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Giriş
Arama çubuğuna girilen her sorgu, bize 
kullanıcıların düşünceleri ve amaçlarıyla ilgili bir 
ipucu verir. En çok yapılan aramaları derleyerek, 
ABD nüfusunu doğru temsil eden bir fotoğraf elde 
edebilir ve bu spesifik nüfusun davranışına ilişkin 
ayrıntılı bilgi sahibi olabiliriz.


Google Güzellik Sektöründeki Trendler 
raporumuzda, pazarlamacılara, ürün 
geliştiricilerine, stilistlere, trendleri ve modayı 
etkileyen kesimlere kapsamlı veriler sunmaktan 
memnuniyet duyuyoruz. Bu raporla, etkili trendlere 
yol açtığını düşündüğümüz seçilmiş stiller 
eşliğindeki faydalı verileri, planlamaya yönelik 
olarak paylaşmayı hedefliyoruz.


Bu raporu paylaşmaktan gurur duyuyoruz ve 
yorumlarınızı bekliyoruz.

Flynn Matthews | Güzellik Sektörü Baş Analisti 
Olivier Zimmer | Trendler Veri Analizi Uzmanı 
Yarden Horwitz | Trendler Marka Stratejisti 

Fotoğraflar: Blind Barber (Erkek Saçı), Meladee Shea Gammelseter (Kadın Saçı), 
Andrea Grabher/Christian Anwander (Renkli Saç), Catface Hair (Afrika ve 
Büklümlü Saç Örgüleri), Maria Valentino/MCV Photo (Tanrıça Saç Örgüsü)

Google'a Aittir ve Gizlidir
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Metodoloji

Güzellik sektöründeki doğru trendlerin bir listesini 
hazırlamak için, güzellik kategorisiyle alakalı en 
yüksek hacimli sorguları aldık ve bu sorguların 
Ocak  2013'ten Ağustos 2015'e kadar aylık 
hacimlerini inceledik. İlk olarak sezon etkisini 
çıkardık ve ardından her arama sorgusu için yıldan 
yıla  artışı, hızı ve ivmeyi ölçtük. Bu metriklere 
dayanarak, sorguları benzer trend modellerine göre 
sınıflandırabildik. Sonra da en belirgin trendleri 
seçerek davranıştaki ilginç değişimleri özetledik. 



SEZON ETKİSİ ÇIKARILMIŞ SORGU
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Birinci Bölüm
Belli başlı yükselen ve düşen trendler

İkinci Bölüm
Son moda stillere genel bir bakış

Üçüncü Bölüm
Saç bakımıyla ilgili yükselen trendlerin kapsamlı bir listesi



Google'a Aittir ve Gizlidir

Trend
Kategorileri

Belli başlı trendleri tespit etmek için, geçmişe ait 
verileri benzer davranışlara göre altı farklı 
kategoriye ayırdık. Bu bölüm dikkatle izlenmesi 
gereken trendler ile önemsenmemesi gereken 
trendleri ayrıştırmaktadır.

Sürekli 
Yükselenler

Sezonluk 
Yükselenler

Yükselen 
Yıldızlar

Sürekli 
Düşenler

Sezonluk 
Düşenler

Düşüşe 
Geçen 
Yıldızlar



Yükselenler

Önceki yıllar boyunca 
istikrarlı bir şekilde 
yükseliş gösteren bu 
trendlere güvenle 
yatırım yapılabilir.


Sürekli 
Yükselenler

Daha güçlü bir 
şekilde tekrar 
yükseliş gösterme 
ihtimali olan 
sezonluk trendler.


Sezonluk 
Yükselenler

Önceki aylarda 
hızlı yükseliş 
gösteren bu 
trendler kalıcı 
olmayabilir.


Yükselen 
Yıldızlar



Yükselenler

dağınık saç
balyajlı saç
tepeden topuz
hollanda saç örgüsü
yarım katlı saç 
kesimi


Sürekli 
Yükselenler

taç saç örgüsü
yanları kazılı saç
doğal kıvırcık saç
koyu kızıl saç
tepesi yüksek katlı 
saç kesimi


Sezonluk 
Yükselenler

saç süngeri
erkek topuzu undercut
undercut kadın
pembe altın rengi saç
mohawk saç örgüsü


Yükselen 
Yıldızlar

Fotoğraflar: Meladee Shea Gammelseter (Tepeden Topuz), Blind Barber (Tepesi Yüksek Katlı Saç Kesimi ve Undercut Kadın) 



Düşenler

Önceki yıllar boyunca 
istikrarlı bir şekilde 
düşüş gösteren bu 
trendler kayboluyor.


Sürekli 
Düşenler

Her geçen yıl talebin 
büyük olasılıkla 
azalacağı sezonluk 
trendler.

Sezonluk 
Düşenler

En popüler oldukları 
noktaya zaten ulaşmış 
ve şimdiden hızlı bir 
düşüşe geçmiş gelip 
geçici trendler.

Düşüşe Geçen 
Yıldızlar



Düşenler

çorap topuz
emo saç kesimi
yana atılmış saçlar


Sürekli 
Düşenler

balık kuyruğu saç 
örgüleri fransız 
bükümü yarım 
toplanmış saçlar


Sezonluk 
Düşenler

kabarık saç
gökkuşağı saç
pikselli saç

Düşüşe Geçen 
Yıldızlar


Fotoğraflar: Meladee Shea Gammelseter (Çorap Topuz ve Balık Kuyruğu Saç Örgüsü), Andrea Grabher / Christian Anwander (Gökkuşağı Saç) 



Birinci Bölüm
Belli başlı yükselen ve düşen trendler

İkinci Bölüm
Son moda stillere genel bir bakış

Üçüncü Bölüm
Saç bakımıyla ilgili yükselen trendlerin kapsamlı bir listesi






Ayrıntılı İnceleme







Erkek Saçı Saç Örgüleri Renk

Fotoğraflar: Blind Barber (Afro Katlı Saç Kesimi), Meladee Shea Gammelseter (Yandan Saç Örgüsü), Andrea Grabher/Christian Anwander (Açık Mavi Saç) 



Ayrıntılı İnceleme







Erkek Saçı Saç Örgüleri Renk

Fotoğraflar: Blind Barber (Afro Katlı Saç Kesimi), Meladee Shea Gammelseter (Yandan Saç Örgüsü), Andrea Grabher/Christian Anwander (Açık Mavi Saç) 



Sürekli  
Yükselenler
�
afro katlı saç kesimi (1)

kenarları kısa afro
yana tarama (2)

bağlantısız saç kesimi
katlı saç kesimleri (3)

yüksek ve dar
yarım katlı saç kesimi
geriye yatırılmış undercut
undercut
�
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Fotoğraf: Blind Barber  



Erkek Saçı

S
E
Z
O
N
L
U
K

YI
L
DI
Z
L
A
R

S
Ü
R
E
K
Lİ
Y
Ü
K
S
EL
E
N
LE
R

(1) (2) (3)

Sezonluk  
Yükselenler
�
tepesi düz saç kesimi (1)

tepesi yüksek katlı saç 
kesimi
pompadour katlı saç kesimi 
(2)

kenarları kısa saç kesimi (3)


�



Fotoğraf: Blind Barber  
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Yükselen 
Yıldızlar
�
afro saç kesimi
sezar saç kesimi (1)
saç süngeri
altları kısa katlı saç kesimi
erkek topuzu (2)
erkek topuzu undercut
mohawk katlı saç kesimi
samuray saç stili (3)



Fotoğraf: Blind Barber  



Google'a Aittir ve GizlidirFotoğraf: Blind Barber  

VS.



En Çok Aranan Stiller

2005-2015






Erkek topuzu yükselen yıldız olarak sınıflandırılan nispeten yeni bir 
trend iken,  yana tarama son beş yıldır Amerikalılar tarafından 
aranan ve yükselişini sürdüren bir saç stili oldu.

Arama hacmi "Yana Tarama"
Arama hacmi “Erkek Topuzu"

Kaynak: Google'ın kendi verileri, Ocak 2005 - Ağustos 2015, Amerika Birleşik Devletleri. 
Fotoğraf: Blind Barber  



Dec  09 Mar  10 Jun  10 Sep  10 Dec  10 Mar  11 Jun  11

Harry Styles

Jared Leto

Leonardo DiCaprio

Erkek Topuzu �
ve En Fazla 
İlişkilendirilen 
Ünlüler

Erkek topuzu denince akla ilk gelen ünlü Jared 
Leto olsa da, bu model Harry Styles'a aittir.

Kaynak: Google'ın kendi verileri, Ocak 2014 - Ağustos 2015, Amerika Birleşik Devletleri. İlişkilendirmeler her saç stilini içeren, aranmış kelime öbekleri olarak tanımlanmıştır. 
Fotoğraf: Blind Barber  

Aşağıdaki isimler için �
“Erkek Topuzu" aramaları:



Yana Tarama 
ve En Fazla İlişkilendirilen Ünlüler

Zaman içinde Yana Tarama saç stiliyle ilişkilendirilmiş birçok farklı ünlü vardır. Ancak, �
bu ünlülerden hiçbiri modelin gerçek ilham kaynağı değildir. 

Kaynak: Google'ın kendi verileri, Ocak 2013 - Ağustos 2015, Amerika Birleşik Devletleri. İlişkilendirmeler her saç stilini içeren, aranmış kelime öbekleri olarak 
tanımlanmıştır. 

Fotoğraf: Blind Barber  

Aşağıdaki isimler için "Yana Tarama" aramaları:



yapma şekli
uzatma şekli
bağlama şekli
stiller

man bun Monday
BuzzFeed
tokalı erkek topuzu

Erkek Topuzu

katlı
kenarları kısa
alçak katlı
yüksek katlı
kısa
uzun
sakal
kazıtılmış katlı
mohawk
yarım katlı

Yana Tarama

En Fazla İlişkilendirilen 
Anahtar Kelimeler



Henüz çok yeni olan erkek topuzu aramaları "nasıl yapılır?" sorularına ve sosyal etkinliklere odaklanıyor. 
Daha eski yana tarama ise en çok stil çeşitleriyle ilişkilendiriliyor.






Kaynak: Google'ın kendi verileri, Ocak 2005 – Ağustos 2015, Amerika Birleşik Devletleri. İlişkilendirmeler her saç stilini içeren, aranmış kelime öbekleri olarak tanımlanmıştır. 
Fotoğraf: Blind Barber  



4,1 Milyon: 
ilk beş nasıl yapılır videosunun görüntülenme sayısı

TANITILAN ÜRÜNLER: 

●  saç bakım kremi (orta tutuş)
●  sponge wax
●  deniz tuzu etkili sprey
●  saç şekillendirme pudrası
●  güçlü etkili mat bakım ürünü (bal mumu macunu)
●  şekillendirme öncesi sprey (sıcağa karşı koruma)



Erkek Topuzu
YouTube



Erkek topuzu arama trendinin yanında tanıtılmak üzere çeşitli ürünler konumlandırılıyor.

Kaynak: Google'ın kendi verileri, Ocak 2013 – Ağustos 2015, Global. "Nasıl yapılır?" videosu sınıflandırmasında başlıklar, etiketler vb. gibi herkese 
açık veriler temel alınmıştır. Bu sınıflandırma, YouTube'da eğitim amaçlı sunulan her "Nasıl yapılır?" videosu için geçerli olmayabilir. 

Fotoğraf: Blind Barber  



10,3 Milyon: 
ilk beş nasıl yapılır videosunun görüntülenme sayısı

TANITILAN ÜRÜNLER: 

●  pomat
●  tıraş losyonu
●  saç jölesi (sıkı tutuşlu)



Yana Tarama
YouTube



Yana tarama modeli için en çok izlenen nasıl yapılır videoları erkek 
topuzuna kıyasla uzun süredir yayında olduğundan, zaman içinde 
biriken görüntüleme sayısı daha yüksek.




 Kaynak: Google'ın kendi verileri, Ocak 2013 – Ağustos 2015, Global. "Nasıl yapılır?" videosu sınıflandırmasında başlıklar, etiketler vb. gibi herkese açık veriler temel 

alınmıştır. Bu sınıflandırma, YouTube'da eğitim amaçlı sunulan her "Nasıl yapılır?" videosu için geçerli olmayabilir. 
Fotoğraf: Blind Barber  



Yana tarama arama terimleri Batı Yakasında toplanırken, erkek topuzunun ulusal ölçekli bir trend olduğu görülüyor.
Yana tarama aramalarında öne çıkan şehirler arasında Los Angeles (CA) ve San Francisco (CA) yer alıyor. 

Erkek Topuzu Yana Tarama

Coğrafya
Halkanın boyutu güzellikle ilgili toplam aramalara 
göre belirlenmiştir

Kaynak: Google'ın kendi verileri, Ocak 2005 – Ağustos 2015, Amerika Birleşik Devletleri.  
Fotoğraf: Blind Barber  



Özet

Erkek saç stilleri, yeni (ve eski) stiller daha popüler 
hale geldikçe trend listelerini dolduruyor. Yana 
tarama gibi klasik modeller birçok varyasyonla 
birlikte geri geliyor. Erkekler tüm bu farklı modeller 
hakkında daha fazla bilgi edinmek ve nüanslarını 
anlamak için arama yapıyor. 

Modeller arasındaki farkları anlamak işin yalnızca 
yarısını oluşturuyor. Erkekler bu görünümleri nasıl 
elde edeceklerini de bilmek istiyor. Bu stillere nasıl 
sahip olacaklarını ve hangi ürünleri kullanmak 
gerektiğini öğrenmek için İnternet'teki videolara 
yöneliyorlar. Erkekler hızla popülerlik kazanan, 
erkek topuzu modelleri uygulamaya çalışırken 
çeşitli ürünler kullanmaya teşvik edilir. 

Ünlüleri bu trendler üzerinde büyük etkiye sahiptir. 
Görüldüğü kadarıyla, ünlülerle güçlü bir şekilde 
ilişkilendirildiklerinde erkek saç stillerinin ulusal 
ölçekte yaygınlaşma olasılığı daha yüksektir.

Fotoğraf: Blind Barber  



Ayrıntılı İnceleme







Erkek Saçı Saç Örgüleri Renk

Fotoğraflar: Blind Barber (Afro Katlı Saç Kesimi), Meladee Shea Gammelseter (Yandan Saç Örgüsü), Andrea Grabher/Christian Anwander (Açık Mavi Saç) 
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Saç Örgüleri
Sürekli  
Yükselenler
�
hollanda saç örgüsü (1)

hale saç örgüsü (2)

iki yandan saç örgüsü (3)

(2) (3)(1)

Fotoğraflar: Game of Braids/Bec Henderson (Hollanda Saç Örgüsü), Meladee Shea Gammelseter (Taç Saç Örgüsü ve İki Yandan Saç Örgüsü) 
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Saç Örgüleri
Sezonluk  
Yükselenler
�
büyük saç örgüleri
afrika saç örgüleri (1)

taç saç örgüsü
tanrıça saç örgüsü (2)

jumbo saç örgüleri
yandan saç örgüleri (3)

(2) (3)

Fotoğraflar: Catface Hair (Afrika Saç Örgüleri), Maria Valentino/MCV photo (Tanrıça Saç Örgüsü), Meladee Shea Gammelseter (Yandan Saç Örgüsü) 

(1)
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Saç Örgüleri
Yükselen 
Yıldızlar
�
bob kesim afrika saç 
örgüleri
bob kesim saç örgüleri 
fransız saç örgüleri (1)
gana saç örgüleri
orta boy afrika saç örgüleri
bükümlü saç örgüleri (2)
mohawk saç örgüsü (3)



(1) (2) (3)

Fotoğraflar: Meladee Shea Gammelseter (Fransız Saç Örgüleri ve Mohawk Saç Örgüsü), Catface Hair (Bükümlü Saç Örgüleri) 



Google'a Aittir ve GizlidirFotoğraflar: Catface Hair (Afrika Saç Örgüleri), Maria Valentino/MCV photo (Tanrıça Saç Örgüsü) 

VS.



En Çok Aranan Stiller

2005-2015





Tanrıça saç örgüleri ve afrika saç örgüleri sezonluk trendler 
olarak karşımıza çıkarken, afrika saç örgüleri arama hacmi 
bakımından başı çekiyor.

Arama hacmi "Tanrıça Saç Örgüleri"
Arama hacmi "Afrika Saç Örgüleri"

Kaynak: Google'ın kendi verileri, Ocak 2005 - Ağustos 2015, Amerika Birleşik Devletleri. 
Fotoğraflar: Catface Hair (Afrika Saç Örgüleri), Maria Valentino/MCV photo (Tanrıça Saç Örgüsü) 



Kaynak: Google'ın kendi verileri, Ocak 2013 - Ağustos 2015, Amerika Birleşik Devletleri. İlişkilendirmeler her saç stilini içeren, aranmış kelime öbekleri olarak tanımlanmıştır. 
Fotoğraf: Catface Hair 

Aşağıdaki isimler için "Afrika �
Saç Örgüsü" aramaları:

Afrika Saç Örgüleri 
ve En Fazla 
İlişkilendirilen 
Ünlüler


Afrika saç örgüsü modelinin ilk sahibi Beyoncé olsa da 
şu anda bu unvanı Keri Hilson'la paylaşıyor.








Tanrıça Saç Örgüleri 
ve En Fazla 
İlişkilendirilen 
Ünlüler

Afrika saç örgülerine kıyasla, tanrıça saç örgüleri ünlülerle 
çok daha az ilişkilendirilmektedir. 






Kaynak: Google'ın kendi verileri, Ocak 2013 - Ağustos 2015, Amerika Birleşik Devletleri. İlişkilendirmeler her saç stilini içeren, aranmış kelime öbekleri olarak tanımlanmıştır. 
Fotoğraf: Maria Valentino/MCV photo (Tanrıça Saç Örgüsü) 

Aşağıdaki isimler için "Tanrıça 
Saç Örgüsü" aramaları:



sarışın
renk
kızıl
mor
koyu kızıl

nasıl yıkanır
nasıl bakılır
dayanma süresi
nasıl uyumalı
bakım

Afrika
Saç Örgüleri

iki
üç
2
dört


hangi türde saç
kaç paket
marley tarzı saç
hangi saç tipi

Tanrıça
Saç Örgüleri

En Fazla İlişkilendirilen 
Anahtar Kelimeler

Uzun süre dayanması nedeniyle afrika saç örgüleri, boya ve bakım desteği başlıklarının yanı sıra en çok aranan oldu.
Her iki trendin ilişkilendirildiği uzantılar var olmakla birlikte, saç örgüsü sayısı olarak tanrıça saç örgüleri çeşitlilik 

göstermektedir.

Kaynak: Google'ın kendi verileri, Ocak 2005 – Ağustos 2015, Amerika Birleşik Devletleri. İlişkilendirmeler her saç stilini içeren, aranmış kelime öbekleri olarak tanımlanmıştır. 
Fotoğraflar: Catface Hair (Afrika Saç Örgüleri), Maria Valentino/MCV photo (Tanrıça Saç Örgüsü) 



7,7 Milyon: 
ilk beş nasıl yapılır videosunun görüntülenme sayısı

TANITILAN ÜRÜNLER: 

●  saç örgüsü spreyi
●  şekillendirme jölesi
●  hint/argan yağı

Afrika Saç Örgüleri
YouTube



En çok izlenen beş nasıl yapılır videosuna göre, afrika saç örgüleri 
erkek topuzuna kıyasla daha az ürüne gereksinim duyuyor. Saç 
örgülerinin, saç derisinin ve saç uçlarının bakımı için yine de ürünlere 
ihtiyaç var.






Kaynak: Google'ın kendi verileri, Ocak 2013 – Ağustos 2015, Global. "Nasıl yapılır?" videosu sınıflandırmasında başlıklar, etiketler vb. gibi herkese 
açık veriler temel alınmıştır. Bu sınıflandırma, YouTube'da eğitim amaçlı sunulan her "Nasıl yapılır?" videosu için geçerli olmayabilir. 

Fotoğraf: Catface Hair 



5,0 Milyon: 
ilk beş nasıl yapılır videosunun görüntülenme sayısı

TANITILAN ÜRÜNLER: 

●  saç kremi ve şekillendirme jölesi
●  saç örgüsü/yağlı parlatma spreyi
●  köpük
●  saç yağı

Tanrıça Saç Örgüleri
YouTube



Afrika saç örgülerinden daha esnek bir stil. Tüketiciler bu model için 
ek ürüne ihtiyaç duyabilir.




 Kaynak: Google'ın kendi verileri, Ocak 2013 – Ağustos 2015, Global. "Nasıl yapılır?" videosu sınıflandırmasında başlıklar, etiketler vb. gibi 

herkese açık veriler temel alınmıştır. Bu sınıflandırma, YouTube'da eğitim amaçlı sunulan her "Nasıl yapılır?" videosu için geçerli olmayabilir. 
Fotoğraf: Maria Valentino/MCV photo (Tanrıça Saç Örgüsü) 



Coğrafya

Afrika saç örgüleri ve tanrıça saç örgüleri aramaları aynı bölgelerde trend oluyor.
Afrika ve tanrıça saç örgüleri aramalarında öne çıkan şehirler arasında Atlanta (GA), Memphis 

(TN) ve Jackson (MS) yer alıyor.





Afrika Saç Örgüleri Tanrıça Saç Örgüleri

Halkanın boyutu güzellikle ilgili toplam aramalara 
göre belirlenmiştir

Kaynak: Google'ın kendi verileri, Ocak 2005 – Ağustos 2015, Amerika Birleşik Devletleri.  
Fotoğraflar: Catface Hair (Afrika Saç Örgüleri), Maria Valentino/MCV photo (Tanrıça Saç Örgüsü) 



Özet

Kadın saç stilleri söz konusu olduğunda saç 
örgüleri trend listelerinde hakimiyet kuruyor. Bu 
kadar çok şekil, stil ve boyutla bu trendin sıkıcı 
olması mümkün değil.

Saç örgülerinin dayanıklılık süreleri değişken 
olduğundan, şekillendirme ve bakım için çeşitli 
ürünler gerekli olabilir. En çok aranan saç örgüsü 
stilleri çok farklı ürünler gerektirmese de, modelleri 
elde etmek ve korumak için ürünü kullanmaya yine 
de ihtiyaç var. 

Saç örgüleri ulusal ölçekte genel bir trend iken, 
arama hacmi en yüksek, afrika saç örgüleri ve 
tanrıça saç örgüleri gibi modeller Güney 
eyaletlerinde trend oluşturuyor.



Fotoğraf: Maria Valentino/MCV photo (Tanrıça Saç Örgüsü) 



Ayrıntılı İnceleme







Erkek Saçı Saç Örgüleri Renk

Fotoğraflar: Blind Barber (Afro Katlı Saç Kesimi), Meladee Shea Gammelseter (Yandan Saç Örgüsü), Andrea Grabher/Christian Anwander (Açık Mavi Saç) 
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Renkler
Sürekli  
Yükselenler
�
kül sarısı saç
balyajlı saç
koyu mor saç
açık mavi saç (1)

turuncu saç (2)

platin saç
mor ve mavi saç
mor saç (3)

sombre

(1) (2) (3)

Fotoğraf: Andrea Grabher / Christian Anwander 
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Renkler

(1) (2) (3)

Sezonluk  
Yükselenler
�
mavi saç
mavi ombre saç
çikolata kahve rengi saç (1)

lavanta rengi saç
pastel renkler
pastel mor saç (2)

pembe saç (3)

erik moru saç
teal mavisi saç

(1) (2) (3)

Fotoğraf: Andrea Grabher / Christian Anwander 
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Renkler

(1) (2) (3)

Yükselen 
Yıldızlar
�
kahverengi ombre (1)
gri saç rengi (2)
magenta saç
pembe altın rengi saç
gümüş rengi saç (3)

(1) (2) (3)

Fotoğraf: Andrea Grabher / Christian Anwander 



Fotoğraf: Andrea Grabher / Christian Anwander 

VS.



En Çok Aranan Stiller

2005-2015





Mor saç istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor, gümüş 
rengi saç ise kısa süreli yükselen bir trend olarak karşımıza 
çıkıyor.

Arama hacmi "Gümüş Rengi Saç"
Arama hacmi “Mor Saç”

Kaynak: Google'ın kendi verileri, Ocak 2005 - Ağustos 2015, Amerika Birleşik Devletleri. 
Fotoğraf: Andrea Grabher / Christian Anwander 



Kaynak: Google'ın kendi verileri, Ocak 2013 - Ağustos 2015, Amerika Birleşik Devletleri. İlişkilendirmeler her saç stilini içeren, aranmış kelime öbekleri olarak tanımlanmıştır. 
Fotoğraf: Andrea Grabher / Christian Anwander 

Aşağıdaki isimler için "Gümüş �
Rengi Saç" aramaları:

Gümüş Rengi Saç ve 
En Fazla İlişkilendirilen
Ünlüler

Rihanna, gümüş rengi saç trendiyle en çok ilişkilendirilen ünlü 
olarak bir kez daha karşımıza çıkıyor. Şu anda çarpıcı gümüş 
rengi saçlara sahip olmasa da, Amerikalılar Rihanna'nın 
2013'teki gümüş rengi saç modelinden esinlenmeye devam 
ediyor.



Mor Saç ve 
En Fazla İlişkilendirilen 
Ünlüler

Katy Perry istikrarlı bir şekilde mor saçla ilişkilendiriliyordu, 
ancak en büyük etkiyi Şubat 2015'teki lavanta rengi saçıyla 
yarattı.

Mor saç aramasıyla asıl ilişkilendirilen ünlü olmasa da, Nicole 
Richie her iki renk için de karşımıza çıkan ünlüler listesinde 
yerini alıyor.

Kaynak: Google'ın kendi verileri, Ocak 2013 - Ağustos 2015, Amerika Birleşik Devletleri. İlişkilendirmeler her saç stilini içeren, aranmış kelime öbekleri olarak tanımlanmıştır. 
Fotoğraf: Andrea Grabher / Christian Anwander 

Aşağıdaki isimler için �
"Mor Saç" aramaları:



gümüş ombre
gümüş sarı
gümüş mor
gümüş mavi
siyah ve gümüş 
rengi


erkekler
koyu renk ten
baylar

Gümüş Rengi Saç

koyu mor saç
mor ombre
pastel mor
açık mor
mavi ve mor


koyu renk saç
kıvırcık saç
koyu renk ten

Mor Saç

En Fazla İlişkilendirilen 
Anahtar Kelimeler



En çok ilişkilendirilen aramalar bakımından iki trend de birbirine benziyor. Bu trendler sıklıkla diğer 
renklerle birbirlerini içerecek şekilde birleşiyor ve çeşitlilik gösteren bir kitle tarafından benimseniyor. 

Ancak, erkekler gümüş rengi saça mor saçtan daha fazla ilgi gösteriyor.

Kaynak: Google'ın kendi verileri, Ocak 2005 – Ağustos 2015, Amerika Birleşik Devletleri. İlişkilendirmeler her saç stilini içeren, aranmış kelime öbekleri olarak tanımlanmıştır. 
Fotoğraf: Andrea Grabher / Christian Anwander 



6,9 Milyon: 
ilk beş nasıl yapılır videosunun görüntülenme sayısı

TANITILAN ÜRÜNLER: 

●  ağartıcı
●  saç boyası
●  developer
●  mor şampuan ve saç kremi
●  saç maskesi
●  sıvı toner
●  geçici saç boyası
●  peroksit
●  saç parlatıcı

Gümüş Rengi Saç
YouTube



Kaynak: Google'ın kendi verileri, Ocak 2013 – Ağustos 2015, Global. "Nasıl yapılır?" videosu sınıflandırmasında başlıklar, etiketler vb. gibi herkese açık veriler temel 
alınmıştır. Bu sınıflandırma, YouTube'da eğitim amaçlı sunulan her "Nasıl yapılır?" videosu için geçerli olmayabilir. 

Fotoğraf: Andrea Grabher / Christian Anwander 



10,1 Milyon: 
ilk beş nasıl yapılır videosunun görüntülenme sayısı

TANITILAN ÜRÜNLER: 

●  boya
●  ağartıcı
●  developer
●  saç kremi (silikonsuz)

Mor Saç
YouTube



Mor saçla ilgili nasıl yapılır videolarında gümüş rengi saçla ilgili nasıl yapılır 
videolarından daha az sayıda ürün tanıtılıyor. Bu da, gümüş rengi saç modelini 
elde etmenin ve korumanın zorluk derecesini gösteriyor. Bu durum, "kendin yap" 
temalı mor saç videolarının görüntülenme sayısı olarak daha fazla ilgi görmesini 
de açıklayabilir.

Kaynak: Google'ın kendi verileri, Ocak 2013 – Ağustos 2015, Global. "Nasıl yapılır?" videosu sınıflandırmasında başlıklar, etiketler vb. gibi herkese açık veriler temel 
alınmıştır. Bu sınıflandırma, YouTube'da eğitim amaçlı sunulan her "Nasıl yapılır?" videosu için geçerli olmayabilir. 

Fotoğraf: Andrea Grabher / Christian Anwander 



Gümüş rengi saç ulusal ölçekli bir trend olarak yükselirken, mor saç Batı Yakasında daha belirgin bir yaygınlık gösteriyor.
Mor Saç aramalarında öne çıkan şehirler arasında Coachella (CA) ve San Jacinto (CA) yer alıyor.

Gümüş Rengi Saç Mor Saç

Coğrafya
Halkanın boyutu güzellikle ilgili toplam aramalara 
göre belirlenmiştir

Kaynak: Google'ın kendi verileri, Haziran 2015, Amerika Birleşik Devletleri.  
Fotoğraf: Andrea Grabher / Christian Anwander 



Özet

Amerikalılar saç rengi konusunda gitgide daha 
deneysel bir yaklaşımı benimsiyor. Metalik 
renklerden pastel renklere kadar trend oluşturan 
aramalar tüm tonları kapsıyor. 

Nicole Richie gibi ünlüler, farklı renklerle denemeler 
yaparak yaratıcılığı teşvik ediyorlar. Mor saç ve 
Katy Perry örneğinde olduğu gibi belirli renklerle 
ilişkilendirilen ünlüler, tüketicileri bir rengin 
nüansları ve farklı tonlarıyla denemeler yapma 
yönünde etkiliyor.

Saç renkleri ulusal ölçekli trendler olsa da, müzik 
festivalleri gibi etkinlikler belirli bölgelerde ilgiyi 
canlandırabiliyor.

Fotoğraf: Andrea Grabher / Christian Anwander 



Birinci Bölüm
Belli başlı yükselen ve düşen trendler

İkinci Bölüm
Trend oluşturan stillere genel bir bakış


Üçüncü Bölüm
Saç bakımıyla ilgili yükselen trendlerin 
kapsamlı bir listesi



Jargon

Google Arama 
platformlarındaki 
toplu ve anonim 
kullanıcı aramaları. 
Bu aramalar tam 
eşleme olup diğer 
yazım varyasyonlarını 
hesaba 
katmamaktadır.


Sorgu Dizin

Sorgu başına yıldan 
yıla artış. Haziran - 
Ağustos 2015 
dönemindeki Google 
arama hacmi, 
2014'teki aynı 
dönemle 
karşılaştırılmıştır.

Artış

Belirli bir sorgunun, 
aynı kategorideki 
herhangi bir sorguya 
ilişkin toplam arama 
sayısına göre arama 
hacmi.




Saç Kategorisi
KESİMLER

Fotoğraf: Andrea Grabher / Christian Anwander 



Sorgu Dizin Artış

kısa saç kesimi 100 %105

hareketli kısa saç kesimi 34 %48

katlı saç kesimi 22 %87

erkekler için saç kesimleri 21 %73

bob saç kesimleri 20 %22

orta uzunlukta saç kesimleri 18 %11

yakut pembesi uzun saç 15 ∞

uzun bob 13 %40

perçemler 13 -%7

katmanlı saç kesimleri 12 %1

bob saç stilleri 12 %38

kenarları kısa katlı 11 %57

omuz hizasında saç kesimleri 11 %45

omuz hizasında saç kesimleri 11 %45

yana tarama 10 %51

orta uzunlukta saç kesimleri 9 -%22

yanlara atılmış saç 7 -%14

sıfıra yakın saç kesimi 6 %27

yüksek ve dar 6 %32



Sorgu Dizin Artış

lob saç kesimi 6 %171

kısa kıvırcık saç 6 %101

yüz şekilleri 5 %21

uzun katmanlı saç kesimleri 5 -%50

güney fransa saç kesimi 5 %38

kısa bob saç kesimleri 4 %65

50 yaşın üstündeki kadınlar için kısa saç kesimleri 4 %69

ters bob 4 %5

yuvarlak yüzler için saç kesimleri 4 -%24

hipster saç kesimi 4 %59

katmanlı bob 4 %9

mantar saç kesimi 4 %30

asimetrik bob 4 -%3

tepesi yüksek katlı saç kesimi 4 %38

yana atılmış saçlar 4 -%25

mohawk saç kesimi 3 %16

kabarık saç kesimleri 3 %255

ters kısa bob 3 %40

tek hat bob 3 %4

pompadour katlı 3 %162



Saç Kategorisi
STİLLER

Fotoğraf: Andrea Grabher / Christian Anwander 



Sorgu Dizin Artış

saç stilleri 100 -%3

afrika saç örgüleri 48 %58

kroşe saç örgüleri 37 %200

saç örgüleri 32 %45

tanrıça saç örgüleri 29 %97

doğal saç stilleri 25 %131

balık kuyruğu saç örgüsü 18 -%17

senegal bükümü 17 -%1

rasta 17 %13

güzel saç stilleri 16 %4

mısır örgüsü 16 %63

bantu düğümleri 15 %12

kıvırcık saç 15 %36

fransız saç örgüsü 14 %23

düğün saç stilleri 13 -%14

şelale saç örgüsü 13 -%22

dalgalı 11 %45

büyük afrika saç örgüleri 11 %8



Sorgu Dizin Artış

kıvrım 8 %22

fohawk 7 %3

uzun saç için yukarıda toplama 6 %6

yukarıda toplama 6 %46

hollanda saç örgüsü 6 %65

burgu örgü 6 %1

ağaç saç örgüleri 6 -%8

mikro saç örgüsü 5 %14

dağınık topuz 5 %20

emo saç 5 -%26

mezuniyet balosu saç stilleri 5 %9

çorap topuz 4 -%24

at kuyruğu 4 %47

kısa saç için yukarıda toplama 4 -%7

büyük afrika saç örgüleri 4 %91

yatmayan saç 4 %7

plopping 3 -%43

chignon 3 -%4



Saç Kategorisi
BOYALAR

Fotoğraf: Andrea Grabher / Christian Anwander 



Sorgu Dizin Artış

ombre saç 100 -%11

balyaj 94 %155

sarı saç 33 %46

kızıl saç 30 %11

saç rengi 27 %13

vurgular 26 %5

açık kahverengi saç 24 %20

mor saç 24 %53

sarı vurgular 22 %0

saç rengi fikirleri 20 %13

koyu kızıl saç 18 %207

mavi saç 17 %55

kahverengi tonlu kızıl saç 15 %11

gümüş rengi saç 14 %234

pembe tonlu sarı 13 %64

saç boyası 12 %28

kirli sarı saç 12 %19

siyah saç 12 %19

koyu kahverengi saç 12 %27

gökkuşağı saç 11 %148



Sorgu Dizin Artış

pastel renkler 11 %39

gri saç 11 %205

kahverengi saç 11 %19

pembe saç 10 %34

koyu kızıl saç 10 %29

henna saç boyası 9 -%6

balyaj ombre 8 %65

platin sarısı saç 8 %47

deniz kızı saçı 7 %125

kül sarısı saç 7 %136

koyu sarı saç 7 %33

koyu mor saç 7 %60

lavanta rengi saç 7 %45

beyaz saç 6 %43

mor gölgeler 6 %31

bej 6 %48

fuşya 5 %254

az kalıcı saç rengi 5 -%4

mor ombre saç 5 %23

karamel saç rengi 5 %13



Saç Kategorisi
ÜRÜN

Fotoğraf: Andrea Grabher / Christian Anwander 



Sorgu Dizin Artış

saç maşası 100 %30

kuru şampuan 97 %23

sülfatsız şampuan 89 %25

pomat 79 %26

mor şampuan 65 %85

saç düzleştirici 65 %52

bukle maşası 63 %53

saç tokaları 58 %28

şampuan 58 %23

düz maşa 56 %43

fön makinesi 56 %43

iyonik 54 %117

arındırıcı şampuan 49 %26

bukle süngeri 48 ∞

saç süngeri 47 ∞

esnek çubuklar 44 %38

doğal saç ürünleri 42 %6

saç çıkarma ürünleri 33 %145

perma çubukları 29 %97

yağlı saçlar için şampuan 27 %17



Sorgu Dizin Artış

saç kurutma makinesi 26 %56

pire şampuanı 25 %59

saç çıkarma şampuanı 22 %53

organik şampuan 22 %7

kıvırcık saç ürünleri 21 %6

saç dökülmesi için şampuan 21 %50

ev yapımı şampuan 19 -%18

keratinli şampuan 17 %32

çay ağacı yağı şampuanı 17 %63

argan yağı şampuanı 16 %94

en iyi sülfatsız şampuan 14 %51

kabartma tuzlu şampuan 13 -%30
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