doğuşu: ilk yağlı krem ve ilk traş sabunu 

1960 Arko tıraş kremlerinin lansmanı 

1992 Arko tıraş köpüklerinin lansmanı 

1995 Arko tıraş kremlerinin piyasaya çıkışı 

1997 Arko tıraş sonrası balm lansmanı 

2001 Arko tıraş jelinin piyasaya çıkışı 

2003 Arko duş jeli ve deodorant lansmanı 

2006 Arko roll-on’ların piyasaya çıkışı 

2006 Arko kullan-at tıraş bıçakları lansmanı 

 

Şu anda dünyanın yaklaşık 106 ülkesine ihracat yapıldığı, tıraş grubunda 

pazar payı yüzde 62 iken, kremde ve sabunda yüzde 31 pazar payının bulunduğu 
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belirtilmektedir. ( Hande D. Süzer, “Uluslararası Devlere Meydan Okuyan Şirket” 

Capital Aylık İş ve Ekonomi Dergisi, 01.01.2003, (Çevrimiçi)  

http://www.capital.com.tr/haber.aspx?HBR_KOD=830 , 12.02.2008.) 

Arko’nun üreticisi Evyap ,“1967 yılında ilk Duru markalı sabunu üreten, ilk 

TV tanıtımına 1971 yılında Arko markası ile giren, ilk büyük ihracatı da 1980 

yılında İran'a Amber markalı sabun ile gerçekleştiren grup, 2000'lere gelindiğinde 

100'den fazla ülkede, pek çok milliyetten insanı temizleyen temizlik ve kişisel 

bakım ürünleri üreticisi olarak belirtilmektedir.”( Esen Evran, Sabah Gazetesi 

arşivi, 30 Mart 2004, (Çevrimiçi) http://arsiv.sabah.com.tr/2004/03/30/eko104.html 

, 12.02.2008 )  

 Arko tarafından erkekler için üretilen kozmetik ürünler şu şekildedir: (Evyap 

Kurumsal Web Sitesi, (Çevrimiçi) 

http://www.evyap.com.tr/tr/urunler/erkek/erkek_arko_01.asp, 12.02.2008) 

� Tıraş ürünleri 

� Tıraş bıçakları 

� Tıraş sabunu 

� Tıraş köpüğü 

� Tıraş kremi 

� Tıraş jeli 

 

� Tıraş sonrası bakım 

� Aftershave losyon 

� Aftershave jel 

� Aftershave kolonya 

� Aftershave balm 

� Aftershave cream 

� Tıraş sonrası krem 
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� Kişisel bakım 

� Deodorant 

� Duş jeli 

� Roll-on 

 

Dünyanın cilt bakımı konusunda 92 yıldır bilinen isimlerinden olan NIVEA 

incelendiğinde, 1960’lı yıllarda NIVEA Crème’in Türk tüketicisi ile tanıştığı, 1993 

yılında ise Eczacıbaşı-Beiersdorf adlı şirket kurularak, NIVEA ve altındaki tüm 

markaların Türk pazarında da dünyadaki imzasına uygun bir şekilde 

konumlandırıldığı belirtilmektedir. “2002 yılında yapılan marka araştırmasının 

sonuçlarına bakıldığında; Türk tüketicisi nezdinde de NIVEA, en bilinen, en 

beğenilen, en sık kullanılan ve en yüksek müşteri sadakatine sahip cilt bakım 

markası olduğunu ortaya koymaktadır.” (Eczacıbaşı kurumsal web sitesi, 

(Çevrimiçi) http://www.eczacibasi.com.tr/channels/1.asp?id=380, 13.02.2008.)  

Nivea, Reader’s Digest dergisinin düzenlediği, 15 Avrupa ülkesinden 25.000 

okuyucunun görüşlerini yansıtan “Yılın En Güvenilir Markası” araştırmasında, 

katılan ülkelerin tamamında “en güvenilir cilt bakım markası” olarak gösterilerek, 

son iki yılda cilt bakımı kategorisinde birinci seçilmiştir. ( Nivea Türkiye web sitesi, 

(Çevrimiçi) http://www.nivea.com.tr/magazine/article/340 , 13.02.2008.) 

Nivea’nın erkekler için ürettiği “Nivea For Men” kapsamındaki ürünler ise 

şunlardır: ( Nivea Türkiye web sitesi, (Çevrimiçi) 

http://www.nivea.com.tr/products/show/16178 , 13.02.2008.) 

 

� Tıraş 

� Tıraş Jeli 

� Tıraş Köpüğü 

� Tıraş Kremi 

� Aftershave Balsam 
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� Yüz Temizleme 

� Yüz Temizleme Jeli 

 

� Yüz Bakımı 

� Serinletici Bakım Jeli 

� Nemlendirici 

� Enerji Kremi 

� Göz Çevresi Bakım Kremi 

 

� Tıraş Sonrası 

� Aftershave Balsam 

 

3.2. Erkeklerin Kozmetik Ürün Kullanım Özellikleri 

 

Kozmetik denilince akla ilk olarak kadınların gelmesine rağmen, erkeklerin 

kozmetik kullanımı da gitgide artmaktadır. Alman Kozmetik ve Parfüm Derneği 

IKW’nin yaptığı araştırma, erkeklerin yüzde 60’nun dış görünümlerini, iş 

hayatındaki rekabet ve artan bekar sayısı sebebiyle,  çok önemsediklerini ortaya 

koymaktadır. “İstanbul üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Medya ve 

Kamuoyu Araştırmaları Grubu’nun İstanbul’un 25 ilçesinde 663 erkek üzerinde 

gerçekleştirdiği “Erkeklerde Kişisel bakım Araştırması” sonuçlarına göre, erkeklerin 

yüzde 14.6’sı cilt bakımı yaptırmaktadır. ( İlke Balkan, “Güzellik aşkına”, ismmmo 

yaşam, Eylül/Ekim 2007, (Çevrimiçi)  

(http://archive.ismmmo.org.tr/docs/YASAM/10yasam/24_dosya.pdf , 04.02 2008.) 

 

 Erkekler de, kadınlar gibi modern tüketicilik kavramının bir parçası haline 

gelmişlerdir. Kişiliklerine; tıpkı kadınlar gibi,  kıyafet seçimi ve vücut bakımı 

sonucu oluşan görünümleriyle anlam kazandırmaktadırlar. “Packaged Facts” 

tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, erkeklerin bakım ürünleri pazarının 

2008 yılı boyunca yüzde 4.3 oranında büyüme göstererek, 2008 yılı sonunda 10 

milyar dolara ulaşması beklenmektedir. ( Antoinette Alexander, “Making room for 
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men’s skin care”, Drug Store News, March 21, 2005, (Çevrimiçi) 

http://findarticles.com/p/articles/mi_m3374/is_4_27/ai_n13479859 , 23.07.2007.) 

 

Aşağıdaki grafik, son 4 yılda erkeklerin kozmetik ürün kullanımındaki artışı 

gösteriyor. 

 

Şekil 2: Erkeklerin kozmetik ürün kullanımları 

(“Türk insanı görünümüne ne kadar önem veriyor”, SMG Turkey Insighter 

Volume 4, 19.10.2007, (Çevrimiçi) 

http://www.marketingturkiye.com/BilgiBankasi/Detay/?no=463 , 07.02.2008.) 

 

Bu araştırma verilerine bakıldığında özetle şunlar söylenebilir: “… insanlar 

görünümlerine daha fazla dikkat ediyor ve önem veriyorlar.  Cinsiyeti, yaşı ve 

sosyo-ekonomik statüsü ne olursa olsun saç, cilt-vücut bakım, deodorant-parfüm ve 

makyaj ürünleri kullanımı artarak yaygınlaşıyor. Kadınların tekelinde olan 

“güzellik”, “bakım”, “kozmetik” kavramları artık erkekler için de geçerli olmaya 

başlıyor.” (“Türk insanı görünümüne ne kadar önem veriyor”, SMG Turkey 

Insighter Volume 4, 19.10.2007, (Çevrimiçi) 

http://www.marketingturkiye.com/BilgiBankasi/Detay/?no=463 , 07.02.2008.) 
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 Önceki yıllarda erkekler daima sert bir görünüm sergilemek istemiş ve 

kadınlar tarafından kullanılan kozmetik ürünleri kullanmayı, maço kimliklerini 

zedelememek adına kabul etmemişlerdir. Fakat zaman geçtikçe, insanlar modayı 

yakından izlemeye başlamış ve dış görünümüne önem veren erkeklerin sayısında, 

özellikle son dönemlerde artış olmuştur. Medya ise bu yeni nesil erkeğe 

“metroseksüel” ismini koymuştur. Günümüzde, kadınlara yönelik ürünlerin büyük 

bir kısmının erkeğe özgü olanları da satılmaktadır. Tonikten nemlendiriciye kadar 

birçok ürün erkekler için de üretilmektedir. (Jim Brown, “New Trends in Men 

Cosmetics”, March 5, 2007, (Çevrimiçi)  

http://www.articlexplosion.com/articledetail.php?artid=3303&catid=209&title=New

++Trends+In+Men+Cosmetics , 24.07.2007.) 

 

 Avrupa’nın en büyük pazar ve medya araştırması olan “VebraucherAnalyse 

2007” ( 2007 Tüketici Analizi) ‘nin sonuçları, kozmetik ürünleri ve lüks kıyafetleri 

yoğunlukla tüketen “yeni” olarak tanımlanan erkeklerin gerçekten varolduğunu 

göstermektedir. Kozmetik sektörü ise, bu tüketici grubunu yavaş yavaş keşfetmekte 

fakat uzmanlara göre sektör bazı hatalar yapmaktadır. Uzmanlar, bazı kozmetik 

reklamlarında hedef kitleyi geleneksel erkek biçimi olarak gösterip sunmak yerine, 

tamamen yeni bir erkek yaratarak, erkeklerin kullanımını önleyici nitelikte 

mesajların verildiğini belirtmektedirler. (“The new man uses more cosmetics 

products actually –study surveyed current consumer behaviour of men”, Cosmetic 

Business, October 31, 2007, (Çevrimiçi)  

http://www.cosmetic-business.com/en/showartikel.php?art_id=1296 , 10.01.2008.) 
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4. Reklam ve Kozmetik Ürün Reklamları 

 

4.1. Reklam  

 

Bir iletişim çeşidi olarak reklam, farklı mesajlar yoluyla insanları fikirler 

veya durumlar hakkında bilgilendirerek ve satın almaya yönlendirerek tüketici 

pozisyonuna getiren; iletişim amacına ulaşmada araç olma özelliğine sahip bir 

süreçtir. “İknaya yönelik etkili bir iletişim olan reklamda, anlatı, resim, 

dramatizasyon gibi yöntemler kullanılır ve reklam iletişiminin niteliği, mesajı 

iletene ya da alıcıya göre farklılık gösterebilir”( Tuncer, 2003: 142,144). Reklam 

sembolik bir temsil ve sunum alanı olarak tanımlanabilir. (Lull, 2001:24) 

 

İşaret ve sembollerden oluşan reklam mesajının alıcı üzerinde amaçlanan 

etkiyi bırakabilmesi için sembollerin alıcı açısından anlam taşıması gerekmektedir.  

( Tuncer, 2003: 142,145) “… Reklam bir işletmenin ürün ve hizmetleri hakkında, 

hedef kitleleri satın alma eylemine yöneltmek ve işletme imajını bu kitleler üzerinde 

oluşturabilmek için medyada yer ve zaman satın alma yoluyla gerçekleştirdiği 

enformasyon ve ikna etme faaliyetidir.” ( Shaizada, 2006:45 ) Lüks ve büyülü 

hayatlar sunup insanları etkileyerek başka yaşam biçimlerine çekmeye çalışan 

reklamlardaki mesajlar, kadınlara, erkeklere ya da her ikisine birden yönelik 

olabilmektedir. Reklamlar, hedef kitleyi oluşturan kadın veya erkeklerin duygularına 

hitap edip, farkındalık oluşmasını sağlarlar. Reklam, tüketim toplumunda oluşan bir 

kültürdür ve hedef kitlede, içinde bulunduğu yaşamdan bir şekilde memnun 

olmadığı hissini yaratmaktadır. Sunulan ürünü veya hizmeti kullandığında hayatının 

daha iyi olacağını iddia eder ve bunun için de mesajına çekicilik katar. Reklamda 

bunun için “appeal” kavramı kullanılmaktadır. Bu sebeple reklamlarda mesajı 

sunanlar çoğunlukla çekici kadınlar ve erkekler, ünlü, sevilen kişiler arasından 

seçilmektedir. ( Uğur, Şimşek, t.y.: 550, Doğan,1997:27-29) 
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Reklamda çekicilik (appeal) stratejileri mantıksal çekicilik ve duyguya 

yönelik çekicilik olmak üzere iki ana grup altında incelenmektedir. Mantıksal 

çekicilik, ürüne ait konulara değinerek problem çözümüne yönelik özellik taşırken; 

duyguya yönelik çekicilik ise ürüne sahip olma veya onu hediye etme yoluyla 

oluşacak tatmin duygusuna yoğunlaşır. (Doğan. 1997: 43,44) 

 

Reklamın bilgilendirme, hatırlatma, ikna etme, değer katma ve örgütün diğer 

fonksiyonlarına yardımcı olma fonksiyonları bulunmaktadır. Yeni bir ürün pazara 

çıktığında bilgilendirme fonksiyonundan; hedef kitlenin ilgisini çekmek ve yeni 

ürünün özelliklerini tanıtmak gibi amaçlarla yararlanılmaktadır. İkna etme 

fonksiyonu, yoğun rekabet olan  ortamlarda, markanın bilinirliliğini ve tercih 

edilirliğini artırarak ilgili ürün ya da hizmeti denemeye ikna etme amacını 

taşımaktadır. Dönemsel talep olan ürünlerde ise, markayı tüketicinin zihninde 

tutmak, hatırlatma fonksiyonunun içeriğini oluşturmaktadır. Değer katma 

fonksiyonu ile markalara rakiplerinin yanında özel bir anlam ve üstünlük katılmasını 

amaçlamaktadır. Reklam diğer tutundurma çabalarının fonksiyonlarının amaçlarına 

ulaşmasına yardımcı olma işlevini de üstlenmektedir. (Tenli, 2007: 44-45) 

 

Reklamın amaçları şu şekilde özetlenebilmektedir:  

(http://www.kobifinans.com.tr/tr/bilgi_merkezi/020301/538, (Çevrimiçi)  

25.02.2008.) 

• Tüketiciye ya da aracıya bilgi vermek, ürün ya da hizmeti hatırlatmak ve 

satışa ikna etmek,  

• Mal  ya da hizmetin satışını sağlamak,  

• Toptan ve perakendeci satıcıya yardımcı olmak,  

• Mal ya da hizmete karşı talebi artırmak,  

• Talebin yaratacağı fiyat esnekliğini en aza indirmek 

Genel amaçlar haricinde bir döneme özgü ve kısa zamanda gerçekleşmesi 

beklenen özel amaçlar da şu şekilde sıralanabilmektedir :                                                

(Kocabaş,Elden, 2004: 24): “ 
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• İşletmenin saygınlığını sağlamak, 

• Kişisel satış programını desteklemek, 

• Dağıtım kanalıyla ilişkileri geliştirmek, 

• O sektörde gelen talebi artırmak (Ünlü, 1986 s.15), 

• Malı denemeye ikna etmek, 

• Malın kullanımını yoğunlaştırmak, 

• Malın tercihini devam ettirmek, 

• İmajı doğrulamak ya da değiştirmek, 

• Alışkanlıkları değiştirmek, 

• İyi hizmeti vurgulamak (Ünlü, 1987, s.91), 

• Piyasaya egemen olmak ve monopol bir yapıya geçmek, 

• İşletmenin prestijini artırmak vb.” 

Reklam, istenilen davranışın gerçekleşerek sabit kalmasına ilişkin 3 farklı 

stratejiyi benimseyebilir: Öğren-Hisset-Uygula , Öğren-Uygula-Hisset , Uygula-

Hisset-Öğren (Fırlar, 2003:33) 

 
ÖĞRENME 

(Kavramsal Boyut) 
 

  
HİSSETME 

(Duygusal Boyut) 
 

  
ÖĞRENME 

(Kavramsal Boyut) 
 

 

DİKKAT 

FARKINDALIK 

BİLGİ 

İDRAK 

KAVRAMA 

  

POZİTİF  TUTUM 

HOŞLANMA 

TERCİH 

İMAJ 

 

  

ARAŞTIRMA 

KABUL 

SATIN ALMA 

BAĞLILIK 

 

Şekil 3: Reklamın Stratejik Hedefleri ve İnsan Davranışının Yönlendirilmesi 

( Belma Güneri Fırlar, Reklam ve Biz, İzmir, Dokuz Eylül Yayınları, 2003, s..33.) 

Şekil 3’de tüketicinin satın alma karar süreci boyunca izlediği farklı adımlar 

gösterilmektedir. İlk modelde tüketici, öncelikle ürün ve marka ile ilgili reklam ve 

diğer kaynaklar aracılığıyla bilgi edinir. Bu bilgiyi süzgecinden geçirir ve pozitif 
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tutum geliştirerek davranışta bulunur. Davranıştan sonra, geliştirilen tutum 

güçlenerek devam eder veya yönünü değiştirir. Ürünlerin arasındaki farklılıkların 

belirgin olmadığı durumlarda, Öğren-Uygula-Hisset modeli tercih edilir. “Tutumun 

davranış sonrasında oluştuğu yargısından hareketle geliştirilen bu model, çoğunlukla 

farkındalık yaratmak ve satın alma davranışı esnasında tüketicinin hafızasını canlı 

tutmak söz konusu olduğunda uygulanır.” Uygula-Hisset-Öğren modeli ise, kişinin 

ekonomik veya psikolojik kaynaklı bir takım risklerden dolayı hissettiği veya 

hissedebileceği rahatsızlığın ölçüsünü azaltmanın amaç edindiği durumlarda tercih 

edilir. (A.e., s. 34-35.) 

Reklam, hedef kitlenin farkında olduğu ihtiyaçlarını karşılarken seçim 

yapmasına yardımcı olmanın yanı sıra, farkında olmadıkları ihtiyaçlarını da ortaya 

çıkararak bu ihtiyaca yönelik alışverişte bulunma eylemini gerçekleştirmelerini 

hedeflemektedir. Buna ek olarak reklam, ilgili markanın tüketicinin beyninde yer 

edinmesinde de rol oynamalıdır. (Shaizada, 2006:44) 

Kişilerin her şeyin en iyisine en hesaplıya alma arzusu sebebiyle, reklamlar 

insanların yaşamında büyük ölçüde önem taşır. Reklamlar; ticari bir faaliyetin ürünü 

olduğu gibi aynı zamanda kişilerin günlük hayatta yaşadıklarından hareketle, onların 

davranış biçimlerine, konuşmalarına ve hatta alışkanlıklarına yansıyacak düzeyde 

güçlü bir etkiye sahip olabilirler. (Uğur, Şimşek, t.y. :557-558) 

Reklamın, amaçları doğrultusunda ulaşmayı hedeflediği hedef kitle 5 gruba 

ayrılabilmektedir (Shaizada, 2006:60) : 

i. Satın alma kararı verenler: Bu grup kendisi veya çevresindeki 

herhangi birinin kullanımı için satın almaya karar verenleri 

kapsamaktadır. 
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ii. Satın alma kararından etkilenenler: Kişilerin kendisinin 

kullanacağı bir ürünün satın alma kararının başkaları tarafından 

verilmesiyle ürünü kullananları kapsamaktadır. 

 

iii. Satın alma kararını etkileyenler: Bir ürünün kullanımında 

satın alan kişileri etkileyen referans kişiler, birtakım önderler ya 

da yakın çevreyi içermektedir. 

 

iv. Tüketici veya etkileyici konumunda görünmeyenler: Bir 

ürün satın almada karar verici veya etkileyici olmayan fakat 

marka reklamlarının hedef kitlesi olarak belirtilen finansal 

çevre, kamu kurum yöneticileri gibi kişilerden oluşmaktadır. 

 

v. Çocuklar: Biçimsel özellikleriyle çocukların dikkatini çeken 

reklamlar, evde bulunan kişilerin dikkatini reklam mesajına 

çekmede etkili olabildiklerinden hedef kitleyi 

oluşturmaktadırlar. 

İletişim süreci sonunda reklamın hedef kitle üzerindeki ana etkileri 3 madde 

halinde gösterilebilmektedir: (Işıl Karpat, “Bir İletişim Biçimi Olarak Reklamcılık”, 

t.y., (Çevrimiçi) http://web.deu.edu.tr/sinemasal/Sayi1/reklamcilik.htm, 

12.03.2008.) 

� “Alıcının bilgi düzeyinde ortaya çıkan değişme. 

�  Alıcının tutumunda ortaya çıkan değişme. 

�  Alıcının açık davranışlarında görülen değişme.” 

Tüketici bu maddeleri çoğunlukla sırasıyla gerçekleştirmektedir.  
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Pazar hedeflerine ulaşmada büyük önem taşıyan reklamların amaçlarının ve 

özelliklerinin farklı olması sonucu birçok reklam tanımı oluşmuştur. (Uğur, Şimşek, 

t.y.:551)Reklamın yayımlanmasında kullanılan araçların çeşidinin de artmasıyla, 

mevcut reklam anlayışı farklılıklar göstermeye başlamıştır. Tarihte, insanların değiş 

tokuş yapmaya başlaması ve reklam anlayışının doğması aynı süreçte oluşmuştur. 

Eski Mısır, Babil, Yunan ve Roma kalıntıları araştırıldığında, birtakım reklam 

araçlarına rastlandığı belirtilmektedir. Reklamcılık sesli spotlarla başlayarak, marka 

ve amblemlerdeki gelişmeyle farklı medyalara yönelmiştir.(Kocabaş,Elden, 

2002:17) 

 

Bir ürün ya da hizmeti tanıtmak, tüketiciyi etkilemek için hazırlanan bir 

reklamın sunumundaki en önemli noktalardan biri, reklam ortamına karar 

verilmesidir. Reklam ortamının yanlış seçimi, mesajın hedef kitleye ulaşamamasına 

ve yapılan tüm çalışmaların boşa gitmesine neden olabilmektedir. Hedef kitlenin 

profili ve kitle iletişim araçlarını izleme ile ilgili alışkanlıkları reklam ortamının 

seçiminde yol gösterici rol oynamaktadır. Reklam ortamları şu şekilde 

sınıflanabilmektedir: (Kocabaş,Elden, 2004,: 32-50) 

 

• Basılı reklam ortamları 

o Gazeteler 

o Dergiler 

o El ilanları 

o Kataloglar 

o Broşürler 

 

• Yayın yapan reklam ortamları 

o Radyo 

o Televizyon 
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• Diğer reklam ortamları 

o Fuarlar 

o Açıkhava reklam araçları 

o Doğrudan postalama 

o Sinema 

o Satış yeri reklam malzemeleri 

o Cd-rom, multimedya, internet gibi bilgisayar ortamında 

kullanılan araçlar 

 

Basılı reklam ortamlarındaki reklamlar diğer ortamlara göre daha kalıcıdır. 

Tüm medyalar arasında birinci sırayı ise gazeteler almaktadır. Gazeteye reklam 

vermenin; tüketici kitlesi tarafından kabul görme, son anda reklam metninde 

değişiklik yapabilme olanağı sağlama, baskı teknolojisindeki gelişmelerin olanakları 

artırması, basılı ve yazılı sayfaların daha inandırıcı gözükmesi gibi avantajları 

vardır. Gazete reklamları, bir kampanya konusu olarak ya da seri ilanlar şeklinde iki 

türlü verilebilmektedir. (Shaizada, 2006:50-51) 

 

Dergi reklamları ise basılı medyanın en büyük ikinci grubunu 

oluşturmaktadır. Dergi reklamlarının avantajları şu şekilde özetlenebilir: (Shaizada, 

2006: 51) 

• Konu, meslek, ilgi vb. türlere ayrıldığı için hedef kitleyi seçme olanağı 

mümkündür, 

• Okuyucuların reklamı kabullenme oranları yüksek olur, 

• Renk ve baskı kalitelidir, 

• Ömrü uzundur. 
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Tablo 3: ADfit-Mecraların Reklama Uygunluğu (10’lu ölçekte ortalama    

               puanlar) 

TV Gazete Dergi Radyo İnternet Billboard  

A E A E A E A E A E A E 

…reklamları 
dikkat 
çekicidir. 

 
6.9 

 
7.2 

 
6.0 

 
5.8 

 
6.1 

 
6.1 

 
6.0 

 
6.2 

 
6.8 

 
6.7 

 
7.3 

 
7.3 

…reklamları 
bilgilendirici
dir. 

 
6.0 

 
6.2 

 
6.3 

 
6.1 

 
6.0 

 
5.8 
 

 
5.8 

 
5.9 

 
6.7 

 
6.6 

 
5.8 

 
6.0 

…reklamları 
eğlendiricidir
. 

 
5.8 

 
5.8 

 
4.0 

 
4.1 

 
5.1 

 
5.1 

 
5.4 

 
5.1 

 
5.7 

 
5.8 

 
4.8 

 
4.8 

…reklamları
nı kendimle 
ilgili 
görüyorum. 

 
4.6 

 
4.8 

 
4.5 

 
4.7 

 
4.7 

 
4.7 

 
4.5 

 
4.4 

 
5.5 

 
5.3 

 
4.5 

 
4.4 

…reklamları 
sinirlendirici
dir. 

 
5.6 

 
5.0 

 
3.9 

 
3.7 

 
3.5 

 
3.3 

 
4.2 

 
4.0 

 
4.0 

 
4.1 

 
3.5 

 
3.3 

(“Dergi reklamları kadınlara daha çekici geliyor”, MediaCat Online, 18.10.2007, 

(Çevrimiçi) 

http://www.mediacatonline.com/tr/news/details.asp?ID=4806&hl=dergi%20reklamı , 

04.06.2008.) 

 

 Tablo 3, MediaCat ve Ipsos KMG tarafından hazırlanan “ADfit” 

araştırmasının sonuçlarını göstermektedir. Tüketicilerin reklam ve mecralar 

arasındaki ilişkiyi nasıl yorumladıklarını ve farklı mecralar hakkında tüketicilerin 

reklama uygunluk açısından ne düşündüklerini belirlemeyi amaçlayan araştırma 

sonuçlarına göre, 15 yaş üzerindeki tüketiciler, internetten sonra reklama en uygun 

mecra olarak televizyonu seçiyorlar. 
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 Farklı mecraların reklama uygunluğu 5 standart öğe ile ölçümleniyor: 

 

1. Reklamın dikkat çekici olması, 

2. Reklamın bilgilendirici olması, 

3. Reklamın eğlendirici olması, 

4. Tüketicinin reklamı kendiyle bağlantılı bulması, 

5. O ortamda reklamları sinirlendirici bulma derecesi.  

 

Araştırma kapsamında, CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmeleri) 

tekniği ile İstanbul, Ankara ve İzmir’de 15 yaş üstü tüketicilerle haftalık 180 toplam 

720 görüşme yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, televizyon, reklamların en 

sinirlendirici olduğu mecra olarak düşünülürken bu mecrayı sinirlendirici bulma 

derecesi düşmüş; dikkat çekici ve bilgilendirici bulma düzeyleri artmıştır.  İnternet, 

bir önceki dönem de olduğu gibi  reklama en uygun mecra olarak algılanıyor. 

Billboard en dikkat çekici, gazete ise en az dikkat çekici, eğlendiriciliği en düşük 

mecra olarak belirtilmiştir. Dergi, reklamları en az bilgilendirici mecra olarak 

değerlendirilmiş,  reklamlarını sinirlendirici bulma oranı ise bu mecrada en az 

seviyede belirtilmiştir. Radyo ise tüketicilerin reklamlarını en az kendileri ile ilgili 

buldukları ortam olarak değerlendirilmiştir. Kadınlarda dergi reklamlarına olan 

olumlu yaklaşım artarken, bu durum erkeklerde düşüş göstermiştir. (“Dergi 

reklamları kadınlara daha çekici geliyor”, MediaCat Online, 18.10.2007, 

(Çevrimiçi) 

http://www.mediacatonline.com/tr/news/details.asp?ID=4806&hl=dergi%20reklamı 

, 04.06.2008.) 
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4.2. Türkiye’de Kozmetik Ürün Reklamları 

 

Günümüzde farklı özelliklere sahip binlerce kozmetik ürünü, raflarda bir 

arada görülmektedir. Tüketicileri, bu ürünlerin arasından seçim yapmaya 

yönlendirmek yaratıcılık gerektirmektedir. Genel olarak, reklamların ve 

markalaşmış isimlerin tüketicinin seçim yapmasına yardım ettiği görüşü 

bulunmaktadır. Fakat günümüzde tüketiciler reklam mesajlarına kuşkulu 

yaklaşmaktadırlar ve markaların isimlerini önem verseler de, isim tüketiciyi ikna 

etmede yetersiz kalmaktadır.  

( Michael Wynne, “Value Innovation”, GCI Magazine, August, 2006, (Çevrimiçi) 

http://www.gcimagazine.com/articles/3513926.html , 10.01.2008.) 

 

Tablo 4: Basında Vücut Bakım Ürünleri Sektörü (Aralık 2007) 

Firma Adı 
Haber 
Adet 

Tiraj 
ST X 
CM 

Yaklaşık 
R.Eşdeğer 

(YTL) 
Erişim 

Body Shop 12 1,485,013 271 15,284 6,041,287 
Nivea Body 7 373,229 65 3,984 1,308,955 
Avon 7 881,374 128 5,973 3,769,178 
Christian 
Dior 

2 17,525 5 333 70,100 

Lancome 2 26,000 27 1,247 104,000 
Shiseido 1 4,805 4 281 19,220 
Biotherm 1 18,182 1 53 72,728 
Clarins 1 18,182 2 98 72,728 
Lierac 1 252,669 16 864 758,007 
Arko 1 14,000 11 747 56,000 
TOPLAM 35 3,090,979 530 28,864 12,272,203 
( PR Analiz “Vücutları Bakıma Alan Markalar”, Marketing Türkiye, Sayı:141, 1 Şubat 

2008:29 )  

 

 Tablo 4, vücut bakım ürünlerinde en fazla haber olan ilk 10 markayı 

göstermektedir. 
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Tablo 5: Dergi Reklamlarının Firmalara Göre Dağılımı (1 Ocak 2007-15 Ocak           

               2008) 

Reklamın Firması Adet Sayfa Tutar (YTL) Yüzde 
G.Toplam 56 56 657,503 100.00 
Ana Gıda ve İhtiyaç 
Madd. 

36 36 396,900 60.36 

Eczacıbaşı 14 14 187,665 28.54 
Henkel 3 3 48,000 7.30 
Canan Kozmetik 1 1 13,500 2.05 
Sabit Ertur Yağ San. 1 1 9,750 1.48 
Edirne Sabun San. Ltd. 
Şti. 

1 1 1,688 0.26 

( “Vücut Ürünleri Reklamları Arttı”, Marketing Türkiye, Sayı:141, 1 Şubat 2008:31 )  

 
1 Ocak 2007-15 Ocak 2008 yılları arasında yapılan araştırma sonuçlarına 

göre, dergiler içerisinde en fazla cilt sabunu ve vücut şampuanı reklamı 15 sayfa ile 

2007 yılı Haziran ayında gerçekleşmiştir. (“Vücut Ürünleri Reklamları Arttı”, 

Marketing Türkiye, Sayı:141, 1 Şubat 2008:30) 

 

Kozmetik denilince ilk akla gelen ürünlerden olan parfüm reklamlarında 

fotoğraf ağır basmaktadır. Çoğunlukla verilmek istenen çekicilik algısını 

oluşturabilmek için erkek ya da kadın model kullanılır. İletilmek istenen güç ise, 

şişenin alttan çekilmiş bir fotoğrafı ile etkinliğini artırır. (Doğan, 1997: 18) 

 

 Tüketici davranışlarını etkileyen faktörler, çevre etkileri ve kişilik etkileri 

olarak 2 grup altında toplanabilmektedir ( Baltacıoğlu, Kaplan, 2007: 28-37 ): 

 

• Çevre etkileri 

 

o Kültür : Kültür toplumu oluşturan bireylerin davranış biçimlerini 

belirler. Ana kültürün altında ise kendine özgü tutumlarıyla 

pazarlama iletişimini büyük ölçüde etkileyen alt kültürler 

bulunmaktadır. Hedef kitlenin alt kültür özelliklerinin 

belirlenmesi iletişim sürecini belirlemede önemli rol 
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oynamaktadır. Kültür bireyin istek ve ihtiyaçlarının temel 

nedenini oluşturmaktadır.  ( Shaizada,2006:22) 

 

o Sosyal sınıflar: “Sosyal sınıflar, yaklaşık benzer eğitim, kültür 

düzeyi ve gelirlere sahip, benzer hayat tarzlarını, değer yargılarını 

ve sınıf bilincini paylaşan bireylerden oluşan sosyal yapılardır.” 

Her sınıfın kendine özgü tüketim biçimleri bulunmaktadır. 

Reklam mesajlarına verilen tepkiler sınıflara göre farklılık 

göstermektedir. ( Baltacıoğlu, Kaplan, 2007: 29 ) 

 

o Referans grupları ve aile: Referans gruplar üye olunan 

dernekleri, kulüpleri vb. ve arkadaş çevresini ifade etmektedir. 

Referans gruplar kişinin satın alma kararının detayını 

belirlemektedir. Aile ise satın alma birimi olduğu için, büyük 

harcamaların çoğunluğu aile adına veya aile için yapılmaktadır. 

Erkek parfümü satın alanların yüzde 70’inin kadın olduğu 

belirtilmektedir. Dolayısıyla pazarlama stratejileri geliştirilirken, 

ailelerin hangi bireylerinin neyi, niçin, ne zaman, nerede ve nasıl 

satın aldığını belirlemek büyük önem taşımaktadır. ( Baltacıoğlu, 

Kaplan, 2007: 29-30 ) 
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o Medya ve reklam: Tüketicilere ürün ve hizmetlerle ilgili bilgileri 

ulaştırmadan aracı konumunda olan kitle iletişim araçları, 

mesajların tüketiciye ulaşmasında etkili rol oynamaktadırlar. 

(Işıl Karpat Aktuğlu, Ayşen Temel, “Tüketiciler Markaları Nasıl 

Tercih Ediyor?( Kamu Sektörü Çalışanlarının Giysi Markalarını 

Tercihini EtkileyenFaktörlere Yönelik Bir Araştırma))”, t.y., 

(Çevrimiçi) 

http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler%5CI%C5

%9F%C4%B1l%20Karpat%20AKTU%C4%9ELU%20-

%20Ay%C5%9Fen%20TEMEL%5CAKTU%C4%9ELU,%20I%

C5%9F%C4%B1l%20vd..pdf , 12.03.2008.)  

 

• Kişilik etkileri 

 

o İhtiyaçlar: Tüketicinin, satın alma davranışını 

gerçekleştirmesinde başlıca kaynak ihtiyaçlardır. “İhtiyaç kişinin 

yararlı bulduğu ve boşluğunu hissettiği şey olarak 

tanımlanabilir.” Satın alma davranışının temelini oluşturduğu için 

pazarlama açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü insanlar 

ihtiyaç duymadıkları şeyi satın almazlar. ( Baltacıoğlu, Kaplan, 

2007: 31-33 ) 

 

o Güdüler: Davranışın gerisinde yatan etken güdülerdir. Davranış 

biçimlerinin dayanağını oluşturan güdüler, ihtiyaçların uyarılmış 

biçimidir. ( Kahraman Arslan, “Otomobil Alımında Tüketici 

Davranışlarını Etkileyen Faktörler”, İstanbul Ticaret 

Üniversitesi Dergisi, (Çevrimiçi)  

http://www.iticu.edu.tr/kutuphane/dergi/d3/M00042.pdf ,  

26.02.2008.) 
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o Algılamalar: “Algılama, insanın dış dünyadaki uyaranların 

farkına varması, bunları düzenlemesi ve yorumlaması olarak 

tanımlanabilir.” Algılama etrafta olan gerçekleri kişinin iç 

dünyasında nasıl biçimlendirdiğidir. Çevrede birçok uyaran 

varken, hedef kitlenin neyi seçip yorumlayacağı algılama 

sürecinin bir adımıdır ve bu adımın satın alma davranışında 

büyük rol oynamaktadır. (Baltacıoğlu, Kaplan, 2007: 34-35) 

 

o Tutumlar: Kişinin çevresindeki herhangi bir nesneye olan 

olumlu ya da olumsuz tavırları, tutumu oluşturur. İletişim 

stratejileri oluşturulurken, hedef kitlenin tutumlarını belirleme 

önem taşımaktadır. Aşağıdaki tablo tutumların etkilediği davranış 

biçimlerini göstermektedir. (Baltacıoğlu, Kaplan, 2007: 36-37) 

 

“Ürün ve markalara ilişkin tutumların yönünün belirlenmesi ve 

tutumların yönlendirilmesi konusu ele alındığında reklamın, öncelikle 

herhangi bir ürün ve markanın kullanıcısı olan tüketicileri etkileme 

gücüne sahip olduğu izlenir. Bunun yanı sıra, reklam gibi dışsal 

nitelikli enformasyon kaynaklarından elde edilen veriler ile içsel 

uyaranlar arasında bir uyum ve dengenin varolması da tutumların 

şiddetini ve yönünü belirleyici rol oynayabilir.” (Fırlar, 2003:71) 

 

 Referans grupları ve ailenin, satın alma karar sürecindeki rolleri aşağıdaki 

gibi sınıflandırılmaktadır:(Işıl Karpat Aktuğlu, Ayşen Temel, “Tüketiciler Markaları 

Nasıl Tercih Ediyor?( Kamu Sektörü Çalışanlarının Giysi Markalarını Tercihini 

EtkileyenFaktörlere Yönelik Bir Araştırma))”, t.y., (Çevrimiçi) 

http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler%5CI%C5%9F%C4%B1l%2

0Karpat%20AKTU%C4%9ELU%20-%20Ay%C5%9Fen%20TEMEL%5CAKTU 

%C4%9ELU,%20I%C5%9F%C4%B1l%20vd..pdf , 12.03.2008.)  
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� Uyaran-teşvik eden: Satın alma için ikna etmeye çalışan kişidir. 

 

� Etkileyen: Satın alma kararının son aşamasında düşünceleriyle doğrudan 

ya da dolaylı etkisi olan kişidir. 

 

� Uzmanlar: Satın alma eylemi gerçekleştirilen yerde, ürünün özellikleri ile 

ilgili bilgi verirler. 

 

� Karar vericiler: Ailenin fertlerinden bir ya da birkaçı ürünün ne zaman, 

nereden satın alınacağına veya satın alınıp alınmayacağına karar verirler. 

 

� Alıcı: Kendisi veya diğer bir kişi için satın alma ve ödeme işlevini 

gerçekleştiren kişidir.  

 

� Tüketici: Ürün ya da hizmeti kullanan kişidir. 

 

� Koruyucu: Ürünü ya da hizmeti kullanıma hazır eden ve ürünü saklayan 

kişidir. 

 

Aşağıdaki tablo, kişiden kişiye değişen tutum biçimlerini ve bu tutum 

biçimleri sonucu oluşan davranış biçimlerini göstermektedir. 
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      Tablo 6: Tutumların Etkilediği Davranışlar 

TUTUMUN BİÇİMİ DAVRANIŞ BİÇİMİ 

Olumsuz Tutum Ön Yargı 

Yansız Tutum Kayıtsızlık 

Olumlu Tutum Bilgi Edinme, Anlama 

Kararlı Tutum Satın Alma 

Yanlı Tutum Mal Hakkında Olumlu Bilgi 

Aktarma 

Tunçdan Baltacıoğlu, Melike Demirbağ Kaplan, İyi İletişim İyi Pazarlama,  

Kapital Medya Hizmetleri, 2007, s.37. 

 

İletişim sürecinde reklamın işleyişindeki adımlar şu şekilde 

özetlenebilmektedir:  

 

 

“İşletmeler ürünlerine ait bilgileri,ürünün tüketiciye sağlayacağı yararları reklam 
mesajı aracılığıyla iletişim ortamından belirli bedel karşılığında aldığı yer ve zaman 
içerisinde tüketici kitlesine ulaştırır. Hedef tüketici kendisine yöneltilen bu mesajı 
değerlendirerek ürüne ilişkin bir tutum oluşturur ve davranışa yönelir. İletişim 
süreci sonunda reklam hedef tüketicinin bilgi düzeyi, tutumları ve açık davranışları 
üzerinde etkili olmaktadır.İletişim sürecinde geri bildirim olarak değerlendirilen 
asama reklam uygulamalarında tüketicinin bilgilenmesi, tutum veya davranışlarının 
etkilenmesi, reklamın mesajının alınması ve yorumlanması biçiminde 
tanımlanabilir. Ancak iletişim sürecinin etkinliğini etkileyen ve mesajın hedefe 
ulaşımını etkileyen gürültü faktörü reklamlarda, hatalı mesajın kodlanması veya 
iletişim aracının seçimi,tüketiciden gelen geribildirimlerin dikkate alınmaması veya 
yanlış değerlendirilmesi biçiminde görülür.” ( Işıl Karpat Aktuğlu “Tüketicinin 
Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etigi, Küresel İletişim Dergisi, 2006, 
(Çevrimiçi) http://globalmedia-tr.emu.edu.tr , 06.03.2008.) 

 
 

 

Bir reklamda, ürünün ya da o ürüne nasıl ihtiyaç duyulacağının 

vurgulanmasının yanı sıra, ürünün sembolik anlamı ile “istek ve değerler yelpazesi” 

devreye girmektedir. Amaç hedef kitlenin, reklamda sunulan dünya ile kendi 

yaşantısı arasında benzerlik kurmaya çalışmasını sağlamak; belirtilen hizmeti veya 

ürünü aldığında hayatının daha iyi ve renkli geçeceği mesajını vermektir. Reklamda 
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tanıtılan ürünün çeşidine ve hedef kitle özelliklerine bağlı olarak, hedef kitle 

üzerinde daha fazla etki yaratmak için; reklamlarda çoğunlukla, genç ve güzel 

kadınlar veya yakışıklı erkekler görülmektedir. “Reklamın ana işlevi, insanı etki 

altına almaktır. Bunun da en kısa yolu, onların ütopyalarına ulaşmayı başarmaktır.” 

Bunların sonucu olarak, reklamda tanıtılan ürünün çeşidine ve hedef kitle 

özelliklerine bağlı olarak, hedef kitle üzerinde daha fazla etki yaratmak için; 

reklamlarda çoğunlukla, genç ve güzel kadınlar veya yakışıklı erkekler 

görülmektedir.  (Uğur,Şimşek, t.y.:550-552) 

Globe and Mail gazetesi yazarlarından William Thorsell 19 Ekim 1991’de 

yayımlanan bir yazısında, büyük kozmetik markalarından birinin “Biz parfüm 

üretiyoruz ama tüketicilerimiz umut satın alıyorlar” dediğini belirtmiştir. 

Reklamcılar mesajlarını daha çekici ve heyecanlı kılmak için, görüntüler sözlerden 

daha inandırıcı olduğu için, öncelikle televizyonu kullanmaktadırlar. 

(Rutherford,2000:214-215) Bunun için de, tüketicinin ürün seçimine etkisi 

olacağından, reklamlarda güzel kadınlar ve yakışıklı erkekler kullanılmaktadır. 

Tüketici ürünü satın aldığında aynı zamanda ürünün vaad ettiği değerleri de almış 

olacaktır. (Cohen, 2000:48) 

 

Reklamlarda çoğunlukla kadın objeler görülmektedir. Güzel ve çekici 

kadınlara farklı şekillerde yer veren bu reklamlara yalnızca erkekler değil kadınlar 

da bakmaktadırlar. Kadın izleyici hayran olduğu reklam oyuncusuyla kendisini 

özdeşleştirmeye çalışmaktadır. Kadınlar çoğunlukla ev hanımı, çalışan kadın, eş 

veya anne olarak kozmetik, giyim, ev eşyası ve sağlık ürünlerinin reklamlarında 

görülmektedirler. (Uğur,Şimşek, t.y.:553-555) 

 

Erkek ve kadınların kullandıkları ürünlerin gitgide çoğalması  ve modanın 

önem kazanması ile erkekler de tüketime fazlasıyla katılmaya başlamışladır. 

1950’lerde erkeklerin kullandıkları ürün çeşitleri otomobiller, alkol, sigara ve hayat 

sigortalarıyla sınırlıyken, günümüzde erkekler, kozmetikten iç giyime kadar yeni 

pazarın tüketicisi olmuşlardır.(Wernick, 1996:83-85) Bu ürünlerin reklamlarında yer 

alan erkekler de kadınlar gibi bazı özellikleri temel alınarak seçilmektedirler. 
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Örneğin reklamlarda “after shave” kullanan erkekler, yakışıklı, çekici, başarılı ve 

çevreleri tarafından takdir edilen kişilerdir; ya da reklamdaki parfümü kullanan 

erkekler çok mutlu ve bu ürünü kullanarak farklı bir statüye ulaşmış kişiler olarak 

gösterilirler. (Topçuoğlu, 1996:466) 

 

Erkekler özellikle televizyon reklamlarında, Türk toplum yapısına uygun 

rollerde karşımıza çıkmaktadırlar. Genellikle çocuklarıyla ilgili bir baba, ya da 

belirli bir konudaki görüşlerine yer verilen uzman olarak yer almaktadırlar. (Uğur, 

Şimşek, t.y.:556-557) 

 

5. Araştırma 
 
5.1. Araştırmanın Amacı 
 

Bu araştırma, kadın dergilerindeki erkek kozmetik ürün reklamlarının 

incelenmesi ve erkeklerin kozmetik ürün kullanım özelliklerinin değerlendirilmesi 

amacıyla, tanımlayıcı olarak planlanmıştır. 

 

5.2. Araştırmanın Kapsamı 

 

 Araştırmanın evrenini Türkiye’de yayımlanan tüm kadın dergileri 

oluşturmaktadır. Araştırma örneklem grubuna, süreli yayın olan ve aylık yayımlanan 

kadın dergilerinden tirajı en yüksek 3 dergi alınarak, 8 ay (2007 Temmuz-2008 

Şubat) süreyle incelenmiştir. (ABC Türkiye Tiraj Denetleme Kurulu, (Çevrimiçi) 

http://www.abcturkiye.org/tiraj-arsivi.asp?page=anasayfa&tip=3&yil=2 

25.04.2007.) Bu dergiler, tüm aylık dergilerin içinde en çok reklam alanları 

belirlemek amacıyla yapılan bir araştırmada ilk 10 arasında yer almaktadır. (Medya 

Takip Merkezi, (Çevrimiçi)  

http://www.medyatakip.com/dergireklamverileri.php, 10.07.2008.) Dergilerde yer 

alan erkek kozmetik ürünlerine ilişkin tüm reklamlar değerlendirme kapsamına 

alınmıştır. Kozmetik ürün kullanan erkeklerin özellikle ürün tercihlerini ve ürün 

tercihlerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla şehir merkezinde bir eczaneden 



 42 

erkek kozmetik ürün alışverişi yapan erkeklere 3 ay (Ekim, Kasım ve Aralık ayları ) 

boyunca anket formu kullanılarak görüşme yapılmıştır. Örneklem grubuna 20-45 

yaş arası, en az ilköğretim mezunu, araştırma kapsamına girmeyi onaylayan kişiler 

alınmıştır. 

 

 Çalışmada erkeklerin kozmetik ürün kullanma alışkanlıklarıyla ilgili bir 

değerlendirme yapılmış ve seçilen kadın dergilerinde bulunan erkek kozmetik ürün 

reklamları bulunma sıklığı ve genel özellikleri açısından incelenmiştir. Araştırma 

sürecinde cevap aranmaya çalışılan sorular şunlardır: 

 

� Erkeklerde kozmetik ürün kullanımı yaygın mıdır?  

� Erkeklerin kozmetik ürün seçimini kadınlar etkilemekte midir?  

� Erkeklerin kadın dergilerini izleme durumları nasıldır? 

� Erkek kozmetik ürün reklamlarına kadın dergilerinde sürekli yer 

verilmekte midir? 

� Kadın dergilerinde yer alan erkek kozmetik ürün reklamları kadın ve 

erkek hedef gruplarını etkilemeye yönelik olarak mı tasarlanmaktadır? 

 

5.3. Araştırmanın Sınırlılıkları 

 

1. Kadın dergilerinde yer alan reklamların çoğunluğunu oluşturması 

nedeniyle, erkek kozmetik ürünlerinden özellikle parfüm 

reklamlarının değerlendirme kapsamına alınması, 

2. Erkeklerin kozmetik ürün kullanım özelliklerinin sadece bilgi 

formundaki değişkenlerle sınırlı olması ve veri toplamanın tek bir 

merkezde sürdürülebilmesi, 

3. Erkek kozmetik ürün alışverişi yapan belirli sayıda bireye 

ulaşılabilmesi. 
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5.4. Bulgular 

 

Kadın dergilerindeki erkek kozmetik ürün reklamlarının incelenmesi ve 

erkeklerin kozmetik ürün kullanım özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla 

planlanan çalışmadan elde edilen bulgular 2 alt başlık ve 5 tablo halinde sırasıyla 

aşağıda verilmiştir. 

 

5.4.1. Kadın Dergilerinde Yer Alan Erkek Kozmetik Ürün  

Reklamlarına İlişkin Bulgular 

 

 Erkek kozmetik ürün reklamlarının kadın dergilerinde yer alış biçimini 

araştırmak amacıyla, tirajı yüksek olan ilk 3 kadın dergisi incelemeye alınmıştır. 

Bunlar Marie Claire, Cosmopolitan ve Elle dergileridir. Aylık olarak yayımlanan bu 

3 kadın dergisinin, Temmuz 2007’den Şubat 2008’e kadar olan 8 sayısı 

incelenmiştir. Araştırmanın kapsamını 3 farklı kadın dergisi oluşturmaktadır. 
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Tablo 7: Dergilerde Yer Alan Erkek Kozmetik Ürün Reklamları ve Boyutları 

 
Ay 

 
Derginin Adı 

 
Reklamı Yer Alan Kozmetik 

Ürün 

 
Reklamın Boyutu 

Davidoff Cool Water (Parfüm) 1 tam sayfa  

Marie Claire Daylong Güneş  Kremi 1 tam sayfa 

Wella Saç   Şekillendirici 1 tam sayfa  
Cosmopolitan 

A Men Parfüm  

Davidoff Cool Water (Parfüm) 1 tam sayfa 

Calvin Klein- Ck In 2 U 
(Parfüm) 

1 tam sayfa 

J Del Pozo  (Parfüm) Haber içerikli 

 

 

 

 

Temmuz  

 
Elle 

David Beckham  (Parfüm) Haber içerikli 

Dolce&Gabbana (Parfüm) 2 tam sayfa  

Marie Claire Hugo Boss-Boss  For Men 
(Parfüm) 

2 tam sayfa 

Dolce&Gabbana (Parfüm) 2 tam sayfa  
Cosmopolitan Hugo Boss-BOSS (Parfüm) 2 tam sayfa 

 

 

Ağustos 

Elle Dolce&Gabbana (Parfüm) 2 tam sayfa 

Hugo Boss-XX XY (Parfüm) 2 tam sayfa 

Lacoste (Parfüm) 2 tam sayfa 

 

Marie Claire 
Hugo Boss-BOSS (Parfüm) 1 tam sayfa 

Hugo Boss-XX XY (Parfüm) 2 tam sayfa 

DKNY For Men-For Women 
(Parfüm) 

1 tam sayfa 

Calvin Klein- Ck In 2 U 
(Parfüm) 

1 tam sayfa 

Davidoff Cool Water 1 tam sayfa 

 

 

Cosmopolitan 

Hugo Boss-BOSS (Parfüm) 1 tam sayfa 

Hugo Boss XX XY (Parfüm) 2 tam sayfa 
Lacoste (Parfüm) 2 tam sayfa 
DKNY- Be Delicious 2 tam sayfa 

Hugo Boss-BOSS 1 tam sayfa 
C.K. Euphoria For Men and  
Women (Parfüm) 

1 
 tam sayfa 

 

 

 

 

 

 

Eylül 

 

 
Elle 
 

Davidoff Cool Water (Parfüm) 1 tam sayfa 
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Marie Claire 

 
Hugo Boss XX XY (Parfüm) 

 
2 tam sayfa 

Hugo Boss-XX XY (Parfüm) 2 tam sayfa Cosmopolitan 
Hugo Boss-BOSS 2 tam sayfa 
Hugo Boss XX XY (Parfüm) 2 tam sayfa 

 

 

Ekim 

 

Elle 
Christian Lacroix-AVON 
(Parfüm) 

2 tam sayfa 

Prada (Parfüm) 2 tam sayfa Marie Claire 

 Narciso nodrigues for him 
(Parfüm) 

1 tam sayfa 

Burberry Brit (Parfüm) 1 tam sayfa 

Jean Paul (Parfüm) 1 tam sayfa 
Christian Lacroix Noir Haber içerikli 
Calvin Klein Jill Sander 
(Parfüm) 

Haber içerikli 

 

 

Cosmopolitan 

 

 
Clear saç dökülmesine ve 
kepeğe karşı şampuan 

1 tam sayfa 

Hugo Boss (Parfüm) 2 tam sayfa 
Calvin Klein Euphoria 
(Parfüm) 

1 tam sayfa 

 

 

 

 

Kasım 

 

Elle 

Davidoff Cool Water (Parfüm) 1 tam sayfa 

Prada (Parfüm) 2 tam sayfa 
Hugo Boss XX XY (Parfüm 2 tam sayfa 

 

Marie Claire 
Narciso Rodriguez for him 
(Parfüm) 

1 tam sayfa 

Hugo Boss XX XY (Parfüm) 1 tam sayfa Cosmopolitan 
Jean Paul Gaultier    (Parfüm) 1 tam sayfa 
Calvin Klein Man (Parfüm) 1 tam sayfa 

 

 

 

Aralık 

Elle 

Hugo Boss XX XY (Parfüm) 1 tam sayfa 

Prada (Parfüm) 2 tam sayfa Marie Claire 
Hugo Boss XX XY (Parfüm) 2 tam sayfa 

Cosmopolitan Hugo Boss XX XY (Parfüm) 2 tam sayfa 

 

Ocak 

Elle Calvin Klein Man (Parfüm) 1 tam sayfa 

Marie Claire Hugo Boss XX XY (Parfüm) 
 

2 tam sayfa 

Cosmopolitan Hugo Boss XX XY (Parfüm) 2 tam sayfa 

 

Şubat 

Elle Calvin Klein Man (Parfüm) 1 tam sayfa 

Tablo 7’nin Devamı 
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8 ay boyunca incelenen 3 kadın dergisinde her ay en az 1 erkek kozmetik 

ürün reklamının bulunduğu gözlemlenmiştir. İncelenen 24 dergideki 56 erkek 

kozmetik ürün reklamından 46%’sının 1 tam sayfa, 45%’inin 2 tam sayfa, 9%’unun 

ise tanıtım yazısının resmi olduğu görülmüştür. Reklamların 95%’inin parfüm, 

5%’inin diğer kozmetik ürünlerle ilgili olduğu saptanmıştır. 53 parfüm reklamının 

68%’i yalnızca erkekler için parfüm reklamı olup; 32%’sini ise aynı markanın hem 

erkek hem kadın parfüm reklamı oluşturmaktadır (Tablo 7). Ayrıca farklı 

dergilerdeki 3 erkek parfümü reklamından bir sayfa önce aynı markanın kadın 

parfümü reklamının bulunduğu gözlemlenmiştir. 

 

Tablo 8: Dergilerde Yer Alan Reklamların Erkek Kozmetik Ürün Gruplarına   

   Göre Dağılımı 

Marie Claire Cosmopolitan Elle Toplam Kozmetik Ürün 

Grubu Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Parfüm 15 94 18 90 20 100 53 95 

Saça Uygulanan 

Preparatlar 

0 0 2 10 0 0 2 3 

Vücuda 

Uygulanan 

Preparatlar 

1 6 0 0 0 0 1 2 

Toplam 16 100 20 100 20 100 56 100 

 

 

Dergilerde yer alan reklamların kozmetik ürün gruplarına göre dağılımı 

değerlendirildiğinde, Elle dergisindeki reklamların 100%’ünün parfümden oluştuğu, 

Marie Claire dergisindeki reklamların 94%’ünün, Cosmopolitan dergisindeki 

reklamların ise 90%’ının parfüm reklamı olduğu saptanmıştır. (Tablo 8) 
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Tablo 9: Dergilerde Yer Alan Erkek Kozmetik Ürün Reklamlarının Model  

   Kullanım Özelliklerine Göre Dağılımı 

Erkek Parfümü Erkek+Kadın 
Parfümü 

Diğer Toplam Model 
Kullanım 
Durumu Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Kadın 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erkek 32 88 0 0 2 67 34 61 

Kadın+Erkek 1 3 17 100 1 33 19 34 

Model yok 3 9 0 0 0 0 3 5 

Toplam 36 100 17 100 3 100 56 100 

 

 Dergilerde yer alan erkek kozmetik ürün reklamlarının model kullanım 

özelliklerine göre dağılımı incelendiğinde, erkek parfüm reklamlarının 88%’inde 

erkek model kullanıldığı; erkek ve kadın parfüm reklamlarının 100%’ünde her iki 

modelin birlikte kullanıldığı, diğer ürünlerde ise 67% çoğunlukla erkek model 

kullanıldığı saptanmıştır. (Tablo 9) 

 

Tablo 10: Dergilerde Yer Alan Erkek Kozmetik Ürün Reklamlarının İçerik   

     Özelliğine Göre Dağılımı 

Marie Claire Cosmopolitan Elle Toplam  
Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Cinsel İçerik 
Bulunan 

13 72 16 84 17 89 46 82 

Cinsel İçerik 
Bulunmayan 

5 28 3 16 2 11 10 18 

Toplam 18 100 19 100 19 100 56 100 

 

 Dergilerde yer alan erkek kozmetik ürün reklamlarının içerik özelliğine göre 

dağılımına bakıldığında, Elle dergisindeki reklamların 89%’unda, Cosmopolitan 
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dergisindeki reklamların 80%’inde, Marie Claire dergisindeki reklamların ise 

72%’sinde cinsel içerik bulunduğu görülmüştür. (Tablo 10) 

 

Tablo 11: Dergilerde Yer Alan Erkek Kozmetik Ürün Reklamlarında   

                 Cinsellikle İlgili Farklı Unsurların Dağılımı 

Erkek 
Parfümü 

Erkek+Kadın 
Parfümü 

Diğer Toplam Cinsellikle İlgili 
Unsurlar * 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Çıplaklık/Giyim 13 30 2 4 1 33 16 17 

Cinsel davranış 0 0 15 32 0 0 15 16 

Fiziksel çekicilik 22 50 15 32 2 67 39 42 

Cinsel imalar 5 11 14 30 0 0 19 20 

Bilinçaltına 
hitap eden 
imgeler 

4 9 1 2 0 0 5 5 

Toplam 44 100 47 100 3 100 94 100 

*Bir reklamda birden çok unsur saptanmıştır. 

 

 Dergilerde yer alan kozmetik erkek kozmetik ürün reklamlarında Reichert’in 

sınıflandırmasına göre (Süher, İspir, 2008:80-94), cinsellikle ilgili farklı unsurların 

dağılımı değerlendirildiğinde, erkek parfüm reklamlarında en çok fiziksel 

çekiciliğin, erkek ve kadın parfüm reklamlarında en çok cinsel davranış ve fiziksel 

çekiciliğin, diğer kozmetik ürün reklamlarında ise fiziksel çekiciliğin kullanımının 

tercih edildiği saptanmıştır. (Tablo 11) 

 

5.4.2.  Erkeklerin Kozmetik Ürün Kullanım Özelliklerine 

 İlişkin Bulgular 

 

Bu bölümde araştırma bulguları  3 ayrı grupta ele alınmıştır; 

1. Kişisel Özellikler 

2. Kozmetik Ürün Kullanımına İlişkin Bulgular 

3. Yayın İzleme Durumuna İlişkin Bulgular 
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1. Kişisel Özellikler 

 

Araştırma grubunu oluşturan bireylerin yaş ortalaması 31±6.86 (dağılım 

aralığı:20-45) olup,  %50’si (n=30) Lisans, %25’i (n=15) lise düzeyinde, %25’i 

(n=15) ise Lisansüstü eğitim almıştır. Grubun medeni durumu incelendiğinde, 

bireylerin %51.7’sinin (n=31) bekar, %45’nin (n=27) evli, %3.3’nün (n=2) ise dul 

olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların gelir düzeyi yönünden algıları 

değerlendirildiğinde, %41.6’sı (n=25) gelir düzeyini “iyi”, %26.7’si (n=16) ancak 

geçinebildiğini, %26.7’si (n=16) ise orta derecede iyi, %5’i (n=3)  ise “çok iyi” 

olarak bildirmiştir. Araştırma örnekleminin büyük bir çoğunluğunu (%51.7) serbest 

meslek grubunda olan bireylerin oluşturduğu, %20’sinin (n=12) mühendis/mimar 

olduğu saptanmıştır (Tablo 12). 

 

Araştırma grubunu oluşturan bireylerin boy ortalaması 177.7±7.65 (dağılım 

aralığı:150-198), vücut ağırlığı ortalaması 81±15.96 (dağılım aralığı:60-180) olarak 

bulunmuştur (Tablo 13). 
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Tablo 12: Kişisel Özellikler (N=60) 

 n % 

Eğitim düzeyi   

   Lise 15 25 

   Lisans 30 50 

   Lisansüstü 15 25 

Medeni durum   

   Evli 27 45 

   Bekar 31 51.7 

   Dul  2 3.3 

Gelir düzeyi   

   Ancak geçinebiliyorum 16 26.7 

   İyi  25 41.6 

   Orta derecede iyi  16 26.7 

   Çok iyi 3 5 

Meslek   

   Serbest  31 51.7 

   Öğrenci 5 8.3 

   Mühendis/mimar 12 20 

   Öğretmen 4 6.7 

   Bankacı  2 3.3 

   Sağlık çalışanı 5 8.3 

   Yönetici 1 1.7 
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Tablo 13: Yaş, Kişisel Bakım algı puanı, Boy ve Vücut Ağırlıklarına İlişkin 

Ortalama, Median, Standart Sapma, Minimum ve Maksimum Değerlerinin 

Dağılımı (N=60) 

 x median ±SD Min Max 

Boy (cm) 177.7 178 7.65 150 198 

Vücut ağırlığı (kg) 81 80 15.96 60 180 

Yaş (yıl) 31 29 6.86 20 45 

Kişisel bakım algı puanı (1p-10p) 
1-3p =yetersiz; 4-6p=orta; 7-10p=iyi 

7 7 1.98 2 10 

 

2. Kozmetik Ürün Kullanımına İlişkin Bulgular 

 

Araştırma grubunun kozmetik ürün kullanımına ilişkin özellikleri 

incelendiğinde, grubun %81.7 oranında “temizliğe yönelik kozmetik ürünler” 

(sabun, şampuan vb.), %71.7 oranında “parfüm, deodorant”, %45 oranında “cilt 

bakımı ürünleri (krem, tıraş sonrası kullanılan ürünler vb.)”, %33.3 oranında “saç 

bakımı ürünleri (jöle, saç kremi vb.)”, % 20 oranında “vücut bakımı ürünleri” 

kullandığı belirlenmiştir. Kozmetik ürün alış verişini yapan kişi sorgulandığında, 

ürün alış verişinin çoğunlukla (%85) bireyin kendisi, %20 oranında eş/kız 

arkadaşları tarafından yapıldığı bildirilmiştir (Tablo 14).  

 

Kozmetik ürün seçimini etkileyen faktörler incelendiğinde, arkadaş 

önerilerinin büyük çoğunlukta olduğu (%40),  bunu eş/kız arkadaşı önerilerinin 

(%36.7) izlediği saptanmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu (%71.7) “günlük 

düzenli bakımını yaptığı”, %11.7’si “yoğun iş temposu olmadığı zamanlar günlük 

bakımını yaptığı”, %10’u “psikolojik durumuna göre günlük bakımını yaptığı” 

bildirmiştir. Bireylerin son 3 aylık dönemde kişisel bakımlarına ilişkin algı düzeyleri 

değerlendirildiğinde, %68.3’ü (n=41) son 3 aylık dönemde kişisel bakımını “iyi”, 

%28.3’ü orta (n=17), %3.4’ü (n=2) yetersiz olarak ifade etmiştir (Tablo 14). 
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Tablo 14: Kozmetik Ürün Kullanımına İlişkin Özellikler (N=60) 

 

Kişisel bakımda düzenli olarak kullanılan ürünler* n % 

     Temizliğe yönelik kozmetik ürünler (sabun, şampuan vb.) 49 81.7 

     Parfüm, deodorant 43 71.7 

     Cilt bakımı (krem, tıraş sonrası kullanılan ürünler vb.) 27 45 

     Saç bakımı (jöle, saç kremi vb.) 20 33.3 

     Vücut bakım ürünleri 12 20 

Kozmetik ürün alış verişini sıklıkla yapan kişi *   

     Kendisi 51 85 

     Eş/kız arkadaşı 12 20 

     Anne/kız kardeşi 1 1.7 

Kozmetik ürün seçimini etkileyen faktörler*   

     Arkadaş önerileri  24 40 

     Eşim/kız arkadaşımın önerileri  22 36.7 

     TV/sinema reklamları  11 18.3 

     Kadın dergilerindeki reklamlar  10 16.7 

     Diğer reklam türleri  5 8.3 

     Erkek dergilerindeki reklamlar  2 3.3 

Kişisel bakıma ilişkin gösterilen özen   

     Günlük düzenli bakım 43 71.7 

     Yoğun iş temposu olmadığı zamanlar  7 11.7 

     Psikolojik durumuma göre değişen zamanlarda  6 10 

     Sadece hafta sonu tatillerinde 2 3.3 

     Bazı özel günlerde  2 3.3 

Son 3 aylık dönemde kişisel bakımlarına ilişkin algı 

düzeyleri 

  

     İyi  (7-10p) 41 68.3 

     Orta (4-6p) 17 28.3 

     Yetersiz (1-3p) 2 3.4 

* 1’den fazla seçenek işaretlenmiştir. 
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3.Yayın İzleme Durumuna İlişkin Bulgular 

 

Evde düzenli bulunan süreli yayınlar sorgulandığında, %78.3 oranında 

günlük gazete, %25 oranında aylık kadın dergileri, %20 oranında magazin 

dergilerinin olduğu belirlenmiş olup, bunu %13.3 oranında bilgisayar dergileri, 

%11.7 oranında ekonomi dergileri, %6.7 araba dergileri, %5 oranında aylık erkek 

dergileri, %5 oranında sağlık dergilerini, %1.7 oranında politika dergilerinin izlediği 

saptanmıştır. Bireylerin kadın dergileri ile karşılaştıkları ortamlar sorgulandığında, 

grubun kadın dergileri ile %46.7 oranında bekleme salonlarında, %33.3 oranında 

evde, %15 oranında iş ortamında, %15 oranında yolculuk sırasında, %5 oranında 

arkadaşlarının evinde karşılaştığını bildirmiştir (Tablo 15). 

 

Kadın dergilerini inceleme durumu sorgulandığında, grubu oluşturan 

katılımcıların %45’i (n=27) kadın dergilerindeki genel başlıklara göz attığını, 

%16.7’si (n=10) kadın dergilerinin görsel anlamda ilgisini çektiği için incelediğini, 

%15’i (n=9) kadın dergilerinin ilgisini çekmediğini, %13.3’ü (n=8) kadın dergilerini 

ayrıntısı ile incelediğini, %10’u (n=6) kadın dergilerindeki ürün reklamlarına göz 

attığını bildirmiştir (Tablo 15). 
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Tablo 15: Yayın İzleme Durumlarının Dağılımı (N=60) 

 

 n % 

Evde düzenli olarak bulunan süreli yayınlar*   

      Günlük Gazete 47 78.3 

      Aylık kadın dergileri 15 25 

      Magazin dergileri 12 20 

      Bilgisayar Dergileri 8 13.3 

      Ekonomi dergileri 7 11.7 

      Araba dergileri 4 6.7 

      Aylık erkek dergileri 3 5 

      Sağlık dergileri 3 5 

      Politika dergileri 1 1.7 

Kadın dergileri ile karşılaşılan ortamlar *   

Bekleme salonlarında 28 46.7 

Evde 20 33.3 

İş ortamında 9 15 

Yolculuk sırasında 9 15 

Arkadaşımın evinde 3 5 

Kadın dergilerini inceleme durumu   

Genel başlıklara göz atarım. 27 45 

Görsel anlamda ilgimi çektiği için incelerim. 10 16.7 

İlgimi çekmez. 9 15 

     Ayrıntılı incelerim. 8 13.3 

Ürün reklamlarının sayfalarına göz atarım. 6 10 

* 1’den fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 

Kadın dergilerindeki erkek kozmetik ürün reklamlarının incelenmesi ve 

erkeklerin kozmetik ürün kullanım özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla 

planlanan çalışmada bulgular 2 ana başlıkta tartışılmıştır.  
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5.4.3.  Kadın Dergilerinde Yer Alan Erkek Kozmetik Ürün 

 Reklamlarının Değerlendirilmesi 

 

Erkek kozmetik ürün reklamlarının kadın dergilerindeki yer alış biçimlerini 

incelemek için Marie Claire, Cosmopolitan ve Elle dergileri sekiz ay süreyle 

izlenmiştir. Moda dergisi olmaktan öte kadın dergisi olma özelliğini taşıyan bu 

dergiler hedef kitle olarak kadını seçip, düzenli olarak yayımlanmaktadırlar. Bu üç 

derginin de sürekli olarak yer verdikleri sayfalarıyla kadınların yaşantılarını farklı 

boyutlarda ele almaktadırlar. Söylem olarak birbirlerinden farklı olsalar da, teknik 

özellikleri açısından benzerlik göstermektedirler. Hepsi renkli, haberleri ve yazıları 

tamamlayan resimler içermektedir. Üç dergi de haberlerin ve bilgilendirici yazıların 

yanında, reklamlara ve sağlığa büyük ölçüde yer ayırmaktadır.  

 

Marie Claire: Güzellik, kozmetik, moda, eğlence, kültür-sanat, gezi, yemek 

v.b konuları içeren magazin ağırlıklı bir dergidir.  

 

Cosmopolitan: Hem dünyada, hem de Türkiye'de kadınların başucu kitabı 

niteliğindeki Cosmopolitan, Nisan 1992'den bu yana; moda, güzellik, ilişkiler, 

sağlık, evlilik, en son trendler, dünya jet-set'i ve daha birçok konuda kadınlara yol 

göstermektedir. Dünyada 59 ülkede ve 36 dilde yayımlanan, en önemli özelliği, 

okuyucularıyla kurduğu samimi ilişki olan derginin; okurlarından ayda ortalama 300 

mektup aldığı belirtilmiştir. Yapılan bir araştırmaya göre de, dergi okurlarının 

20%’sini erkeklerin oluşturduğu açıklanmıştır. (Sezen Başaran, “Erkekler 

‘düşmanını tanı’ felsefesi yüzünden bizi okuyor.” Günaydın Gazetesi, 14 Nisan 

2007, (Çevrimiçi)  

http://arsiv.sabah.com.tr/2007/04/14/gny/haber,24E960034E9B45498D7BBF45AD

B8D910.html, 05.02.2008.) 

Elle: Dünyanın 45 ülkesinde yayımlanan ELLE, Türk pazarına 1999 yılında 

girmiştir. Kadın dergisi pazarını yeniden tanımlayarak, Türkiye'nin yükselen yeni 

kadın profiliyle buluşan dergi; çalışan, kentli, modern, kendi ayakları üzerinde 
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duran, kendi yaşamını kendisi oluşturacak kararları alabilen, kendine özgü bir tarz 

geliştiren, yeni kadına seslenen aylık kadın dergisi olarak yayımlanmaktadır. 

(Doğan Burda Dergi, (Çevrimiçi) http://new.doganburda.com.tr/dergiler/elle/00130/, 

05.02.2008.) 

Dergilerin içeriğindeki yazı ve haberlerde arkadaşça bir ifade hakimdir. 

Yazarlar ve okurların aynı safta oldukları ve ortak ilgi alanlarının olduğu gösterilir. 

Dertleşme gibi gösterilen bazı yazıların arkasından da sorunlara yönelik çözüm 

önerileri getirilir. Okurun bir takım sorunlarının herkes tarafından yaşandığı ve dergi 

tarafında anlayışla karşılandığı hissi verilerek okuyucu rahatlatılmaya çalışılır. 

Okurla samimiyet sağlamak için yazarlar, yakın bir dostlarıyla muhabbet edercesine 

bir dil kullanırlar.  

 

Kitle iletişim araçları, reklam mesajını taşıyan kanal görevini üstlenerek, 

iletişim sürecinde önemli rol oynamaktadırlar. Mesajı hedef kitleye ulaştırmada, 

doğru kanal ve doğru zamanın seçimi büyük önem taşımaktadır. (Kocabaş, Elden, 

2004: 32) 

 

Araştırmamızda,  erkek kozmetik ürün reklamlarının kadın dergilerinde yer alış 

biçimini değerlendirmek amacıyla 8 ay süreyle üç dergide yer alan 56 erkek 

kozmetik ürün reklamı incelenmiştir. Her sayıda en az bir kez erkek kozmetik ürün 

reklamına yer verilmesi, hedef grup olarak kadın grubunun özellikle seçildiğini 

göstermektedir. 

        

Kadın dergileri kadınların aile, sağlık, kişisel bakım ve cinsellik hakkında bilgi 

edinmek ve duyarlı olmak amacıyla zaman ayırdıkları iletişim araçlarıdır. 

Reklamların yaratıcılığına ait çalışmalar yapılırken verilmek istenen mesaj türü, 

yeterli ve açık biçimde anlatılabilmeli; çarpıcı, özgün ve ilgi çekici bir çalışma ile 

ürün tanıtımı sağlanabilmelidir. (Kocabaş, Elden, 2004:76-80) 
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Reklamlarda genellikle bireyin yaşamı, düşünceleri, eğilimleri, duyguları 

üzerine bilgiler aktarılır. Reklam iletisinin aktarımı sonucunda, ürünü satın alması 

için etkilenmesi amaçlanan kişi ya da grupların yani hedef kitlenin tanımlanmasına 

ihtiyaç vardır. Hedef kitlenin tanımlanmasında, yaşam biçiminin, gereksinimlerinin, 

benimsediği değerlerin, ruhsal özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlayan içsel ölçütler 

önem taşır. Çünkü reklamın amacı, hedeflenen kitlenin tutum ve davranışlarında 

değişime neden olmaktır. Reklam iletisi bireyin, hedef kitlenin yaşam biçiminde, 

tüketiminde ve satın alma alışkanlıklarında köklü değişiklikler ortaya çıkarabilir. Bu 

nedenle doğru ve etkili bir ileti kurgulayabilmek için, hedef kitlenin iyi belirlenmesi 

çok büyük önem taşır. Kadınların satın alma konusunda erkeklere göre daha kolay 

ikna olabildikleri belirtilmektedir. Toplum kadınlardan daha yumuşak, daha 

sevecen, daha az iddiacı olmalarını beklediği için, ikna olabilmelerinin de daha 

kolay oldukları açıklanmaktadır. (Özcan, 2007: 105-108) 

 

Araştırmalarda bireylerin birbirlerini etkilemek amacıyla karşı cinsin ilgi 

alanına göre ürünlere yöneldikleri belirtilmektedir. Bu açıdan erkek kozmetik 

ürünlerinin kadınlara tanıtılması ve hedef kitle olarak da etkilemeye çalışılması 

doğaldır. Reklamların etkisiyle birey gelir düzeyini, ekonomik durumunu 

düşünmeksizin reklamda kendine sunulan düşsel dünyaya girmeye, hoşlandığı 

erkeği etkilemeye ve o ürünü tüketmek için eşini etkilemeye çabalar. Bu şekilde o 

markayla ve o ürünle özdeşleşmeyi amaçlayabilir. (Özcan, 2007: 116-125) 

  

Araştırmamızda, dergilerde yer alan reklamların kozmetik ürün gruplarına göre 

dağılımı değerlendirildiğinde, Elle dergisindeki reklamların 100%’ünün parfümden 

oluştuğu, Marie Claire dergisindeki reklamların 94%’ünün, Cosmopolitan 

dergisindeki reklamların ise 90%’ının parfüm reklamı olduğu saptanmıştır. 

 

Çalışmamızda, reklamların 95%’inin parfüm oluşu ve 53 parfüm reklamından 

32%’sinde her iki cinse sunulan parfüm gruplarının yer alması, parfümün çiftlerde 

ortak etki yaratması beklentisiyle hedef grubun çiftler olduğunu düşündürmektedir. 
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2007’de yapılan değerlendirmelere göre, haber yapılan kozmetik ürün grupları: 

cilt bakımı, makyaj malzemeleri, parfüm, saç şampuanı ve bakımı, saç 

şekillendiricileri, saç boyası, güneş ürünleri, erkek ürünleri ve vücut bakım ürünleri 

olarak ayrıştırılmaktadır. Kozmetik ürün haberlerinde en fazla haber olan 10 marka 

belirlenmiş ve bu haberlerin farklı yayın tiplerine göre en çok dergi tipi yayınlarda 

yer aldığı; gazete ve dergi eklerinin de onu izlediği belirtilmiştir. (Marketing 

Turkiye, PR Analiz 2008:28,29) 

 

Modellerin reklamlardaki betimleniş şekilleriyle ilgili çalışmalar, kadının 

rollerinin nasıl betimlendiğine yoğunlaşmaktadır. Bu rol, ailenin bakım 

sorumluluğunu alan, onları güzelleştiren, mutlu olmalarını sağlayan anne, kız kardeş 

ve en önemlisi eş olarak karşımıza çıkar. Kozmetik ürünler hakkında bilgi veren, 

ikna eden, farklılaşmayı açıklayan reklamlarda da hedef kitlenin kadınlar olması 

kaçınılmazdır. (Süher, İspir, 2008:80-94) 

 

Kadın dergilerine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, giyim ve kozmetik 

ürünlere yönelik reklamların ağırlıkla yer aldığı; hedef kitlenin iyi eğitim görmüş, 

ekonomik özgürlüğü olan kadınlar olarak belirlenmiş olsa da geleneksel kadın 

kimliğinin sergilendiği belirtilmektedir. (Suher,İspir,2008:80-94) 

 

Çağdaş kadın temsillerinin tespit edildiği reklamlarda bir kadının şık giyimiyle 

kendine özgüveninin arttığı, işinde başarılı olduğu, hayattan tek başına keyif 

alabildiği, kendi başına yetebildiğini gösteren mesajların verildiği belirtilmektedir. 

Reklamın dilsel metninin de tüketiciyi/okuyucuyu genellikle değişime çağırdığı, 

değişimler yapıp yenilenebileceği mesajlarının verildiği görülmektedir. Bu mesaj en 

çok giyim ve kozmetik ürün reklamlarında yer almaktadır. (Tekvar, 2006: 181-197) 

 

Kadın dergilerinde erkek imgesi sunumlarının özellikle parfüm reklamlarında 

belirgin olduğu, hedef kitlesi kadın olan tüketiciye/okuyucuya, karşı cinse reklamı 

yapılan parfüm alındığında, hediye edildiğinde karşı cinsi elde edebileceği mesajının 

ya da ürünün kullanılması halinde kadın erkek ilişkisinde kadının kurallarının 
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geçerli olacağı mesajlarının verilebildiği vurgulanmaktadır. Karşı cinsle tanışmak, 

ilişki kurmak, sosyal gereksinimler boyutunda sıkça vaat edilen ve ürünle 

özdeşleştirilen bir unsurdur. Ürünlerin insanın toplumsal ilişkilerine göre şekillenen 

anlam yapıları içinde değişim değeri kazandığı, ürünler ve nesneler hakkındaki 

ifadeleri insanlar ve tüketiciler arasındaki ilişki ifadelerine dönüştürdüğü 

belirtilmektedir. Kadın-erkek çiftinin yer aldığı kozmetik reklamlarında bazen kadın 

ve erkeğin görünümünün değişmesiyle yeni bir hayat tarzının yaratılabileceği mesajı 

verilmektedir. Bir araştırmaya göre Cosmopolitan dergilerinde 71%kadın gösterge, 

5% de erkek gösterge yer alıyor. (Tekvar, 2006: 181-197) 

 

Araştırmamızda, dergilerde yer alan erkek kozmetik ürün reklamlarının model 

kullanım özelliklerine göre dağılımı incelendiğinde, erkek parfüm reklamlarının 

88%’inde erkek model kullanıldığı; erkek ve kadın parfüm reklamlarının 

100%’ünde her iki modelin birlikte kullanıldığı, diğer ürünlerde ise 67% çoğunlukla 

erkek model kullanıldığı saptanmıştır. 

 

Yapılan çeşitli araştırma sonuçlarına göre, toplumun büyük bölümüne seslenen 

kitle iletişim araçlarında yayımlanan reklamlarda kadın, cinselliğiyle ön plana 

çıkmakta, kadın izleyici hayran olduğu model veya reklam yıldızıyla kendisini 

özdeşleştirmekte ve böylece mutlu olmaktadır. (Uğur,Şimşek, t.y.:550) 

 

Reklamlar biçimsel olarak düz-değişmeceli özellikleriyle gerçek dünyanın bir 

bölümünü sunmakta, izleyici gerçek dünyanın tümünü algıladığını sanmaktadır. 

Yaşadığımız çağda, erkek ve kadınların kullanacağı yeni ürünlerin çoğalması ile 

kozmetikten iç giyime, sağlıktan saç bakım ürünlerine kadar farklı ürünlerde 

erkekler tüketici durumuna gelmişlerdir. (Uğur, Şimşek, t.y.:550-555) 

 

Erkeklerin bireysel tüketim ihtiyaçlarının çeşitlenmesiyle, farklı insan statüsünü 

hissettirecek reklamlar yayımlanmakta, belirli bir bankaya para yatıran, x marka 

parfüm kullanan, sonuç olarak hayatın mutlu yönlerini keşfetmiş insanlar 

izlettirilmektedir.(Uğur,Şimşek, t.y.:550-555) 
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Dergi reklamlarında güçlü kadın ve erkek objeleri bulunmasına rağmen, ev ve 

günlük yaşam gereksinimlerini daha çok kadın satın aldığı için obje seçiminde hedef 

kitle özellikle kadındır. Kadının kendisini özdeşleştirdiği kadın objesi yanında, 

beğenebileceği güçlü erkek objesi de bu yönden etkileyicidir. (Uğur,Şimşek, 

t.y.:550-555) 

 

Araştırmamızda, dergilerde yer alan erkek kozmetik ürün reklamlarının içerik 

özelliğine göre dağılımına bakıldığında, Elle dergisindeki reklamların 89%’unda, 

Cosmopolitan dergisindeki reklamların 80%’inde, Marie Claire dergisindeki 

reklamların ise 72%’sinde cinsel içerik bulunduğu görülmüştür.  

 

Çalışmamızdaki dergilerde yer alan kozmetik erkek kozmetik ürün 

reklamlarında cinsellikle ilgili farklı unsurların dağılımı değerlendirildiğinde, erkek 

parfüm reklamlarında en çok fiziksel çekiciliğin, erkek ve kadın parfüm 

reklamlarında en çok cinsel davranış ve fiziksel çekiciliğin, diğer kozmetik ürün 

reklamlarında ise fiziksel çekiciliğin kullanımının tercih edildiği saptanmıştır. 

 

Yapılan birçok çalışmada, fiziksel çekiciliğe sahip modellere reklamlarda yer 

verilmesinin reklamın etkisini arttıran bir unsur olduğu belirtilmektedir. Baker ve 

Churchill’in 1997’deki çalışmalarında, fiziksel çekiciliğin izleyicinin reklam 

hakkında olumlu yargıya  ulaşmasında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 

çekici olmanın avantaj doğurması “güzel olan iyidir” etkisi ile açıklanmaktadır. 

(Özsoy, 2006:26-27) 

 

Reklam metinlerinde sunulan imgeler muazzam güzellikte ve olağanüstü 

özelliklerde gösterilebilir. Bu modeller için “Dış görünüşleri farklı da olsa, 

kusursuzluklarıyla birbirlerini andırırlar” ifadesi kullanılmıştır. (Altınel, 2002: 84) 

Varoluşsal değeri yaratan da reklamda sunulan kişinin dış görünüşü, yaşam biçimi 

ve bunların olağanüstü hiper gerçeklikte oluşudur. Özellikle kozmetik ürün 

reklamlarında, ürünler olağanüstü çekicilik ve güzellik vaatlerinde bulunur. Bazen 

gerçek olmayan, gerçekten öte hale getirdiği ve inanılabilecek bir gerçek 
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yarattığından söz edilir. Ürünün varoluşsal tüketim değerinin kullanımsal tüketim 

değeri kadar önem kazandığı belirtilmektedir. Güzellik, dişilik, çağdaşlık, varoluşsal 

tüketim değerleri olarak belirlendiğini, bunların dış dünyaca beğenilmeyi, kimi 

zaman da kıskanılmayı sağlayan nitelikler olduğu vurgulanır. Ünlü kişilerin 

reklamlarda kullanılmasının, o kişinin sahip olduğu imajın reklamı yapılan ürünle 

özdeşleştirilmesini sağlamaktadır. (Tekvar, 2006: 212-214) 

 

Her kültür, "kadın" ve "erkek" terimleri için kendi anlamlarını üretir. Bu 

anlamlar, toplumun her cinsiyetten beklediği davranış ve tutumları içermektedir. 

John Berger(2004,47) görsel dünyadaki kadın ve erkeğe yönelik geleneksel 

düşüncelerini şöyle ifade etmiştir: 

 

“Erkekler davrandıkları gibi, kadınlarsa göründükleri gibidirler. Erkekler kadınları 

seyrederler. Kadınlarsa seyredilişlerini seyrederler. Bu durum, yalnız erkelerle kadınlar 

arasındaki ilişkileri değil, kadınların kendileriyle ilişkilerini de belirler. Kadının içindeki 

gözlemci erkek, gözlenense kadındır. Böylece kadın kendisini bir nesneye –özellikle görsel 

bir nesneye- seyirlik bir şeye dönüştürmüş olur.” 

 

   

"Erkeksi" ve "kadınsı" kavramları birtakım özellikleri temsil etmektedir. Erkeksi 

özellikler rekabetçilik, aktiflik, sertlik vb çağrıştırırken; kadınsı nitelikler dendiğine 

sıcaklık, duygusallık, bakıcılık-besleyicilik cinsel cazibe v.b. gibi özellikler akla 

gelmektedir. Kadın ve erkek arasında yaratılıştan gelen bazı fizyolojik farklılıklar, 

cinsiyete bağlı rollerin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu farklılıklar 

doğrultusunda toplumdaki rol modelleri şekillenip ,medyada bu daha anlamlı ve 

daha görsel bir şekilde tüketicilere sunulmaktadır. Fizyolojik farklılıklardan en 

önemlisi beynin çalışma biçimidir. Kadınlar duyguları hakkında konuşmakta 

erkeklerden daha iyidirler ve daha duygusal ve insan odaklı olarak kabul edilirler. 

Erkekler mevcut tüm bilgileri derinlemesine işlemekle uğraşmak yerine seçici 

hareket ederken, kadınlar tüm ipuçlarını derinlemesine kullanırlar. (Özsoy, 2006:40-

45) 
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İnsan yaşamının cinsiyet ve cinsellik çerçevesinde örgütlendiğini söyleyen 

Şahika (1991), cinsellik içermeyen bir medyanın varlığını düşünmenin imkansız 

olacağını belirtmektedir. Hangi ortamda olursa olsun, reklamlar, erkeğin ve kadının 

çekici olmasının ne anlama geldiğini anlatır. Reklamlarda verilen mesajlar erkeğin; 

güçlü, zengin, güvenilir ve atletik olmasını ifade ederken, kadına yöneltilen mesaj 

güzelliğiyle ilgilidir. (Özsoy, 2006:45) 

 

Yeni kuşaklarla beraber gelen kültürel değişim, reklamlarda kullanılan 

stratejilerin değişmesine etki etmiş olmasına rağmen, reklamcının gözünde kadın iki 

farklı özellik taşımaktadır. Kadın öncelikle reklamların hedef kitlesidir ve ikincil 

olarak başkalarını ikna etmek ve etkilemek için kullanılan önemli bir araçtır (Özsoy, 

2006:45). 

 

5.4.4. Erkeklerin Kozmetik Ürün Kullanım Özelliklerinin 

Değerlendirilmesi 

 

Çalışmamızda, kozmetik ürün alışverişi yapan, yaş ortalaması (31) olan genç 

grubun 75%’inin yükseköğretim seviyesinde öğrenim gördüğü saptanmıştır. 

Çalışma grubunda gelir düzeyi algısının iyi düzeyde olduğu (73,3%) bu grupta, 

kişisel bakım algı düzeyleri de iyi seviyededir. Kozmetik ürün alışverişi yaparken 

anket formu uygulanan bu grubun 85%’i genellikle kendilerinin alışveriş 

yaptıklarını doğrulamışlardır. 

 

Kozmetik denilince akla ilk olarak kadınların gelmesine rağmen, erkeklerin 

kozmetik kullanımı da gitgide artmaktadır. Alman Kozmetik ve Parfüm Derneği 

IKW’nin yaptığı araştırma, erkeklerin yüzde 60’nun dış görünümlerini, iş 

hayatındaki rekabet ve artan bekar sayısı sebebiyle,  çok önemsediklerini ortaya 

koymaktadır. “İstanbul üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Medya ve 

Kamuoyu Araştırmaları Grubu’nun İstanbul’un 25 ilçesinde 663 erkek üzerinde 

gerçekleştirdiği “Erkeklerde Kişisel bakım Araştırması” sonuçlarına göre, erkeklerin 
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yüzde 14.6’sı cilt bakımı yaptırmaktadır. ( İlke Balkan, “Güzellik aşkına”, ismmmo 

yaşam, Eylül/Ekim 2007, (Çevrimiçi)  

(http://archive.ismmmo.org.tr/docs/YASAM/10yasam/24_dosya.pdf , 04.02.2008.) 

 

Yapılan bir çalışmada, erkeklerin yarısı “Bakım erkek için de gereklidir” 

görüşünü desteklerken, bu oran “Kesinlikle katılıyorum” Diyenlerle beraber yüzde 

76’ya ulaştığı belirtilmektedir  . ( İlke Balkan, “Güzellik aşkına”, ismmmo yaşam, 

Eylül/Ekim 2007, (Çevrimiçi)  

(http://archive.ismmmo.org.tr/docs/YASAM/10yasam/24_dosya.pdf , 04.02.2008.) 

  
 

TGI (Target Group Index) tarafından, 2004-2007 yılları arasında yapılan bir 

araştırmanın sonuçlarına göre, “cilt bakım ürünleri kadınlar içindir, erkekler için 

değil” fikrini savunanların sayısında düşüş görülmektedir.”Dikkat çekmeyi severim” 

cümlesini onaylayanların sayısı da özellikle kadınlarda artış göstermektedir. (“Türk 

insanı görünümüne ne kadar önem veriyor”, SMG Turkey Insighter Volume 4, 19 

Ekim 2007, (Çevrimiçi) 

http://www.marketingturkiye.com/BilgiBankasi/Detay/?no=463 , 07.02.2008.) 

 

Çalışmamızda, çoğunluğu meslek sahibi olan ve sosyal statü sahibi olan grubun 

45%’inin cilt bakım ürünü kullanması oldukça anlamlıdır. 

 

Erkekler de, kadınlar gibi modern tüketicilik kavramının bir parçası haline 

gelmişlerdir. Kişiliklerine; tıpkı kadınlar gibi,  kıyafet seçimi ve vücut bakımı 

sonucu oluşan görünümleriyle anlam kazandırmaktadırlar. “Packaged Facts” 

tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, erkeklerin bakım ürünleri pazarının 

2008 yılı boyunca yüzde 4.3 oranında büyüme göstererek, 2008 yılı sonunda 10 

milyar dolara ulaşması beklenmektedir. ( Antoinette Alexander, “Making room for 

men’s skin care”, Drug Store News, March 21, 2005, (Çevrimiçi) 

http://findarticles.com/p/articles/mi_m3374/is_4_27/ai_n13479859 , 23.07.2007.) 
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Çalışma grubunun kişisel bakımlarına ilişkin algı düzeyleri 68.3% çoğunlukla 

iyi düzeyde olan grubun çoğunluğunun (71.7%) günlük düzenli bakımlarına özen 

gösterdikleri görülmektedir. 

 

Önceki yıllarda erkekler daima sert bir görünüm sergilemek istemiş ve kadınlar 

tarafından kullanılan kozmetik ürünleri kullanmayı, maço kimliklerini zedelememek 

adına kabul etmemişlerdir. Fakat zaman geçtikçe, insanlar modayı yakından 

izlemeye başlamış ve dış görünümüne önem veren erkeklerin sayısında, özellikle 

son dönemlerde artış olmuştur. Medya ise bu yeni nesil erkeğe “metroseksüel” 

ismini koymuştur. Günümüzde, kadınlara yönelik ürünlerin büyük bir kısmının 

erkeğe özgü olanları da satılmaktadır. Tonikten nemlendiriciye kadar birçok ürün 

erkekler için de üretilmektedir. (Jim Brown, “New Trends in Men Cosmetics”, 

March 5, 2007, (Çevrimiçi)  

http://www.articlexplosion.com/articledetail.php?artid=3303&catid=209&title=New

++Trends+In+Men+Cosmetics , 24.07.2007.) 

 

Çalışmada, kozmetik ürün seçiminde 38.3% reklamların etkili olduğu, 

36.7%’sinin de eş/kız arkadaş önerisiyle seçim yapabildiği belirlenmiştir. 

 

Gazi Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 54’ü 

hangi kozmetik ürünü tercih edeceğine kendisi karar verirken, yüzde 16.8’ini 

arkadaş tavsiyelerinin yönlendirdiği; tüketicilerin yüzde 32.8’i aldıkları ürünün 

markasının iyi olmasına özen gösterirken, yüzde 22.97’sinin ucuz olmasına dikkat 

ettiği; yapılan başka bir araştırmaya göre ise, kozmetik tüketiminin büyük kısmını 

ev hanımlarının oluşturduğu görülmektedir. (İlke Balkan, “Güzellik aşkına”, 

ismmmo yaşam, Eylül/Ekim 2007, (Çevrimiçi)  

(http://archive.ismmmo.org.tr/docs/YASAM/10yasam/24_dosya.pdf , 04.02.2008.) 

 

      Çalışmada düzenli izlenen süreli yayınlar sorgulandığında, günlük gazeteden 

sonra sıralamada en çok kadın dergilerinin yer aldığı, grubun 85%’inin kadın 

dergilerine ilgi duyup incelediği anlaşılmaktadır. 
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Çalışmada özellikle parfüm reklamlarının yer aldığı dergilerde hedef kitlenin 

kadın veya kadın-erkek her iki cinsi etkilemek üzere planlandığı görülmektedir. 

 

Tüketim boyutu açısından bakıldığında, medya ve reklamlar ile ürünlerin 

fonksiyonel özelliklerinden çok sembolik özellikleriyle tüketilmeye başlandığı 

eleştirileri de yapılmaktadır. Bireyler toplumsallaşma süreci içinde edinecekleri 

rolleri arkadaş, aile, vb. referans gruplarından ya da gazete, film, reklam, vb. kitle 

iletişim araçları ürünlerinden öğrenmektedirler. Yine bireyler daha önce 

karşılaşmadıkları bir durumda, sıkıntı ve sorunlarını çözmek için de kitle iletişim 

araçlarına başvururlar. (Özsoy, 2006: 29) 

 

Reklamın kişiye bir takım roller, değerler, davranış ve düşünceler benimsetmesi 

dıştan gelen bir etki olarak anlamlıdır. Reklamın her zaman ve her yerde bireylerin 

karşısına çıkabilirliği, sürekliliğe sahip oluşu, kullandığı dil, görüntü, biçim ve 

renkle taşıdığı mesajı daha çekici ve etkileyici hale getirebilmektedir (Sönmez, 

2001). 

 

Reklamlardaki modeller gerçek, ama yaşam tarzları gerçek değildir. Gösterilen 

yaşam tarzı, büyük bir kitlenin hayallerini kavradığına inanan yaratıcı reklamcıların, 

dikkatlice kurduğu bu imgeler bütünüdür. Ürün yaşam tarzını tamamlayan bir araç 

olarak konumlanmıştır. 

 

Reklamlar bir sürü ürünün, kadınların sosyal ilişkilerindeki arzularına 

ulaşmalarına yardımcı olacağı mesajını vermektedirler. Reklamlarda bir kadın için 

aile, güzellik ve cinsel yakınlığının en önde gelen ihtiyaçlar olduğu ve kadının 

özlemlerine kavuşması için kendisinin ve eşinin iyi görünmesinin önemli olduğu 

teması sıklıkla işlenmektedir. 
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SONUÇ 

 

Ülkemizde kozmetik ürün kullanımının gün geçtikçe artış gösterdiği, 

yaşanabilen ekonomik krizlere rağmen kozmetik ürün sektörünün sürekli büyüdüğü 

belirtilmektedir. Yapılan çalışmalarda erkeklerin kozmetik ürün; özellikle de cilt 

bakım ürünü ve parfüm kullanımının giderek arttığı vurgulanmaktadır. Kozmetik 

ürün reklâmlarının sıkça yer aldığı kadın dergilerinde erkek kozmetik ürün 

reklamlarının hedef kitle açısından değerlendirilmesi önem taşır.  

 

 Çalışma kadın dergilerinde yer alan erkek kozmetik ürün reklamlarının 

incelenmesi ve erkeklerin kozmetik ürün kullanım özelliklerini değerlendirmek 

amacıyla planlanmıştır. Araştırmada hedef kitlesi benzer üç dergi çalışma 

kapsamına alınarak sekiz ay incelenmiştir. Dergilerde erkek kozmetik ürünlerine 

ilişkin tüm reklâmlar değerlendirme kapsamına alınmıştır.  

 

 Her sayıda en az bir erkek kozmetik ürün reklamının yer aldığı görülmüş, 

toplam 56 reklam araştırma kapsamında değerlendirilmiştir. Reklamların %95’in 

parfüm reklamı olduğu, bunun %32’sinde her iki cinse sunulan parfüme yer 

verildiği görülmektedir. Dergilerde yer alan kozmetik ürün reklamlarının model 

kullanım özelliklerine göre dağılım incelendiğinde erkek parfüm reklamlarının 

%88’inde erkek model kullanıldığı, erkek-kadın parfümlerinin %100’ünde ise her 

iki modelin birlikte kullanıldığı saptanmıştır. Dergilerde yer alan erkek kozmetik 

ürün reklâmlarında cinsellikle ilgili farklı unsurların dağılımına bakıldığında erkek 

parfüm reklamlarında en çok “fiziksel çekicilik” unsurlarının tercih edildiği 

saptanmıştır.  

 

Kozmetik ürün kullanan erkeklerin ürün tercihlerini ve ürün tercihlerini 

etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla 60 kişiye anket uygulanmıştır. Erkeklerin 

kozmetik ürün kullanım özelliklerini incelemek amacıyla yapılan değerlendirmede 

%75’i yükseköğretim seviyesinde eğitim düzeyinde olan ve çoğunluğu meslek 

sahibi olan grubun kişisel bakım algı düzeyleri de iyi seviyededir. Kozmetik ürün 
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alışverişini %85 çoğunlukla kendileri yapan bu grubun  %45’inin cilt bakım ürünü 

kullandığı saptanmıştır.  Bu sonuçlar erkeklerin kozmetik ürün kullanımının giderek 

arttığını bize vurgulamaktadır. Kozmetik ürün seçiminde ise öncelikle reklamların 

etkili olduğu eş/kız arkadaş önerisinin bunu izlediği görülmüştür.  

 

 Düzenli incelenen süreli yayınlar sorgulandığında ise gazeteden sonra en çok 

kadın dergilerinin sıralamada yer aldığı ve grubun %85’inin kadın dergilerine ilgi 

duyup incelediği anlaşılmaktadır. Çalışmada, çoğunlukla parfüm reklamlarının yer 

aldığı dergilerde hedef kitlenin kadın veya kadın-erkek her iki cinsi etkilemek üzere 

planlandığı görülmüştür.  

 

 Sonuç olarak; parfüm, cilt bakım ürünü gibi kozmetik ürünlerin her iki cinse 

yönelik reklamlarının hedef kitleye göre farklı yayınlarda yer alabildiği, kadın 

dergilerinde tüm reklamlarla birlikte kozmetik ürün reklamlarının yer almasının 

anlamlı olduğu görülmektedir.  

 

Kadın dergilerinde yer alan reklamların çoğunluğunu oluşturması nedeniyle, 

erkek kozmetik ürünlerinden özellikle parfüm reklamlarının değerlendirme 

kapsamına alınması, erkeklerin kozmetik ürün kullanım özelliklerinin sadece bilgi 

formundaki değişkenlerle sınırlı olması ve veri toplamanın tek bir merkezde 

sürdürülebilmesi, erkek kozmetik ürün alışverişi yapan belirli sayıda bireye 

ulaşabilmesi araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır.  

 

 Bu doğrultuda kadın dergileri beraberinde farklı tüm dergilerde yer alan 

kozmetik ürün reklâmlarını birlikte değerlendiren, ürün seçimini etkileyen faktörleri 

çok boyutlu araştıran çalışmaların planlanması önerilebilir.  
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Ek 1                                         ANKET FORMU 
 

Yönerge:  Bu anket formu kozmetik ürün seçimini etkileyen faktörleri araştırmak 

amacıyla geliştirilmiştir. Soruların hepsini hiç boş bırakmadan doğru olarak 

cevaplamanız araştırmanın başarısı için büyük önem taşımaktadır. Bu ankete 

içtenlikle vereceğiniz cevaplarınız ve katkılarınız için teşekkür ederim. 

 

A. KİŞİSEL ÖZELLİKLER 

 
  Yaşınız : …………………… 
 
  Boyunuz: …………………..cm                 Kilonuz : …………………..kg 
 
  Medeni durumunuz: 

1) Evli 
2) Bekar 
3) Dul 

 
  Gelir durumunuzu nasıl tanımlarsınız? 

1) Ancak geçinebiliyorum. 
2) İyi durumdayım. 
3) Orta derecede iyi durumdayım. 
4) Çok iyi durumdayım. 

 
  Eğitim durumunuz: 

1) Lise 
2) Yüksekokul 
3) Lisansüstü 
 

  Mesleğiniz: 
1) Serbest 
2) Öğrenci 
3) Mühendis/Mimar 
4) Akademisyen 
5) Öğretmen 
6) Bankacı 
7) Sağlık çalışanı 
8) Yönetici 
9) Diğer……………………. 

 
 
 
 



 75 

B. KOZMETİK ÜRÜN KULLANIMI 

 
Kişisel bakımınızda düzenli olarak kullandığınız kozmetik ürünleri 
hangileridir? 
1) Parfüm,deodorant 
2) Cilt bakımı (krem, traş sonrası kullanılan ürünler vb.) 
3) Saç bakımı ( jöle, saç kremi vb.) 
4) Vücut bakımı 
5) Temizliğe yönelik kozmetik ürünler (sabun, şampuan vb.) 

 
Kişisel bakımınıza gösterdiğiniz özeni nasıl değerlendirirsiniz? 
1) Günlük düzenli bakımıma dikkat ederim 
2) Sadece hafta sonu tatillerinde dikkat ederim 
3) Bazı özel günlerde dikkat ederim 
4) Yoğun iş temposu olmadığı zamanlar özen gösteririm 
5) Psikolojik durumuma göre değişen zamanlarda özenim artar. 

 
Evinizde süreli yayınlardan hangileri düzenli olarak ya da sıklıkla bulunur?  
1) Günlük Gazete 
2) Aylık erkek dergileri 
3) Aylık kadın dergileri 
4) Magazin dergileri 
5) Sağlık dergileri 

6) Ekonomi dergileri 
7) Politika dergileri 
8) Araba dergileri 
9) Bilgisayar Dergileri 
10) Diğer……………………. 

 
            Kadın dergilerini hangi  ortamlarda görüyorsunuz? 

1) Evde 
2) Arkadaşımın evinde 
3) Bekleme salonlarında 
4) Yolculuk sırasında 
5) İş ortamında 
 
Kozmetik ürün alışverişiniz kim yapar? 
1) Kendim 
2) Eşim/kız arkadaşım 
3) Annem/kız kardeşim 
4) Diğer…………………………. 

 
Kozmetik ürünlerin seçiminde nelerden etkilenirsiniz? 
1) Arkadaş önerileri beni etkiler 
2) Eşim/kız arkadaşımın önerileri beni etkiler. 
3) Erkek dergilerindeki reklamlar beni etkiler. 
4) Kadın dergilerindeki reklamlar beni etkiler. 
5) TV/sinema reklamları beni etkiler. 
6) Diğer reklam türleri beni etkiler. 
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    Bulunduğunuz ortamlardaki   kadın dergilerini inceler misiniz? 
1) İlgimi çekmez. 
2) Genel başlıklara göz atarım. 
3) Görsel anlamda ilgimi çektiği için incelerim. 
4) Ürün reklamlarının sayfalarına göz atarım. 
5) Ayrıntılı incelerim. 

 
Son 3 aylık dönemde kişisel bakımınızı nasıl tanımlarsınız? 
 

          1        2       3       4       5       6       7       8        9    10 
       Çok                                                                  Çok  
    bakımsız                                                                     bakımlı 
 

 
 

 

 


