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Abstract 

Media has a significant impact on our children and the youth in a world 
where information becomes increasingly global as a result of rapid 
developments in information and communication technologies. The active 
use of the media by today’s children and their high usage skills do not 
eliminate the risks posed by the media. Media may influence individuals, 
especially children, with the messages they convey. This impact is also seen 
intensely in the socialization process of children as consumers as well.  
Increase in marketing activities conducted through media, especially 
advertising, aimed at children and young consumers who are the active users 
of new media, that constitute a significant consumer group in terms of 
consumption volume and population, and increase in marketing strategies 
aimed to influence them have led researchers to engage in studies for 
children consumers who are more vulnerable than adults. For this reason, 
there has been numerous research conducted examining the relationship 
between child consumer-advertisement and child consumer-media. In this 
study, answers to the questions of "Why children are an important consumer 
group?, Why are they the target audience of marketers?, How do their 
consumer behaviors and advertising perceptions develop and change 
depending on their developmental characteristics in the context of consumer 
socialization process?, What is media literacy?, What is advertisement  
literacy as a defense tool in decreasing the influence of advertising in the 
context of  media literacy and how does it develop in children?” are 
discussed in the theoretical context. 
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Özet 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sonucu bilginin giderek 
küreselleştiği dünyada çocuklarımızın ve gençlerimiz üzerinde medya 
önemli bir etkiye sahiptir. Günümüz çocuklarının medyayı aktif kullanmaları 
ve  kullanım becerilerinin yüksek olması medyanın yarattığı riskleri ortadan 
kaldırmamaktadır. Medya verdiği mesajlarla bireyleri özellikle de çocukları 
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olumsuz etkileyebilmektedir. Bu etki çocukların tüketici olarak sosyalleşme 
sürecinde de yoğun olarak görülmektedir. Tüketim hacmi ve nüfus açısından 
önemli bir tüketici gurubunu oluşturan, yeni medyanın aktif kullanıcısı 
konumunda olan çocuk ve genç tüketicilere yönelik medya aracılığı özellikle 
de reklamlar aracılığıyla yürütülen pazarlama çalışmalarının ve onları 
etkilemeye yönelik pazarlama stratejilerinin artması, araştırmacıları 
yetişkinlere göre daha savunmasız konumda olan çocuk tüketicilere yönelik 
çalışmalara yönelmeye itmiştir. Bu nedenle çocuk tüketici-reklam,  çocuk 
tüketici-medya ilişkisini inceleyen çok sayıda araştırma gerçekleştirilmiştir. 
Bu çalışmada da;  Çocuklar neden önemli bir tüketici gurubu?, Neden 
pazarlamacıların hedef kitlesi durumundalar? Tüketici sosyalleşme süreci 
bağlamında gelişimsel özelliklerine bağlı olarak tüketici davranışları ve 
reklam algıları nasıl gelişmekte ve değişmektedir? Medya okuryazarlığı 
nedir? Medya okuryazarlığı bağlamında reklamların etkisini azaltmada bir 
savunma aracı olarak reklam okuryazarlığı nedir ve çocuklarda nasıl gelişir? 
sorularının cevapları teorik bağlamda tartışılmaktadır. 
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28 Ekim 2019 
Kabul Tarihi 
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1. Giriş 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sonucu bilginin giderek 
küreselleştiği dünyada çocuklarımızın ve gençlerimiz üzerinde yeni medyanın 
etkisi büyüktür. Bu nedenle, çocukların ve gençlerin sosyal ve ekonomik 
geçmişlerine bakmaksızın, yeni medyanın işleyişi ve medyanın günlük yaşamda 
doğru ve etkili yönde kullanabilmelerine yönelik bilgi ve becerilerinin, diğer bir 
deyişle medya okuryazarlıklarının ve özellikle reklam okuryazarlıklarının 
geliştirilmesi önem taşımaktadır. Medya okuryazarlığına ilişkin geçmişteki bilgi ve 
yaklaşımlar çok farklı olabilir ancak bugün kesin olan şey bugünün ve geleceğin 
toplumunda aktif olarak yer alabilmek için herkesin özellikle de çocukların medya 
okuryazarlığının artırılması gerektiğidir.  

Açık ve aktif çabalar ve girişimler olmasa da gelişimsel süreç içerisinde medya 
okuryazarlığının kısmen geliştirdiği kabul edilir. Genç nesillerin, yeni teknolojileri 
kullanmadaki becerilerinin eski nesillere göre daha iyi olduğu tartışmasız bir 
gerçektir. Birçok araştırmacı ve medya yapımcısı günümüz çocuklarının medya 
okuryazarlığının önceki nesillerin çocuklarından ve kendi ebeveynlerinden çok 
daha yüksek olduğunu savunmaktadır (Buckingham ve diğerleri, 2005). Hatta bazı 
uzmanlarca, “doğuştan dijital” olanlarla olmayanlar arasında çok önemli farklılıklar 
olduğu ifade edilmektedir (Pessers, 2012). Her ne kadar genç insanlar “dijital 
göçmenler ülkesinde dijital yerliler” olarak tanımlanıyor olsalar da (Rainie, 2006, 
Prensky, 2001), bilişsel gelişimlerini tamamlamadıklarından ve yaşam 
deneyimlerindeki sınırlılıktan dolayı yetişkinlere kıyasla bilgiyi etkili bir şekilde 
değerlendirmek için gerekli kritik araç ve yeteneklerden çoğu zaman yoksundurlar 
(Flanagin & Metzger, 2008). Yeni teknolojileri kullanabilme becerisi puzzle’ın 
sadece bir parçasıdır. Medya okuryazarlığı sadece teknik bilgiye sahip olmak yada 
medyayı yoğun ve aktif kullanmak değildir. Aynı zamanda medyayı güvenli ve 
etkin kullanabilme bilgi ve becerisine de sahip olabilmektir (Pessers, 2012). AB 
tarafından finanse edilen “Çevrimiçi AB Çocukları” konulu çalışma, günümüz 
çocuklarının medya kullanım becerisinin yüksek olmasının “medyanın yarattığı 
riskleri ortadan kaldırdığı” anlamına gelmediğine ilişkin önemli sonuçlar ortaya 
koymaktadır (Livingstone ve diğerleri, 2011). Bu nedenle, bilişsel, duygusal ve 
sosyal gelişimleri ve genel olarak dünyaya ve medyaya özgü deneyimleri 
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çerçevesinde günümüz çocuklarının medya yetkinliklerinin geliştirilmesi gerekir 
(Buckingham ve diğerleri, 2005). 

Günümüzde özellikle internet çocukların yaşam ortamını ve kimliğini en çok 
etkileyen arçtır. Gençlik kültürü oyunlar, çevrimiçi uygulamalar ve sosyal ağ 
siteleriyle doludur. Medya verdiği mesajlarla bireyleri özellikle de çocukları 
olumsuz etkileyebilmektedir. Bu etki çocukların tüketici olarak sosyalleşme 
sürecinde de yoğun olarak görülmektedir. Medya, iki ucu keskin bir kılıçtır; bu 
tüketicilere bazı avantajları yanında dezavantajları olduğu anlamına gelir. Önemli 
olan bireylerin ondan yeterince faydalanmalarını kendilerini zararlarından uzak 
tutabilmelerini sağlayabilmektir. Medyanın bireysel ve sosyal yaşamda meydana 
getirdiği etki ve değişimler bilim dünyasının medya okuryazarlığının toplumdaki 
rolü üzerine düşünmesi ve araştırması için yeni gereksinimler yaratmış ve bu 
konuda akademik alanda çok sayıda araştırma gerçekleştirilmiştir (Nassiri ve 
diğerleri, 2012). Tüketim hacmi ve nüfus açısından önemli bir tüketici gurubunu 
oluşturan, yeni medyanın aktif kullanıcısı konumunda olan çocuk ve genç 
tüketicilere yönelik medya özellikle de reklamlar aracılığıyla yürütülen pazarlama 
çalışmalarının ve onları etkilemeye yönelik pazarlama stratejilerinin artması, 
araştırmacıları yetişkinlere göre daha savunmasız konumda olan çocuk 
tüketicilere yönelik çalışmalara yönelmeye itmiştir. Bu nedenle çocuk tüketici-
reklam,  çocuk tüketici-medya ilişkisini inceleyen çok sayıda araştırma 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada da;  Çocuklar neden önemli bir tüketici gurubu?, 
Neden pazarlamacıların hedef kitlesi durumundalar? Tüketici sosyalleşme süreci 
bağlamında gelişimsel özelliklerine bağlı olarak tüketici davranışları ve reklam 
algıları nasıl gelişmekte ve değişmektedir? Medya okuryazarlığı nedir? Medya 
okuryazarlığı bağlamında reklamların etkisini azaltmada bir savunma aracı olarak 
reklam okuryazarlığı nedir ve çocuklarda nasıl gelişir? sorularının cevapları teorik 
bağlamda tartışılmaktadır. 

2. Çocuk ve Genç Tüketicilerin Önemi 

Günümüz tüketicilerinin bir yüzyıl öncesine nazaran hangi açılardan farklı olduğu 
sorusuna, gelir, marka sadakati, mobilite, zihniyet vb. gibi birçok olası cevap 
verilebilir. Bir diğer ancak öncelikli olarak akla gelmeyen bir cevap da tüketicilerin 
çok daha gençleşmiş olmasıdır. Günümüzde çocuklar ve gençler, kendi farklı ve 
karmaşık özellikleriyle tüketici nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. 
Teknoloji ve pazarlama dünyasındaki gelişim ve değişim tüketiciliğin erken yaşta 
gelişimini hızlandırmıştır.   

Bu durum çocuk tüketicilerin; tüketim hacmi ve satın alma kararlarındaki etkisi 
nedeniyle pazarlamacılar tarafından tüketim davranışları etkilenmesi gereken, 
buna karşın tüketici savunucuları tarafından da korunması ve bilinçli tüketici 
davranışları geliştirilmesi gereken bir gurup olarak görülmesine neden oldu. 
Günümüzde çocukların aile kararları üzerindeki etkisi önemli boyutlardadır. Bu 
nedenle çocuklar dinlenmesi, bilgilendirilmesi ve ikna edilmesi gereken güçlü bir 
hedef grup haline geldi ve çocuk tüketicileri çocuk müşterilere dönüştürme gayreti 
arttı. Çocukların ailenin satın alma kararları üzerindeki etkisi ve gücü, direkt 
kendileri tarafından alınan satın alma kararlarıyla birleştiğinde çocuk tüketiciler 
görmezden gelinemeyecek yeni ve büyük pazar haline geldi (Erol ve Cerrahoğlu, 
2018). 
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Çocuğun tüketim sürecindeki konumunun, özellikle 20. yüzyılın başlarında 
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmelerle değişmeye başladığı varsayılır. 
1910'larda, giyim mağazaları, ayrı bölümlerde çocuklar için kıyafet satmaya 
başladı (Cook, 2004). Elbette ki, özellikle çocuklara yönelik ticari uygulamalar o 
yıllarda tamamen yeni değildi. Batı Avrupa'da, 18. yüzyılda zaten oyuncak 
dükkanları mevcuttu (Stearns, 2006). Değişim sadece büyük departmanlı 
mağazalarda çocuk ürünlerinin ayrılmış olmasıydı. Ancak satın alma kararları hala 
ebeveynler tarafından alınmaktaydı.  Özerk olmayan bu tüketici grubun 
ebeveynlerin seçimini etkileyerek dolaylı karar verme gücü mevcuttu, ancak 
günümüze göre daha azdı. Çocukların dolaylı karar verme gücü sonraki yıllarda 
artarak büyük önem kazandı (Pessers, 2012). 

Diğer taraftan, tasarruf ve tutumluluk gibi geleneksel eğitim değerleri akıllıca 
harcama gibi değerlerle yer değiştirdi (Jacobson, 2004). ABD'de, örneğin, uzun 
dönemler yürütülen “Okul Tasarruf Bankası” programları yerini kademeli olarak 
“Tüketici Eğitimi” programına bıraktı. Vurgulamanın tasarruftan tüketime 
kaymasının yanı sıra, çocukları kendi mali kaynaklarını kontrol etmeye alıştırmak 
için cep harçlığı, bir araç olarak kullanıldı.  Bu henüz harcama yapmada reşit 
olmayan tüketicinin serbest bırakılmasında önemli bir adım olarak kabul edilebilir.  
Bu grubun ticari yaşama katılımı artık yalnızca ailenin satın alma kararlarını 
etkileme yeteneklerine dayanmaktan ileriye geçerek, sahip olduğu kendi parasını 
harcayarak tüketim sürecinde doğrudan yer aldığı bir sürece evrildi (Cross, 2004). 

II. Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda ekonomik olarak reşit olmayan tüketicinin 
özerkliği daha da arttı. Bu kısmen, 20. yüzyılın başlarında önceden yapılmış olan 
değişikliklerin konsolidasyonundan kaynaklanmakla birlikte, diğer gelişmeler de 
bunda rol oynamıştır. Örneğin savaş sonrası dönemde yaşanan ekonomik sıkıntı 
nedeniyle çocukların iş yaşamında yer alma oranının artması da bunda etkili 
olmuştur (Davis, 1990). 

Süreç içerisinde tüketim düzenindeki değişikliklere toplumlarda meydana gelen 
demografik değişiklikler de eşlik etti. Öncelikle, son elli-altmış yılda aile başına 
düşen çocuk sayısı giderek azaldı (McNeal,1999). Her iki ebeveynin de çalıştığı 
ailelerin artmasıyla elde edilen yüksek gelir ile birlikte çocuk başına daha fazla 
para harcanabilir hale geldi. Benzer değişiklikler ve sonuçlar, büyükanne ve 
büyükbabaların torunları ile ilişkilerinde de meydana geldi (Davis, 1990). Çocuk 
tüketicinin ortaya çıkmasında sosyolojik, psikolojik ve kültürel faktörler de etkili 
oldu. Özellikle “baby boomer” kuşağı kendi gençliklerinde kıtlıklara bir tepki 
olarak, çocuklarını aşırı özen göstererek ve şımartarak bunu telafi etti 
(Seiter,1995). Çalışan ebeveynler çocuklarına karşı suçluluk duygularını genellikle 
hediye ve ödül gibi maddi mükafatlarla azaltmaya çalıştı (McNeal,1999).  Ve tüm 
bu gelişme ve değişmeleri yakından takip eden pazarlama dünyasının, tüketim 
algısını, anlamını değiştirmeye yönelik başarılı çabaları ile nüfusun daha geniş ve 
daha genç bir kesimine ulaşıldı (Jacobson, 2004). 
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3. Pazarlamanın Çocuk Tüketicilere Artan İlgisi ve Bir Pazarlama Stratejisi 
Olarak Çocuklara Yönelik Reklamlar 

Tüm bu özerkleştirici ve özgürleştirici gelişmeler, çocuk ve pazar arasındaki 
ilişkiyi değiştirdi ve çocuklar üç katmanlı bir pazar haline geldi: kendi istekleri ve 
ihtiyaçları için harcadıkları para için birincil bir pazar, ebeveynlerinin satın 
alımlarını yönlendirerek oluşturdukları ikincil pazar ve marka sadakati temelinde 
yetişkinlik dönemlerinde gelecekteki pazar. Bu katmanlar birlikte ele alındığında 
çocuk tüketici pazarı diğer herhangi bir demografik grupla kıyaslanmayacak 
büyüklükte, milyarlarca liralık piyasa potansiyeli oluşturur (McNeal, 1999) “Çocuk 
Tüketiciler” raporu (2008), ebeveynlerin 12 yaşın altındaki çocuklara harcadıkları 
para miktarının ABD’de 700 milyon dolar olduğunu ortaya koymaktadır 
(Consuming Kids, 2008). Çocuklara yönelik ürünleri pazarlamak için yapılan 
harcamaların da, milyarlarca dolar olduğu dikkate alındığında çocuk pazarının ve 
çocukların tüketici olarak davranışlarının önemi net olarak anlaşılacaktır (Calvert, 
2008). Pazarlama ve medya iletişimcilerinin çocuk tüketicilere ilgisi son 
zamanlarda artmasının nedeni de budur (Šramová, 2015). 

Önemli bir tüketim hacmine ve tüketimi yönlendirme yeteneğine sahip çocuk 
tüketici gurubuna özgü ihtiyaçlar, gereksinimler, değerler ve tutumlar yetişkin 
tüketicilerden farklılık gösterdiğinden tüketici davranışlarının yetişkin 
tüketicilerin incelendiği mercekle incelenmesi mümkün değildir. Çocukların ve 
gençlerin tüketici davranış özellikleri doğup, büyüdükleri günümüz koşullarında 
değerlendirilmelidir. Her nesil yetiştiği kültürel ve politik ortam tarafından 
şekillenen kendine özgü değerlere, tutumlara ve fikirlere sahiptir. Bu bağlamda, 
kuşak kavramı çerçevesinde çocuk tüketicilere yönelik pazarlama stratejileri önem 
kazanmıştır. Günümüz dünyasının çocuk ve gençleri daha iyi sağlık hizmetlerine, 
daha iyi eğitime, daha fazla ve daha iyi özellikte mal ve hizmetlere (oyuncak, giysi, 
yiyecek, teknolojik ürün vb.) sahip olma yanında (Nairn, 2009)  modern teknoloji 
sayesinde çeşitli düzeyde bilgiye ve ticari ortama sınırsız erişime ve tüm dünyayla 
hızlı bağlantıya geçme şansına sahip bir guruptur (Prensky, 2001). Bu nedenle 
çocuklara yönelik pazarlama stratejileri ki satışları artırmada önemli bir 
pazarlama stratejisi olan reklamlar yolu ile çocuk tüketicilere ulaşmada yeni 
medya araçları etkin şekilde kullanılmaktadır. Çocuklar, geçmiş yüzyıl boyunca 
finansal özerklik ve görünürlük kazanırken, reklamcılar da bu tüketici grubuna 
artan düzeyde ilgi göstermeye başlamıştır.  

Savaş sonrası yıllarda yeni teknolojiler ki bunların ilki olan televizyon doğrudan ve 
ısrarlı pazarlama stratejilerine uygun ortam yarattı (Chiarella, 2009). Medya 
araçlarının gelişimi ile reklamlar hedef kitleye daha kesin ve doğrudan ulaşabilir 
hale geldi (Calvert, 2008). Bu iletişim biçimi işletme ve çocuk tüketiciler 
arasındaki, doğrudan ilişkiyi güçlendirerek, çocukların tüketiminin 
“özgürleşmesine ve özerkleşmesine” katkıda bulundu (Seiter, 1993). Çocukların 
medyayla iletişiminin artmasına neden olan dijital devrim, aynı zamanda 
pazarlamacıların giderek daha fazla genç tüketicinin ilgisini çekebilecek mekanlar 
yaratmasına neden oldu. Özellikle internetin gelişiyle birlikte, bu süreç daha da 
hızlandı. Pek çok çalışma bu durumu destekler nitelikte bulgular sunmaktadır. 
Örneğin; Belçika’da  gerçekleştirilen “Çocuklar ve E-ticaret” çalışması çocukların % 
34'ünün kendi odalarında internet erişimine sahip olduğunu ve neredeyse 
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tamamının bilgisayar kullandığını,  internette gezinti yaparken, çoğu çocuğun ticari 
web sitelerini ziyaret ettiklerini ortaya koymaktadır (Pessers, 2012) 

Çocuk psikiyatrı Brody'e göre “çocuklar sular altında kaldı; aynı anda birden fazla 
medya aracına erişim imkanı bulunan çocuklar medya mutluluğuna gömüldüler” 
(Consuming Kids, 2008). Bu mutluluk altında çocuklar ve gençler, oyun oynama, 
müzik indirme, elektronik alışveriş yoluyla ticaret endüstrisinin bir parçası oldu 
(Pessers, 2012). Tüketici kültüründe sosyalleşme sürecini tamamlayan çocuk ve 
gençler yüksek rekabet gücüne sahip bir pazarda ve dikkat çekmek için kıyasıya 
yarışın olduğu bir ortamda reklamların hedef kitlesi haline geldi (Genner ve Süss, 
2017). Hatta günümüzde artık farklı yaş ve gelişim dönemlerindeki çocukları 
psikolojik olarak etkilemeye yönelik özel reklamlar tasarlanır hale geldi. Psikolojik 
mekanizmaların reklam şirketleri tarafından nasıl kullanıldığı, WonderGroup 
Coffey tarafından şöyle açıklanmaktadır “ Bundan çok kısa bir dönem önce, 
reklamcılar tüm çocukları tek bir kategoride ele almaktaydı. Şimdi, yaş 
segmentasyonunun şart olduğunu fark ediyorlar”(Rice, 2001, Linn, 2003). Çocuk 
pazarından elde edilen karın büyüklüğü nedeniyle, çocukların ve gençlerin gelişim 
farklılıkları dikkatle incelenmekte ve küçük yaşlardaki çocuklarda kullanılan 
pazarlama teknikleri ergenlere yönelik olanlardan, preteenler için kullanılanlar 
gençler için kullanılanlardan farklılık göstermektedir. Bu nedenle şirketler  bilişsel 
ve psikolojik gelişim ile ilgili gelişim psikolojisi teorileri ve ilkelerini kullanarak 
çocukları etkilemeye yönelik reklam üretme yoluna gitmektedir (Linn, 2003). 
Çocukların bilişsel ve sosyal gelişim özelliklerine uygun ve doğru strateji 
üretebilmek özellikle reklamlar yoluyla onları etkilemek için çocuğun tüketici 
olarak sosyalleşme süreci pazarlamacılar açısından bu nedenle önemlidir. 

Eskiden çocuklara yönelik ürünler,  örneğin; çocuk oyuncakları reklamları 
çocuklara değil yetişkin TV izleyicilerine hitap edecek şekilde tasarlanırdı (Gross, 
2010). Bu, o dönemdeki çocukların ebeveynlerinin satın alma davranışlarını 
etkilemediği anlamına gelmez. Ancak pazarlamacılar çocukların pazarlamadaki 
gücünü ve değerini sonra fark etmeye başladılar. Bu durum, hane halklarının 
tüketici davranışları üzerinde, çocukları ve gençleri kullanan kitlesel pazarlama 
anlayışıyla önem kazandı. Bu yüzden “beşikten mezara” pazarlama anlayışı 
yaygınlık kazandı. Çünkü, pazarlamacılar çocuk ne kadar erken etki alanlarına 
girerse gelecekte o denli sadık müşterileri olacağının farkına vardılar. Bu 
stratejinin yetişkinlikte veya yaşlılıkta sadık bir müşteri oluşturma stratejisinden 
daha ucuz ve pratik bir yol olduğu kanıtlandı ve pazarlama camiasında kabul gördü 
(Šramová, 2014). 

Tüm bu nedenlerle pazarlama iletişiminin bir aracı olarak çocuklara yönelik 
reklamlar hem çocukların kendilerine ve aynı zamanda ikincil hedef grubu, yani 
ailenin diğer üyelerini etkileme güçlerini harekete geçirmeye yöneliktir. Çocuk 
satın alma eylemini kendisi gerçekleştirmese de aile içindeki alışveriş sürecini 
önemli ölçüde etkiledikleri için reklam mesajları çocuklara odaklanır. Reklam, satış 
promosyonu, kişisel satış, halkla ilişkileri içeren pazarlama iletişimi karması, çocuk 
segmentini hedef alan hem geleneksel hem de yeni araç ve teknikleri 
kullanmaktadır.  Çocuk ve gençlerin,  medya ortamında çok zaman harcadıkları göz 
önüne alındığında hem TV, radyo gibi geleneksel pazarlama iletişim yolları hem de 
çocuk ve gençler tarafından yaygın ve yoğun kullanılan internet ve sosyal ağ 
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ortamında reklam, ürün yerleştirme, viral pazarlama, gerilla pazarlama vb yollarla 
çocuklara ulaşmak ve onları etkilemek kolay hale gelmiştir. (Cook, 2004). Her ülke 
için farklılık göstermekle birlikte, internet'in çocukların yaşamına erken girişi ve 
kullanım sıklığı dikkate alındığında küçükler için önemli ticari bir forum haline 
geldiği tartışmasız bir gerçektir (Pessers, 2012). 

Şirketlerin çocuk ve gençlerin internet ortamındaki faaliyetlerini tam olarak analiz 
etme ve dolayısıyla çocuk tüketicileri etkilemeye yönelik özel ikna edici pazarlama 
stratejilerini kullanma olasılıklarının yüksek olması interneti çocuklar için tehlikeli 
hale getirmektedir (Šramová, 2014). Çalışmalar çocukların internet ortamında 
bilinçli ve bilinçsiz bir şekilde ticari mesajlara ve çevrimiçi reklamlara maruz 
kaldıklarını ve bu yolla ihtiyaç dışı tüketime yöneldiklerini göstermektedir 
(Pessers, 2012). Reklamlar dolaylı veya açıkça tüketiciye,  sunulan mallara sahip 
olma ve bunun bireysel mutluluğu arttırdığı fikrini empoze eder eder. Bu teşvik, 
genç medya kullanıcılarının gençlik boyunca geliştirdikleri kimlik duygusunu 
şekillendirir (John, 1999). 

Son yıllarda, pazarlamacıların çocuk tüketicilere olan ilgisinin artması, 
profesyonelleri, politikacıları ve akademisyenleri çocukları ve gençleri daha fazla 
korumaya yönlendirmiştir. Bir yandan, pazarlamacıların uygulamalarında 
kullandıkları araçları analiz etmeye ve tam olarak anlamaya,  öte yandan, bir 
çocuğun bilişsel donanımının uyaranları nasıl işlediğine, çocukların pazarlama 
iletişiminin ticari içeriğini ayırt edebilme yeteneğinin ne olduğuna ve nasıl 
geliştiğine ilişkin bilgi sahibi olmak her dönemdekinden daha gerekli hale 
gelmiştir. Gereklilik, çocukların boş zamanlarının çoğunu medya araçları ile 
çoğunlukla da TV ve internet ile çevrili bir ortamda  (Izrael, 2013; Rideout, Foehr 
ve Roberts, 2010) ve bireyin sahip olduklarını arttırdığında diğer bir deyişle daha 
fazla tükettiğinde daha güzel, popüler, daha mutlu ve daha memnun olacağı gibi 
yanlış fikirler içeren çok sayıda reklama maruz kalarak harcamasından 
kaynaklanmaktadır (Šramová, 2014). Reklamlar, çocuklara eğlenme, öğrenme ve 
kültürel deneyim kazandırma açısından önemli fırsatlar sunmakla birlikte, 
ebeveyn-çocuk çatışması yaratma, aile bağlarının zayıflaması, obezite ve 
materyalist tutumların artması dahil olmak üzere pek çok olumsuz etkiye yol 
açabilir (Buijzen ve Valkenburg, 2003; Moore, 2007; Valkenburg ve Cantor, 2001).  

Hem küçük hem de daha büyük yaş gurubundaki çocuklar için, bir ürün için 
yapılan her istek ürünün satın alınması ile sonuçlanmaz. Çocuğun ürün satın alma 
talebinin ebeveynlerce reddedilmesi, ebeveyn ve çocuk arasında çatışmaya yol 
açabilir (Valkenburg ve Cantor, 2001). Örneğin, Aitkin (1980), ebeveynlerin 
çocukların ürün taleplerini reddettiğinde, yoğun televizyon ve reklam izleyicisi 
olan çocukların %21'inin, orta izleyicilerin ise sadece %9'unun satın alma talepleri 
reddedildiğinde ebeveynleriyle tartışma yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Reklam 
verenler buna “nag faktörü” adını vermektedir.  

Çocukları hedef alan birçok reklam çocukları, kalorisi yüksek ve besin değeri düşük 
olan yiyeceklere teşvik ettiği için, aşırı kilo ve obezite konusunda reklamların 
kısmen de olsa suçlu olduğu konusu gündeme gelmiştir (Kunkel ve diğerleri, 
2004). Amerikan Kongre’si tarafından, çocukluk dönemindeki obezite üzerinde 
pazarlama ve reklamın rolünü araştırmakla görevlendirilen “Ulusal Akademi 
Paneli” tarafından gıda reklamcılığı konusundaki ampirik literatür kapsamlı 
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incelenmiş,  araştırmaların yiyecek reklamlarının çocukların gıda tercihlerini, gıda 
taleplerini, yeme alışkanlıklarını ve kısa dönemli gıda tüketim modellerini 
etkilediğine ilişkin sonuçlar ortaya koyduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, 
televizyonlardaki gıda reklamlarının, çocuk obezitesi üzerindeki nedensel etkileri 
ortaya konulamamıştır. Çünkü aşırı kilolu ve obez çocukların bu durumlarının 
nedeni etik olarak araştırılamamıştır (Institute of Medicine (2006).  

Daha az çalışılsa da reklamlara maruz kalmanın yarattığı bir diğer olumsuz etki de 
materyalizm eğilimini artırmasıdır. Örneğin, daha önceleri adölesanlara 
yoğunlaşan pazar, adölesan öncesi dönemdeki genç kızları hedef alarak daha fazla 
giysi, makyaj malzemesi ve çeşitli ürünleri  satın almaya özendirir hale gelmiştir. 
Amerikan Psikologlar Birliği yoğun reklam ve pazarlama kampanyalarının genç 
kızların erken kadınlaşmasına, cinselleştirilmesine ve sömürülmesine yol açtığını 
savunmaktadır  (Zurbriggen ve diğerleri, 2007). 

Yoğun reklam ortamında, meraklı, teknolojiyle iç içe ancak medya ve reklam 
okuryazarlığı düşük olan çocuk tüketiciler, savunmasız ve korunmaya muhtaç bir 
gurup olarak karşımıza çıkmaktadır (Pessers, 2012). Çünkü çocukların çevrimiçi 
pazarlamanın riskleri konusundaki farkındalığı ve bu ortamda sıklıkla yüz yüze 
kaldıkları reklamları anlama ve yorumlama becerileri en azından belli bir yaşa 
kadar sınırlıdır (Seiter, 2004a). Peki çocuklar için reklamların  olumsuz etkileri 
nasıl önlenebilir?. Bu noktada çocuk tüketicilerin farkındalığının ve bilinç 
düzeylerinin artırılması, bunun da medya okuryazarlığı bağlamında reklam 
okuryazarlıklarının artırılması yolu ile sağlanabileceğini söylemek yanlış 
olmayacaktır.  

Çocukların yaygın ticari çevre içine yoğun bir şekilde girmesi, çocuk alanında 
çalışanların politika yapıcıların, ebeveynlerin ve tüketici savunucularının 
reklamların çocuklara uygunluğu ve doğruluğuna ilişkin endişelerinin artmasına 
neden olmuştur. Temel endişe kaynağı çocukların kendilerini reklamlara karşı 
daha az savunabildikleri, çünkü reklamcılığın doğasını ve amacını anlamada, 
eleştirel gözle değerlendirmede bilişsel becerilerden yoksun oldukları ve bu 
nedenle ikna edici etkisine daha duyarlı oldukları varsayımına dayanmaktadır 
(Bandyopadhyay, Kindra Ve Sharp, 2001; Kunkel ve diğerleri, 2004; Brucks, 
Armstrong ve Goldberg, 1988; Gunter, Oates ve Blades, 2005; Robertson ve 
Rossiter, 1974). Bu eleştirmenler, küçük çocukları hedef alan reklamların 
çocuklara uygunluğu, adaletliliği, doğruluğu ile ilgilenmektedir. Çocuklara yönelik 
reklamların uygunluğu ve doğruluğu konusundaki tartışmada öne çıkan iki önemli 
varsayım vardır: (1) çocukların reklam okuryazarlığının yetişkinlere göre daha 
düşük olması ve (2) reklam okuryazarlığının, çocukların reklam etkilerine 
duyarlılığını azaltmasıdır (Kunkel ve diğerleri, 2004; Livingstone ve Helsper, 
2006). Ancak, çocuk ürünleri üreticileri ve pazarlamacıları gibi reklam 
savunucuları bunun aksine bir görüşe sahiptir. Sık sık, çocukların ticari mesajları 
eleştirel olarak işleyebilecek yetenekli tüketiciler olduğunu iddia etmektedirler 
(Bandyopadhyay ve diğerleri, 2001). 

Çocuk ve reklamcılığa ilişkin pek çok teori, reklamlara karşı temel savunmanın 
bilişsel bir süreç olduğunu ve  “reklam okuryazarlığının” (Livingstone ve Helsper, 
2006), reklam mesajlarını işleme sırasında bir filtre işlevi görebileceğini 
varsaymaktadır. Bu bilişsel savunma görüşüne göre, gerekli reklam okuryazarlığını 
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edinmiş olan çocuklar, karşılaştıkları reklamları eleştirel bir şekilde işlemek için 
kullanacak ve bu okuryazarlık onları reklamın ikna edici etkisine daha az duyarlı 
hale getirecektir, diğer bir deyişle reklamın etkisini azaltacaktır ( Brucks, 
Armstrong ve Goldberg, 1988; Friestad ve Wright, 1994). 

“Çocuk ve reklam” üzerine yapılan akademik araştırmalar da tüm bu nedenlerle, 
geniş ölçüde çocukların reklam okuryazarlığı konusuna yoğunlaşmıştır (John, 
1999; Kunkel ve diğerleri, 2004; Livingstone ve Helsper, 2006). Genel olarak, bu 
okuryazarlığın çocukların reklamcılık etkilerine duyarlılığını belirlediği 
varsayılmaktadır (Brucks, Armstrong ve Goldberg, 1988; Gunter, Oates ve Blades, 
2005; Robertson ve Rossiter, 1974). Çoğu araştırma, reklam okuryazarlığının iki 
bileşenine odaklanmıştır. Bu iki bileşen (a) reklamın tanınması – diğer bir deyişle 
çocuğun algısal özelliklerine bağlı olarak reklamları normal televizyon 
programlarından ayırt edebilme yeteneği ve (b) reklamın çocuklar tarafından 
anlaşılması diğer bir deyişle reklamın amacını anlama yeteneğidir 
(Bandyopadhyay ve diğerleri, 2001; Kunkel ve diğerleri, 2004; John, 1999). 

Medya okuryazarlığının ve bu kapsamda reklam okuryazarlığının temelinde 
çocuklukların sosyalleşme süreçlerindeki gelişim özelliklerini dikkate alarak 
reklamların zararlı etkilerini önleme ve müdahale stratejilerinin geliştirilmesine 
yönelik bilginin kazandırılması yatar (Šramová, 2014). 

4. Çocukların Tüketici Olarak Sosyalleşmesi ve Reklam 

İstatistiksel veriler; çocuklara odaklanan pazarlamanın finansal olarak çok kazançlı 
olduğunu ortaya koymaktadır.  Çocuklar ve gençler  için pazara sunulan 
ürünlerden elde edilen gelir ABD'de milyarlarca dolar ve İngiltere'de milyarlarca 
pound’dur (Schor, 2006; Mayo ve Nairn, 2009). Ayrıca çocuklar için doğrudan 
çocuklara yönelik olmayan ancak çocukların satın alma işleminde önemli söz 
sahibi oldukları ürünlerden elde edilen gelirler de dikkate alındığında (örneğin, 
giysiler, içecekler, fast food, tatlılar, dergiler, filmler, müzik ve bilgisayar yazılımı, 
kahvaltı gevrekleri, aile için alınan arabaları, bilgisayarlar, ev vb.) kazanç çok 
önemli boyutlardadır (McNeal, 1997; Tinson ve diğerleri, 2008). Pek çok 
araştırmada, çocukların tüketici olarak sosyalleşme sürecine odaklanmasının 
nedeni de budur (Churchill ve  Moschis,1979; John, 1999). Sosyalleşme, çocuklara 
ve ebeveynlerine eşit derecede dokunan, yaşam boyu süren bir süreçtir (Ekström, 
2006). Literatür genel olarak her çocuk için genellenebilen bilgiler sunmakla 
birlikte her çocuğun benzersiz olduğunun ve bu gerçeğin tüketici sosyalleşme 
sürecinde şekillendiğinin bilinmesi gerekir 

Çocukların tüketici olarak davranışları, 1970'lerde tüketici sosyalleşmesi 
kavramıyla incelenmeye başlanmıştır. Tüketicilerin sosyalleşmesi, çocukların 
pazarda tüketiciler olarak ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve tutumları edinme 
süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu sürecin üç bileşeni vardır: bireysel faktörler, 
sosyalleşme faktörleri ve öğrenme sistemleri (Verma ve Kapoor, 2004).  
Sosyalleşme faktörleri içerisinde de medya ve medya aracılığıyla çocuk tüketicilere 
yöneltilen reklamlar sosyalleşme sürecinde çocuklar üzerinde son derece etkilidir. 

Gelişim psikolojisi, sosyoloji ve pedagoji gibi çeşitli disiplinlerce ortaya konulmuş 
sosyalleşme teorileri mevcuttur (Genner ve Süss, 2017). Çocukların tüketici olarak 
sosyalleşmesini anlamak için gelişim teorilerini dikkate almak ve anlamak gerekir. 
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Çünkü satın alma ve tüketici olma süreçleri çocukların zihinsel ve fiziksel gelişim 
seviyesine bağlıdır. Bu teoriler, çocukların tüketici olarak yeteneklerinin 
gelişiminin açıklar. Çocukların reklam okuryazarlığı üzerine yapılan araştırmalar, 
büyük ölçüde gelişimsel psikologlar tarafından oluşturulan teorilere 
dayanmaktadır. Çocukların bilişsel ve sosyal olgunlaşma içinde geçirdikleri 
değişimlerin, reklam okuryazarlıklarında gözlenen değişiklikleri açıkladığı 
düşünülmektedir (Gunter ve diğerleri, 2005).  Çocukların tüketici davranışlarını 
özelliklede reklam-çocuk ilişkisini açıklamada sayısız araştırmacı Piaget'in bilişsel 
gelişim teorisine güvenmekte ve çocukların tüketici davranışlarını bu kapsamda 
açıklamaktadır (Piaget, 1999,  Šramová, 2014). Çünkü bilişsel işlevlerin gelişim 
hızı, çocuğun pazarlama mesajlarını ve reklamların satış amacını anlama becerisini 
açıklamada kullanılan önemli bir unsurdur (Valkenburg ve Cantor, 2001; Calvert, 
2008; Šramová, 2014). 

İsviçreli psikolog Piaget'in bilişsel-gelişimsel yaklaşımı dış dünyaya uyum süreci 
olarak bilişsel işlevlerin gelişimini açıklar (Piaget, 1999). Piaget, çocukların 
gelişimsel aşamalarını dört farklı dönemde inceler: bebeklik (0-2 yaş); işlem öncesi 
dönem (3-6 yaş); somut işlemler dönemi (7-11 yaş); soyut işlemler dönemi (12 ve 
üzeri yaş).  

Piaget, çocukların fiziksel dünyayı anlamalarını, çocukların çevreyle etkileşimi 
sonucu edindiği deneyimleri yoluyla inceler. Piaget'e göre (1999), gelişim 
sırasında, çocukların bilişsel gelişim aşamaları ile dış dünya deneyimleri arasında 
işlemsel bir süreç diğer bir deyişle denge vardır. Bu süreç, çocuğun belli bir 
anındaki bilişsel düzeyi ile çevre deneyimleri arasında bir denge oluşturur. 

Piaget’in teorisi kapsamında tüketici ve ekonomik sosyalleşmenin gelişimine 
baktığımızda, çocuğun bilgiyi kucakladığı ve çocuğun bilgiyi bilişsel gelişim 
düzeyine bağlı olarak belirli bağlamlarda düzenlediği açıktır. Tüketici davranışının 
doğumla başladığı ve tüketici davranış kalıplarının aşamalar halinde geliştiği 
söylenebilir. Piaget'e (1999) göre, tüm çocuklar bilişsel gelişimin dört aşamasını 
aynı sıra ile ancak farklı hızlarda geçirirler. 

5. Çocuk Tüketicilerde Yaşa Göre Reklamı Anlama ve Değerlendirme 

Pazarlamanın çocukları nasıl etkilediğini keşfetmek için çocukların ticari mesajlara 
ilişkin anlayış farklılıklarını yaşa dayalı olarak ele alan bilişsel gelişim teorilerinin 
ve bu perspektifle reklam-çocuk etkileşimini inceleyen deneysel çalışmaların 
incelenmesi gerekir. Çünkü, reklam ve pazarlamanın etkileri, çocukların 
reklamlara verdikleri dikkate, içeriği ne kadar iyi hatırladıklarına ve reklam 
verenin ikna etme amacını ve sonraki satın alma davranışlarına etkisini ne kadar 
iyi kavradıklarına bağlıdır (Calvert, 2008).  Bu bölümde gelişimsel dönemlere bağlı 
olarak reklama ilişkin algı, kavrama, tanıma, bilgi ve becerisinin gelişimine ilişkin 
bilgiler yer almaktadır.  

5.1. Duyusal-Motor Dönemi (0–2 Yaş) 

Bebek bu dönemde duyarak, hissederek, yaparak dünyayı öğrenmektedir. Bebeğin 
düşünceleri fiziksel aktivitelerine dayalıdır (Erol ve Cerrahoğlu, 2018). En önemli 
işi duyu organlarının, bedeninin farkına varmak, onu istediği gibi kullanabilmeyi 
öğrenmektir. Bununla birlikte, bu evrenin sonuna doğru, çocuklar genel bir 
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sembolik fonksiyon geliştirmeye başlar, örneğin bir bebeğin bir kişiyi temsil 
ettiğini bilir (Roland-Lévy, 2010). Çocuk bu dönemde bakarak, izleyerek etrafını, 
dünyayı keşfeder ve benmerkezcidir. Çocuk doğduğu andan itibaren, dünyaya 
bakış açısının çerçevesini oluşturacak bilişsel şemalar geliştirir (Erol ve 
Cerrahoğlu, 2018)..  Çocuk özellikle parlak renkler, yüksek sesli müzik ve duyu 
organlarınca algılanan hızlı değişikliklere, hareketlere karşı duyarlıdır. Çocuklar  
seslere, animasyonlara, reklamlarda sunulan komikliklere, kadın ve çocuk 
seslerine ilgi duyarlar (Lemish, 2007). Televizyonun ilk yıkıcı etkisi bu aşamada 
ortaya çıkar. Hızlı ve akıcı görüntüler, bebeklerin kalıcı şematik alışkanlıklar 
kazanmasını zorlaştırabilir (Erol ve Cerrahoğlu, 2018). 

5.2. İşlem Öncesi Dönem (2-7 yaş) 

Çocuk bu aşamada Dünyayı kendi bakış açısı ile algılar ve değerlendirir. Çocuk için 
bu aşama görünümün egemen olduğu bir aşamadır (Young, 2010). Ayrıca bu 
dönemde, sembolik düşünme ve dil gelişir (Roland-Lévy, 2010). İlk aşamada 
olduğu gibi, bu aşamadaki çocuk da benmerkezcidir ve herkesin dünyayla ilgili 
aynı görüşe sahip olduğuna inanır. Ayrıca, doğa yasalarına aykırı olsa bile bile her 
şeyin mümkün olduğuna inanır. TV reklamlarını eğlenceli, keyifli, güvenilir bulur 
ve reklamı yapılan ürünleri talep eder (Šramová, 2014; Šramová ve  Pavelka, 
2017). 

Bu dönemde, çocuklar ürüne algısal olarak bağlanır ve bir ürünün görünüm 
özelliklerine odaklanır. Küçük çocuklar aynı zamanda bu dönemde hayali olayların 
ve karakterlerin gerçek olabileceğine inanan, animistik düşünce geliştirirler. doğa 
yasalarına aykırı olsa bile bile her şeyin mümkün olduğuna inanır (Šramová, 2014; 
Šramová ve  Pavelka, 2017). 

Örneğin, Noel sezonunda televizyon, uçan ren geyiği tarafından Noel babanın 
çekilen kızaklarının getireceği oyuncaklarla ilgili reklamlarla doludur ve çocuk 
bunu gerçek olarak algılar (Valkenburg ve Cantor, 2001). Özellikle kişileştirme ve 
animasyonlu reklamların sunduğu bir mesajı hatırlayabilir. Okul öncesi çocuklar 
(3-6 yaş arası) kuklaların mesajlarından, hikayelendirilmiş animasyonlardan 
(Lemish, 2007) hayal gücü unsurlardan etkilenir (Šramová, 2007). Örneğin, havuç, 
mısır ve bezelyenin canlanıp ve şarkı söylemesi, hayvanların şarkı söylemesi gibi 
(Šramová, 2014).  Küçük çocuklar bu fantezilere ve temsil ettikleri tüketici 
kültürüne “katılırlar”. İşlem öncesi dönemdeki çocukların düşünce modları ticari 
niyeti anlama, dolayısıyla ürün talepleri ve satın alımlarında onların bilinçli 
kararlar vermesinde belirgin bir dezavantaja yol açar (John, 1999). Yapılan 
araştırmalar, okul öncesi çocukların aksiyon dolu, ses efektli ve yüksek sesli 
müzikle dolu reklamlara daha sade reklamlara kıyasla daha fazla önem 
verdiklerini ve karmaşık görüntüden çok yüksek sesli reklamları daha özenli 
bulduklarını ortaya koymaktadır (Greer ve diğerleri, 1982; Wartella ve 
Ettema,1974). Bu bulgular, Piaget’in küçük çocukların bilhassa sunumların algısal 
niteliklerine odaklandığına dair varsayımı ile tutarlıdır (Calvert, 2008).  

Reklamı tanıma yeteneği, niyetini anlama yeteneğinden daha erken yaşta gelişir. 
Sekiz yaşından küçük çocuklar reklamları tanıyabilir, ancak reklamların amacının 
onları ürünü satın almaya ikna etmek olduğunu anlayamaz. Reklamları, satın 
alabilecekleri çok sayıda cazip ürün hakkında bilgilendirmenin bir aracı olarak 
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görür (Kunkel ve diğerleri, 2004). Örneğin, çalışmalar, 5 yaşına kadar çocukların, 
çok az bir bölümünün reklamcılığın amacını anlarken (Butter ve diğerleri, 1981; 
Stephens ve Stutts, 1982; Stutts, Vance ve Hundelson, 1981) yaklaşık dörtte 
üçünün algısal özelliklere dayalı reklamları tanıyabildiğini göstermiştir (Butter ve 
diğerleri, 1981; Levin ve diğerleri, 1982; Stephens ve Stutss, 1982) Reklamların 
ikna etme niyetini anlama gelişimsel süreç içerisinde yaşla artmaktadır. Nitekim 
Robertson ve  Rossiter (1974) tarafından  orta çocukluk döneminde gelişimsel 
ilerlemeyi gösteren önemli bir çalışmada birinci, üçüncü ve beşinci sınıftaki erkek 
çocukların reklam konusundaki anlayışlarını incelenmiş ve birinci sınıftaki 
çocukların sadece yarısının, üçüncü sınıftakilerin %87'sinin ve beşinci 
sınıftakilerin %99'ının reklamların ürün satın almaya ikna etme niyetini anladığı 
bulunmuştur . 

Bu dönemdeki çocuklar, reklamını görerek talep ettikleri bazı ürünler için 
huysuzluk yapar ve ebeveynleriyle tartışır. Örneğin yapılan bir araştırmanın 
sonuçları, dört ile altı yaşındaki çocukların, ebeveynlerinin ürünlerini satın 
almalarını sağlamak için ağlama ve sızlanma yoluna gittiklerini göstermektedir 
(Weiss ve  Sachs, 1991). 

5.3. Somut İşlemler Dönemi (7-11 yaş) 

Bu dönemde çocuk başkalarının farklı görüşlere sahip olabileceğini anlar. Düşünce 
somut ve açıklayıcı bir şekle dönüşür. Çocuk sosyal etkileşimde bulunduğu 
insanlarla pazarlık yapmaya ve onları ikna etmeye başlar. Çocuklar, reklamlara 
eleştirel ve şüpheci bir bakış açısıyla yaklaşır.  Bununla birlikte, ürün yerleştirme 
veya blog yazarlarının önerileri, videoları gibi yeni reklam biçimleri, bu aşamada 
reklam olarak algılanmaz, bu nedenle bunlar çocuklar üzerinde etkili olur. Popüler 
TV dizisi ve film karakterleri (ör. Örümcek Adam, David Beckham vb.) okul 
çağındaki çocukların (7-12 yaş ) kahramanları haline gelir ve akran gurupları ile 
birlikte çocukların marka tercihlerini etkiler  (Šramová, 2014).   Çocuklar ve 
gençler tarafından en çok tercih edilen eğlence aktiviteleri olarak bilgisayar 
oyunları ve internetteki sohbet ortamları gençleri viral pazarlama ve ürün 
yerleştirme için kolayca erişilebilir bir grup haline getirir (Šramová, Džupina ve 
Jurášková, 2013). 

Somut işlemsel düşüncenin ortaya çıkmasıyla, çocuklar dünyayı daha gerçekçi bir 
şekilde anlamaya başlar. Örneğin algısal manipülasyonların nesnelerin altında 
yatan özellikleri değiştirmediğini anlarlar. Daha da önemlisi, çocuk bir reklamda 
verilen bilgilerin ötesine geçmeye başlarlar ve reklamların niyetinin ürünü satmak 
olduğunu kavrar (Calvert, 2008). 

Çocukların dikkat kalıpları da reklam ile televizyon programları ayırım 
yapabilmelerinde önemli bir noktadır ve yaş ile birlikte değişiklik gösterir. Örneğin 
Ward ve diğerleri (1972) tarafından yapılan bir çalışmada, araştırmacılar 
tarafından anneler çocuklarının cumartesi sabahı çizgi film ve reklamlara olan 
görsel dikkatini incelemeleri için eğitilmişlerdir. Anneler, 5-8 yaşlarındaki küçük 
çocukların bir reklam oynamaya başladığında dikkatle izlediklerini, ancak sekiz 
yaşından büyük çocukların bakışlarını ve ilgilerini televizyondan 
uzaklaştırdıklarını bildirmiştir. 
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Reklamların amacının çocuk tarafından anlaşılmasının başlangıç noktası 8 yaştır. 
Daha önce, reklamları eğlence olarak izleyen veya objektif bilgi olarak gören çocuk 
8 yaşından itibaren, sadece reklamların ikna etme niyetini anlamakla kalmaz, aynı 
zamanda reklamdaki önyargı ve aldatmacayı da fark etmeye başlar. Bu anlayış, 
çocuk ergenliğe yaklaştıkça artar. Çocuk sosyal becerilerini ve bilgilerini 
geliştirdikçe, markalar veya fiyatlar hakkındaki piyasa bilgileri daha ayrıntılı ve 
karmaşık hale gelir. Diğer insanların bakış açıları hakkındaki farkındalığın artması, 
gruba uyum sağlama ve kendini gösterme ihtiyacı tüketimin sosyal yönlerine daha 
fazla dikkat edilmesine neden olur. Artan yaş ve çocuğun entelektüel gelişimi ile 
birlikte, reklam ve aldatma konusundaki ayrımın yanı sıra, çocuk reklamların 
amacını anlar ve bu nedenle reklamlardan daha az hoşlanmaya başlar. Çocuğun 
algısal düşüncesinin daha sembolik bir düşünce sürecine geçişi, bilgi işlem 
kabiliyetindeki artış, pazar ve reklam ya da marka gibi daha karmaşık kavramları 
anlamalarını sağlar. Çok benzer olsalar bile, bu dönemde çocuk bazı markalar için 
seçim yapmaya başlar (Elden ve Ulukök, 2006). 

Ürün kategorileri ve fiyatları ile ilgili kavramlar fonksiyonel olarak değerlendirilir, 
ürünler ve markalar birçok özellik ve çok boyutlu olarak karşılaştırılır. Uyarıcıları 
farklı boyutlarda analiz edebilme yeteneği, çocuğun karar verme yetenek ve 
stratejilerinde de önemli değişiklikler yaratır. Bu dönemde çocuklar, ürünlerin 
özelliklerini, kalitesini ve ayrıntılarını değerlendirmeye ve ürünleri karşılaştırmaya 
başlarlar. Seçimlerinde daha rasyoneldir, birden fazla özelliği hesaba katar ve 
strateji geliştirebilir (John, 1999). 

Geç çocukluk döneminde aynı zamanda çocuklardan, reklamcıların ikna etmeye 
yönelik belli taktikleri kullanarak tutumlarını, bilişlerini/kavramalarını ve 
davranışlarını nasıl değiştirmeye çalıştıklarına dair bir anlayış geliştirmeleri 
beklenir. Diğer bir deyişle, reklamcıların neden belirli ikna edici taktikleri 
kullandığını anlamak için, çocuklar yalnızca reklamcıların bakış açılarını göz 
önünde bulundurmamalı, aynı zamanda belirli taktiklerin belirli bir durumda 
izleyiciler arasında ortaya çıkarabileceği etkileri konusunda soyut bir düzeyde akıl 
yürütebilmelidir (John, 1999). Bu nedenle, çocukların reklamcıların taktiklerini 
anlamalarının, 10 yaş civarında önemli bir artış göstermesi beklenir (Rozendaal ve 
diğerleri, 2008).). 

5.4. Soyut İşlemler Dönemi (12 ve üstü yaşlar) 

Oniki yaş ve üstünü kapsayan bu aşamada, ergenler soyut olarak düşünebilir ve 
reklamları kuşkucu ve eleştirel bakış açısıyla net olarak değerlendirebilir (Calvert, 
2008). Çocuklar ve gençler tarafından en çok tercih edilen eğlence aktiviteleri 
olarak  bilgisayar oyunları ve internetteki sohbet ortamları gençleri viral 
pazarlama ve ürün yerleştirme için kolayca erişilebilir bir grup haline getirir 
(Šramová, Džupina ve Jurášková, 2013). 

Ürün ve pazarlama uygulamalarına ilişkin olgun ve daha derinlemesine edinilen 
bilgi, bu dönemde ürünlerin ve reklamların niyetinin/amacının daha iyi 
anlaşılmasını sağlar. Çocuklar bu dönemde tüketim ile ilgili karmaşık sosyal 
bağlamları ve anlamları daha iyi anlayabilirler. Buna rağmen, ürünler tüketiciler 
için yeterince cazip hale getirilirse, tüm çocuklar belirli ürünleri satın alabilir 
(John, 1999). Bu yaşta reklam konusundaki gençlerin tutumları biraz daha 
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yumuşamaktadır ve kayıtsız kalmaktan ziyade şüpheci ve seçicidir (Buckingham 
ve diğerleri, 2005). 

Görüldüğü gibi, bu dönemler bilişsel ve sosyal gelişim temelinde, çocukların nasıl 
düşündükleri, ne bildikleri,  tüketiciliğe nasıl geçtikleri, reklamları anlamaları gibi 
konularda önemli bilgiler sunmaktadır (Buckingham ve diğerleri, 2005). 
Reklamların amacının anlaşılmasının başlangıç noktası 8 yaş olarak kabul edilir. 
Çocuklar televizyon reklamlarının maksatlı olarak üretildiğinin farkına daha erken 
yaşlarda varsalar da, ister satmak ister ikna etmek amacıyla olsun üreticilerin 
akıllarında belirli amaç veya motivasyona sahip olabileceklerinin farkında olmaları 
daha uzun zaman alır. Araştırmalar, çocukların iki veya üç yaşında reklamlarla 
programlar arasındaki formal farklılıklardan bazılarının farkında olduklarını 
göstermektedir (Jaglom ve Gardner, 1981). Ancak reklamların belirli ürünleri satın 
almaya ikna etmek için tasarlandığı konusundaki bilgi yaklaşık yedi yaşına kadar 
görülmeme eğilimindedir (ITC, 2002; Young, 1990). Orta çocuklukta (7-11), 
çocuklar genellikle reklamcılık konusunda önemli derecede bir şüphecilik 
gösterebilirler.  Ancak elbette bu kuşkucu yaklaşım reklamların onları bu dönemde 
kesinlikle etkileyemediği anlamına gelmez (Buckingham, 1993).  

“Çocuk ve reklam” tartışmasının temelinde yer alan varsayımlar çocukların 
yetişkinlere göre daha düşük bir reklam okuryazarlığı seviyesine sahip oldukları 
ve reklam okuryazarlığının çocukları reklam etkilerine daha az duyarlı hale 
getirdiği, diğer bir deyişle reklamın çocuk üzerindeki olumsuz etkilerini yok 
etmede bir savunma aracı olduğudur. Geleneksel olarak, çoğu çocuk ve reklamcılık 
teorisi, reklamlara karşı temel savunmanın bilişsel bir eylem olduğunu ve 
dolayısıyla reklam okuryazarlığının çocuk reklam mesajlarını işlerken bir filtre 
işlevi görebileceğini savunmaktadır.  'Bilişsel savunma' olarak adlandırılan bu 
bakış açısına göre, reklam okuryazarlığına sahip çocuklar, bu okuryazarlığı, reklam 
mesajına maruz kaldıklarında mesajı eleştirel olarak işlemek için kullanacaklar ve 
böylece reklamın etkilerine daha az duyarlı hale geleceklerdir (Brucks , Armstrong 
ve Goldberg, 1988; Livingstone ve Helsper, 2006; Rossiter ve Robertson, 1974). 
Kesin sonuçlar ortaya koyamamakla birlikte reklam okuryazarlığının çocukların 
reklam duyarlılığını azaltmadaki etkinliğini ortaya koyan çok sayıda araştırma 
mevcuttur  (Chernin, 2007; Mallinckrodt ve Mizerski, 2007; Robertson ve Rossiter, 
1974; Ross ve diğerleri, 1984).  

Literatürde tek tipte reklam okuryazarlığı kavramsallaştırması bulunmamaktadır. 
Okuryazarlık “farklı okuma ve yorumlama biçimlerini içeren şemsiye kavram”, 
“bireyin farklı işaret ve sembolik sistemleri anlama yeteneği” ve “bu sembolik 
sistemleri kullanarak farklı türden mesajlar üretme” olarak tanımlanır. (Malmelin, 
2010). Bu çerçevede, reklam okuryazarlığı, çeşitli ortamlarda ikna edici reklam 
mesajlarını analiz etme, değerlendirme ve yaratma yeteneğini ifade eder (Young, 
2003). Farklı bakış açılarıyla yürütülen çalışmalarda reklam okuryazarlığının farklı 
olası bileşenlerine odaklanılmıştır (Friestad ve Wright, 1994; John, 1999; Moses ve 
Baldwin, 2005). Ancak, akademik camia çocuklarda reklam okuryazarlığının basit 
bilgiden daha karmaşık ve soyut bilgi türlerine sahip olmayı kapsadığı, ayrıca, 
reklam ve programlar arasında ayrım yapabilme diğer bir deyişle reklamı tanıma 
ve reklamın amacını anlama yeteneğinin en temel ve ilk olarak geliştirilen reklam 
okuryazarlığı becerileri olduğu konusunda hemfikirdir (Rozendaal, 2011). 
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6. Reklamı tanıma 

Reklamı tanıma, genellikle ticari içerikli programları düzenli televizyon 
programlarından ayırt etme yeteneği olarak tanımlanmaktadır (Gunter ve 
Furnham, 1998; Ward, Wackman ve Wartella, 1977; Young, 1990). Gelişimsel 
kuramların çoğuna göre, çocuklar, reklamları ve programları 3 yaş civarında, 
özellikle algısal özelliklere dayalı olarak ayırt etme yeteneğini geliştirmeye 
başlamalı ve 7 yaşına kadar çocukların çoğu bu yeteneğe sahip olmalıdır. Konuya 
ilişkin, temel akademik çalışmalar, çocukların reklamı tanımalarını araştırmıştır 
(Bijmolt ve diğerleri, 1998; Butter ve diğerleri, 1981; Gaines ve  Esserman, 1981; 
Levin ve diğerleri, 1982; Palmer ve McDowell, 1979; Stephens ve Stutts, 1982; 
Stutts ve arkadaşları, 1981). Reklamı tanıma yeteneğini ölçmek için kullanılan 
yaygın bir teknik, çocuklara bir televizyon programı göstermek ve bir reklamın ne 
zaman gerçekleştiğini belirtmelerini istemektir (Bijmolt ve diğerleri, 1998; Butter 
ve diğerleri, 1981; Gaines ve Esserman, 1981). 8 yaş ve altındaki çocuklara 
odaklanan bu ampirik çalışmaların tümü 8 yaşındaki çocukların çoğunluğunun 
reklamları ve programları doğru şekilde ayırt edebildiğini ortaya koymuştur. 
Örneğin, Gaines ve Esserman (1981) ve Bijmolt ve diğerleri (1998) tarafından 
yapılan çalışmalar 5-8 yaş gurubundaki çocukların % 90'ının bir televizyon 
programından reklama geçişi anlayabildiğini, reklamları televizyon 
programlarından ayırabildiğini reklamı tanıyabildiklerini ortaya koymuştur. 

7. Reklam amacını anlamak 

Reklamların temel 2 amacı vardır: satış amacı ve ikna amacı (Kunkel ve diğerleri, 
2004; Young, 1990). Reklamcılığın satış amacı, reklamcıların, tüketicilerin 
davranışlarını doğrudan etkileme, yani bir ürünü satın almalarını teşvik etme 
girişimi olarak tanımlanmaktadır (Moses ve Baldwin, 2005; Willson ve Weiss, 
1992). Reklamın ikna etme amacı, reklam verenin tüketici davranışını zihinsel 
durumlarını etkileyerek örneğin bir ürünle ilgili arzularını ve inançlarını 
değiştirerek tüketici davranışını dolaylı olarak etkileme girişimi olarak biraz daha 
geniş bir şekilde tanımlanmaktadır (Moses ve  Baldwin, 2005). Çocukların 8 
yaşından itibaren reklamın satış ve ikna amacını anladığı varsayılmaktadır (Kunkel 
ve ark. 2004). Çocukların reklamların satış amacını ikna amacından daha erken 
yaşlarda anlamaları beklenir. Moses ve Baldwin’e göre (2005), reklam verenlerin 
çocukların davranışlarını değiştirmeye çalıştıklarını (satış niyetlerini) anlamaları, 
zihinsel durumlarını değiştirmeye çalıştıklarını (ikna niyetlerini) anlamalarından 
daha kolaydır. 

Literatürde, çocukların reklamların satış ve ikna amacını anlamada yetişkin 
seviyesine ulaşma yaşı hakkında çok az araştırma bulunmaktadır. Buna rağmen, 
bazı araştırmacılar tarafından çocuklarda reklamların satış ve ikna amacını 
anlamanın 12 yaşına kadar yetişkinler düzeyine ulaştığını kabul etmektedir 
(Gunter ve diğerleri, 2005; Valkenburg ve Cantor, 2001). Gunter ve diğerleri 
(2005), varsayımlarını Piaget’in bu yaştaki çocukların sorunları yetişkinlere 
benzer şekilde düşünebildikleri, deneyimleme ve akıl yürütme becerisi 
kazanabildikleri varsayımına dayandırmaktadır. 

Örneğin, Robertson ve Rossiter (1974), 10 ve 11 yaşındaki çocukların % 99'unun, 
8 ve 9 yaşındaki çocukların ise % 87'sinin reklamın satış amacını anladığını ortaya 
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koymaktadır. Buna karşın, çocukların reklamın ikna amacını daha sofistike anlama 
düzeylerini ölçen birkaç çalışma, bu yaş guruplarındaki çocuklarda reklamın ikna 
amacını anlayabilmenin daha düşük düzeyde olduğunu belirlemiştir (Blosser ve 
Roberts, 1985; Donohue, Meyer ve Henke, 1978; Oates, Blades ve Gunter, 2002). 
Oates ve diğerleri (2002), 10 yaşındaki çocukların yalnızca %36'sının ve 8 
yaşındaki çocukların ise % 25'inin, ticari bir mesaja maruz kaldıktan sonra  
reklamın ikna etme amacını anlayabildiğini ve  ifade edebildiğini bulmuşlardır. Bu, 
Moses ve Baldwin'in (2005) reklamverenlerin çocukların davranışlarını 
değiştirmeye çalıştıklarını (yani satış niyetini) anlamanın zihinsel durumlarını 
değiştirmeye çalıştıklarını (ikna niyetini) anlamalarından daha kolay olduğu 
iddiasını desteklemektedir.  

Çocuk ve reklam tartışmasında temel sorulardan biri, çocukların reklamı bilinçli ve 
eleştirel bir şekilde ele alabilmeleri, inceleyebilmeleridir. Bunu yapmak için, 
çocuklar öncelikle reklamları diğer medya içeriklerinden (ör. televizyon 
programları, editöryal web içeriği) ayırt edebilmelidirler. İkincisi, reklamcıların 
satın alma davranışlarını etkilemeye çalıştıklarını anlamalıdırlar. Üçüncüsü, 
çocuklar, reklamcıların ürün veya reklam hakkındaki tutum ve bilişlerini 
değiştirerek bu davranışı etkilemeye çalıştıklarının farkında olmalıdırlar. 
Dördüncüsü, çocuklar tarafından reklamcıların reklamı yapılan ürünleri satın 
almaya ikna etmek için kullandıkları özel taktiklerin anlaşılması gerekir (John, 
1999; Kunkel ve diğerleri, 2004). Reklamcılıkla ilgili bu bilgi ve anlayışın 
kazanılması “reklam okuryazarlığı” olarak adlandırılır (Livingstone ve Helsper, 
2006; Young, 1990). Çocukların reklam okuryazarlığının geliştirilmesi özellikle 
reklama karşı bilişsel savunma oluşturulmasında önemlidir. Çünkü genel olarak, 
reklamı eleştirel olarak değerlendirebilen çocukların reklamdan etkilenme ihtimali 
daha düşüktür (Bandyopadhyay ve diğerleri, 2001; Kunkel ve diğerleri, 2004). 

Bilişsel savunma görüşü hem akademik hem de toplumsal tartışmalarda yaygın 
olarak benimsenmesine rağmen, reklam okuryazarlığının, reklamın ikna edici 
çekiciliğine direnmek için yeterli olup olmadığı da tartışılmaktadır. Literatürde iki 
ampirik bakış açısı ve bu kapsamda yürütülen çalışmalar hakimdir. Birinci bakış 
açısı, çocukların reklam okuryazarlığının bilişsel gelişim süreci içerisindeki 
gelişimine odaklanırken, diğeri reklamın çocuklar üzerindeki etkilerine 
odaklanmaktadır (John, 1999; Martin, 1997; Kunkel, 2001; Kunkel ve diğerleri, 
2004; Young, 1990). Bu iki bakış açısıyla yürütülen kapsamlı çalışmalar olmasına 
rağmen, ikisi neredeyse hiç birleştirilmemiştir (Kunkel ve diğerleri, 2004; 
Livingstone ve Helsper, 2006). Bu dikkat çekicidir, çünkü ancak bu iki nokta 
birlikte araştırılarak, reklamın etkilerine karşı duyarlılık geliştirilmesinde reklam 
okuryazarlığının rolü konusunda kesin sonuçlara varılabilir. Ayrıca, bir reklam 
okuryazarlığının ölçümü üzerine yapılan az sayıda çalışma çelişkili sonuçlar ortaya 
koymuştur. Robertson ve Rossiter (1974) tarafından yapılan çalışmada reklamın 
amacını anlama ve reklamı yapılan ürünler için istek duyma arasında negatif bir 
ilişki bulunurken, diğer çalışmaların bulguları bu ampirik ilişkiyi destekleyen 
herhangi bir kanıt sunmamıştır (Mallinckrodt ve Mizerski, 2007; Ross ve diğerleri, 
1984).  Bu nedenle reklam okuryazarlığının gelişim sürecindeki değişimi reklamın 
çocuklar üzerindeki etkisiyle birlikte değerlendirilerek ortaya daha net sonuçlar 
koyacak çalışmaların artırılması gerekmektedir.    
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Son zamanlarda yapılan içerik analizleri, çocuklar için üretilen reklamların 
çoğunluğunun duygusal olarak uyarıcı ipuçlarına dayandığını göstermiştir. 
Örneğin, birçok çocuk reklamı, ürünü kullanma konusundaki popülerliğe ya da 
çocuklar ürünü kullanırken meydana gelen sihirli dönüşüme odaklanır. Bu 
reklamlar ayrıca mesajlarını algısal olarak hoş, görsel-işitsel öğelerle doldurmak 
için taktikler kullanır ve yüksek sesle müzik, hızlı kamera kesimleri, parlak renkler 
sunar (Buijzen ve Valkenburg, 2002; Page ve  Brewster, 2007, 2009). Buna ek 
olarak, çocukların reklamları sıklıkla çocukların büyük bir yakınlık ve bağlılık 
hissettiği popüler medya veya ticari karakterler içerir (Connor, 2006; Lapierre, 
Vaala ve Linebarger, 2010). Bu güçlü duygusal çekicilik, çocukların reklam 
okuryazarlığını bir savunma aracı olarak kullanmasını engelleyebilir (çapraz 
başvuru, Harris, Brownell ve Bargh, 2009; Livingstone ve Helsper, 2006; Nairn ve 
Fine, 2008). Çoğu reklamı yapılan ürünün yüksek oranda kapsayıcılık özelliği 
nedeniyle, çocukların mesaja uyma isteği, ona karşı savunma arzusundan çok daha 
güçlü olabilir. (Harris ve ark. 2009). Başka bir deyişle, çağdaş reklamcılık 
formatlarının etki temelli niteliği, bir reklam mesajını ayrıntılı bir şekilde işleme 
için gerekli olan kavramsal reklam okuryazarlıklarını savunma olarak kullanma 
motivasyonlarını ve yeteneklerini sınırlayabilir. Burada ortaya çıkan sorunlar, film 
ve video oyunlarındaki marka yerleşimleri ve çevrimiçi ortamlardaki reklamlar 
gibi geleneksel olmayan reklamcılık biçimleri için de geçerlidir. Bu nedenle bilişsel 
temelli reklam okuryazarlığı yanında duygusal temelli reklam okuryazarlıklarının 
da artırılması gerekmektedir. 

Sonuç  

Medyayla içi içe olan gençlerin medyaya ilişkin bilgi, beceri, ve anlayışının 
geliştirilmesi gerekir. Bu gelişimi sağlayan medya okuryazarlığı çoğunlukla kısmen 
kendileri tarafından gelişim süreci içerisinde edinilmektedir. Bu kısmen gelişimsel 
süreçlerin (bilişsel, duygusal ve sosyal) bir işlevi olarak, kısmen, gerçek dünyadaki 
artan deneyimlerinin bir sonucu olarak,  kısmen de medya ile ilgili deneyimlerinin 
bir sonucu olarak gerçekleşir. Ancak bazı konulardaki bilgi ve becerilerinin 
gelişimi yavaş ve yetersizdir. Örneğin, medya eğitimcilerinin, tüketici 
savunucularının, uzmanların da temel endişe kaynağı olan medyanın ticari 
işlevlerini anlama ve değerlendirme becerisi. Çocuklar yeni medya hakkında birçok 
yetişkinden daha fazla deneyime sahip olabilir, ancak çoğunlukla medya 
içeriklerini karşılaştırılabilecekleri gerçek dünya deneyiminden yoksun olmaları, 
yanlışlıkları ve önyargıları tespit etmelerini zorlaştırmaktadır (Aslan ve Basel, 
2017). 

Bazı uzmanlar reklamların tüketiciliği desteklemenin olumsuz sonuçlarını 
vurgulamakta ve çocuklara yönelik reklamlarla ilgili kısıtlayıcı politikalar 
geliştirilmesi gerektiğini savunmaktadırlar (Schor, 2004; Opree ve diğerleri;  
Johnson ve Young, 2003). Ancak reklamların çocuklar üzerindeki olumsuz 
özelliklerini ortadan kaldırılması çocukluk ve gençliğin gelişim özelliklerini dikkate 
alacak önleme ve müdahale stratejilerinin kabul edilmesinde ve geliştirilmesinde 
yatar (Šramová, 2014). 

Çalışmanın önceki bölümlerinde detaylı şekilde açıklandığı gibi çocuklar günlük 
yaşamlarında çok erken yaşlardan itibaren birçok reklam izler, okur veya dinler. 
Bu çerçevede, reklam okuryazarlığı eğitimi, reklamların çocuklar tarafından doğru 
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bir şekilde anlaşılması için aydınlatıcı bir özelliğe sahiptir. Ayrıca, reklam 
okuryazarlığı eğitimi, çocukları reklamın olumsuz etkilerinden korumak için de 
önemlidir (Malmelin, 2010). 

Reklam okuryazarlığı, medya okuryazarlığı eğitim programının bir parçasıdır. 
Diğer bir deyişle, medya okuryazarlığı eğitim programı, reklam okuryazarlığı ile 
ilgili çeşitli konuları içermektedir (Çelik, 2016). Çocuklarda reklam 
okuryazarlığının artırılmasına yönelik eğitim programlarının artırılması hem 
içinde bulundukları dönemde hem de gelecek yaşantılarında reklamın etkilerini en 
aza indirerek bilinçli tüketiciler olma yolunda önemli bir faaliyet olarak kabul 
edilerek gerek formal gerekse informal eğitim kapsamında eğitim çalışmalarına 
ağırlık verilmelidir. Eğitim programları, reklamcılığın ikna etme amacını ve 
reklamcıların onları ikna etmek için kullandıkları teknikleri anlamaları için 
çocukların reklamı tanıma ve reklamları eleştirel bir bakış açısıyla kritik 
edebilmelerini sağlayacak konulara odaklanmalıdır. Reklam okuryazarlığı eğitim 
programları bilişsel savunma yanıtlarını geliştirme yanında, çocukların reklamlara 
karşı duygusal savunma yanıtları geliştirmelerine yönelik bilgi ve becerileri de 
içermelidir. Çünkü önceki bölümlerde açıklandığı üzere bilişsel savunma her 
zaman reklamın etkilerini azaltmada yeterli olamamaktadır.    

Çocuklara reklamcılığı ve reklamverenlerin kullandığı ticari amaç ve teknikleri 
öğretmek, reklam okuryazarlığı seviyesini artırabilir ve sonuç olarak reklamların 
olumsuz etkisini azaltabilir (Calvert, 2008; Eagle, 2007; Moses ve Baldwin, 2005). 
Bu, tüketicilerin reklamcılığın ikna edici amacı hakkında bilgi sahibi olduklarında, 
reklamverenin gizli motivasyonları konusunda daha bilinçli duruma geldiklerini 
belirten “bilişsel savunma görüşü” ile paralellik göstermektedir. Nitekim pek çok 
çalışma, reklam okuryazarlığı eğitiminin olumlu etkisine ilişkin çok önemli 
bulgular sunmaktadır. Örneğin; Nelson (2015) tarafından yapılan araştırmada, 
ilköğretim okulunda okuyan çocuklara sınıf ortamında verilen üç saatlik reklam 
okuryazarlığı eğitiminin etkinliği incelenmiştir. Araştırmanın bulguları, reklam 
okuryazarlığı eğitiminin, öğrencilerin reklamın satış ve ikna amacını 
anlamalarında önemli katkısının olduğunu göstermektedir. Bunun yanında An, Jin 
ve Park (2014) ve Stern ve An (2009) tarafından yapılan çalışmalarda reklam 
okuryazarlığı eğitiminin çocukların oyun içi reklamları tanıma ve anlama 
farkındalıkları üzerinde olumlu etkisi olduğu bulunmuştur. Bunlara ek olarak, 
reklam okuryazarlığı ile gıda tercihleri arasındaki ilişkiyi belirlemeye odaklanan 
bir dizi çalışma. reklam okuryazarlığı ile reklamın etkileri arasındaki ilişkiyi analiz 
etmiş ve reklam okuryazarlığının gıdaya ilişkin tercihler koymuştur (Livingstone 
ve Helsper, 2006; Tarabashkina ve diğerleri, 2011; Spielvogel ve Terlutter, 2011 a, 
2011b; Lin ve Peng,2010).  

Teknolojinin gelişimine bağlı olarak medyayı yoğun kullanan ve sürekli reklam 
etkisine maruz kalan çocukların reklam okuryazarlığının artırılmasında örgün 
eğitim kurumları resmin yalnızca bir yüzüdür. Gençlik ve toplum temelli medya 
projeleri gibi “gayri resmi” ortamlar ve ebeveynlerin evdeki rolünün de göz 
önünde bulundurulması gerekir (Buckingham, 2005). 1920’li yıllardan itibaren 
medya eğitiminin programlı bir biçimde eğitimde ele alınmaya başlanması ve bir 
öğretim konusu olarak kabul edilmesiyle başlayan süreçte, gelişmiş ülkelerde 
bugün gerek iletişim bilimciler gerekse eğitimciler tarafından medya ve reklamlar 
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konusunda bilgilenme ve bilinçlenmenin çok erken dönemlerden itibaren 
başlaması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Nitekim pek çok ülkede, medya 
okuryazarlığı konusunda ulusal politikalar belirlendiği ilk ve ortaöğretim 
müfredatlarında medya eğitimi, medya pedagojisi, medya okuryazarlığı gibi çeşitli 
derslere ve uygulamalara yer verildiği görülmektedir (Erdoğan, 2010). Ülkemizde 
de son dönemlerde müfredata konulan medya okuryazarlığı seçmeli dersine ilişkin 
öğrencilerin farkındalıklarının artırılması ve ders içeriklerinin çocukların 
reklamların içeriğini, reklam mesajlarını ve reklamların satış ve ikna amacını 
eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerine yardımcı olabilecek becerileri 
kazanmalarına yönelik şekilde düzenlenmesi yararlı olacaktır. Çocuklarda medya 
okuryazarlığının artırılmasında formal öğrenme çıktıları yanında informal 
öğrenme çıktıları da tamamlayıcı rol oynar. Buna ek olarak, nesiller arası öğrenme 
bu konuda ilginç fırsatlar yaratabilir. Farklı nesiller medya kullanımı ve bilinç 
çeşitliliği açısından birbirlerinden çok şey öğrenebilirler. Medya okuryazarlık 
becerisini artırmak için hedefe odaklı, çağdaş bir planlamayla, toplumun farklı 
kesimlerine ulaşılması gerekir.  

Bilgi toplumunda farklı kesimlere farklı hızla ulaşılması gerektiğinin farkında 
olunmalıdır. Tüm çocuklar yeni gelişmeleri eşit derecede hızlı bir şekilde 
kavrayamaz. Toplumun farklı kesimlerindeki çocukların medyaya erişimleri kadar 
ihtiyaç ve davranışları da değişiklik gösterir. Hedef kitle çocuk da olsa farklı sosyo-
ekonomik yapılardaki çocukların ihtiyaçları farklı olabilir. Formal ve informal yolla 
verilecek eğitimin içeriğini, şeklini farklı gurupların ihtiyaçları, özellikleri 
belirleyecektir. Hedef gurubun ihtiyaçlarının belirlenmesi reklam okuryazarlığının 
yeterliliğini artırmada önemli katkı sağlayabilir. Pazarlamacılar, ürün yerleştirme, 
sponsorluk, doğrudan pazarlama, gibi farklı medya platformlarında daha geniş bir 
yelpazede ticari stratejiler kullanmaktadır. Çocukların bu tür stratejiler hakkında 
farkındalıklarını ve bunlara verdikleri yanıtlara ilişkin araştırmaların da artırılması 
yararlı olacaktır.  
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