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Abstract 

Internet is not anymore meant only for adults but it turned out to be a focus 
of interest for children too. There are adequate content for children of all 
ages who are able to use the keyboard.  On the other hand, money is also a 
basic necessity for school age children, just like the adults. Children become 
already acquainted with economy by means of taking pocket money from 
their parents in order to spend it at the school's snackshop, to buy stationery 
goods and to do lots of other activities.  We made researches on the 
preferences of children between money and internet. On this research we 
used face-to-face interview method with 6-12 years old school age children, 
to understand whether they prefer the internet or money. 48 elementary 
school kids have been interviewed. 
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Özet 

İnternet sadece yetişkinler için olmaktan çıkmış ve çocukların ilgi 
odaklarından biri haline gelmiştir. Klavyenin tuşlarına basabilen her yaştan 
çocuk için internette makul içerikler mevcuttur. Beri yandan okul çocukları 
için en temel ihtiyaçlardan biri de, tıpkı yetişkinlerin ki gibi, paradır. Okul 
kantininden alışveriş yapmak, kırtasiye ürünleri satın almak ve daha birçok 
etkinlik için ebeveynlerinden harçlık alarak ekonomi ile tanışmış çocukların, 
para ve internet ile ilgili tercihleri araştırıldı. Yapılan çalışmada yüz yüze 
görüşme tekniği kullanılarak 6-12 yaş grubu okul çağı çocuklarının, interneti 
mi yoksa parayı mı tercih ettikleri araştırıldı. Görüşmeler 48 ilköğretim çağı 
çocuğu ile yapılmıştır. 
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1. Giriş 

Dünya anlık olarak çok önemli değişim süreçleri içerisinden geçmekte, bilim ve 
teknoloji alanında baş döndürücü gelişmeler yaşanmaktadır. Bireylerin seyir 
halinde olduğu ve yaşamlarına soktuğu teknolojik yeniliklerin başında 
enformasyon teknolojileri gelmektedir. Gazete, radyo ve televizyon ile başlayan 
enformasyon serüveni, içerisinde bulunulan bilgi çağında, internet ve onun 
dolayımındaki karşılıklı sanal iletişim ağları ile devam etmektedir. Hem yazılı hem 
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de görsel basın, teknolojinin iletişime olan katkılarından nasibini almış, teknolojik 
gelişmelere uyum sağlamak zorunda kalmış ve sürekli yenilenme sürecine 
girmişlerdir. Bu teknolojik gelişmelerin başında internet yer almaktadır. Bu 
doğrultuda teknolojideki değişime uyum sağlamaya çalışan geleneksel medya 
araçlarından gazeteler ve televizyon kanalları, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte 
öncelikle çevrimiçi ortamda kendi web sitelerini oluşturmuş, gazeteler kağıt 
üzerindeki içeriklerini, televizyon kanalları ise günlük haberleri ve yayın akışlarını 
olduğu gibi bu sitelere taşıyarak halka sunmuştur. Özellikle internet teknolojileri 
ile toplumlar, sanal olarak da olsa yerellikten kurtulup küreselleşme ağına katılmış 
durumdadır.  Oluşan bu yeni ortamlar toplumsal statüde postmodern kamusal 
alanların oluşumuna olanak sağlamıştır. Tüm dünyada modern toplumdan 
postmodern topluma geçiş yönünde yeni ilkeler benimsenmekte ve yeni yükselen 
değerler toplumları geleneksel değerlerden kopmaya ve değişime zorlamaktadır 
(Babaoğul ve Bener, 2010, s. 103). Küreselleşme, sermayenin dağılımı ve sınır 
ötelerine taşınmasına olanak sağlayan yeni bir ekonomik yapılanma iken ağ 
toplumu olmak nicelik olarak benzer, nitelik olaraksa tamamen farklı bir sermaye 
yapısı ortaya çıkarmıştır. Bu sermaye yapısı kazançların ortak bir havuzda yani 
şirketin merkez hesaplarında toplanmasına karşın ulus ötesi sayısal pazarlama 
ağları ile donatılmıştır.  Ayrıca küreselleşme modern bir bakış açısı iken, ağ 
toplumu post-modern bir bakış açısına sahiptir. Post-modernizmin; ırksal, 
toplumsal sınıflar, alt kültür-üst kültür gibi ayırımlara önem vermemesi, 
oluşturulmuş hiyerarşinin yok edilmesi, silinmesi gibi etkileri, tüketimi derin 
biçimde etkilemektedir (Şahin, 2007, s. 360). Post-modern ağ toplumu, sermaye ve 
pazarlama bağlamında modern küreselleşmenin de ötesine geçilmesine olanak 
sağlayarak, küreselleşme ile yerellikten kurtulmuş şirketlerin satışa sunduğu mal 
ve hizmetlerin merkezi kontrol mekanizmaları ile denetlenebilmesine olanak 
sağlamıştır.  

Günümüzde neredeyse sonsuz bir düzleme sahip olan internet, milyarlarca 
bilgisayarın birbirine ağ sistemi ile bağlanması ile oluşmaktadır. İlk kuruluş amacı 
askeri pratiklere hizmet etmek olsa da sivil dönüşümünü tamamlayarak 
milyarlarca insanın evine ve işyerine girmeyi başarmıştır. İnsanların teknolojiye 
olan adaptasyonu geliştikçe ve buna ek olarak enformasyon teknolojilerinde 
gelişmeler sürdükçe, internet kullanımı çok çeşitli yazılı ve görsel mecraların 
yerini almaktadır. Yani salt bir enformasyon deposu olmaktan çıkmış, sohbet, 
eğlence, alışveriş ve izlence alanı haline gelmiştir. Çok sayıda insan için ise ticaret 
platformu olarak kullanılmaktadır. 

Evde internet kullanımı, internet ortamına ulaşım maliyetleri düştükçe ve internet 
servis sağlayıcıların cazip kampanyaları çoğaldıkça hızlı bir artış göstermektedir. 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2015 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen 
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre Türkiye 
genelinde hanelerin %69.5’i internet erişim imkânına sahiptir (TÜİK: 2015). Ayrıca 
Amerika’da 1984 yılında evinde bir ya da daha fazla bilgisayar bulunan hane oranı 
%8 iken bu oran 2000 yılında %51’e ulaşmıştır. Norveç’te internet kullanımı 1996 
yılında %3 iken, 2002 yılında %72’ye yükselmiştir. Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi 
(CINIC) 2005 yılında Çin’de yaklaşık 103 milyon kişinin internet kullandığını ve 
bunların %16’sını 18 yaş altı gençlerin oluşturduğunu belirtmiştir. Kanada’da 2004 
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yılında yüksek gelirli hanelerin %94’ünün, düşük gelirli hanelerin ise %39’unun 
bilgisayara sahip olduğu saptanmıştır (Muslu ve Bolışık, 2009, s. 445). Şu anda 
dünya genelinde yüz milyonlarla ifade edilen bilgisayar üzerinde beş yüz milyon 
insanın internet dünyasında hareket halinde olduğu düşünülmektedir (2005). 
İnternet kullanımının evlere girmiş olması, her türlü enformasyona kolayca 
ulaşılabilmesi, eğlencenin ve sosyal iletişim platformlarının kullanılabilmesine 
imkan tanımaktadır. İnternet kullanımı ve internet kullanım hızlarının önemi 
öylesine artmıştır ki alt yapı çalışmaları 2015’de tamamlanan Çin’den başlayarak 
Avrupa’ya taşınan Trans Avrasya Süper Bilgi Otoyolu (TASIM) ismi verilen proje, 15 
bin kilometre ile dünyanın en uzun ağı özelliğini taşımaktadır. 

İnternet, kullanım amacı açısından neredeyse sınırsız bir evrene sahiptir. Bu 
evrende her yaştan insana uygun mutlak ilgi alanları bulunmaktadır. Yani internet 
sadece enformasyon ya da iletişim amaçlı kullanılmamaktadır. Bir oyun oynama 
alanı olarak da kullanılmaktadır. Bu eğilimi çoğunlukla çocuklarda görmek 
mümkündür. İnterneti büyükler kadar çocuklar da keşfetmiştir. Ödevleri için 
araştırma yapıp, internetten arkadaşlarıyla sohbet yazılımları aracılığı ile 
konuşmaktadırlar veya oyun oynayabilmektedirler. Klavye tuşlarına basabilen her 
çocuk internet dünyasına erişebilmektedir (Tarcan, 2005, s. 2). İnternet kullanım 
yaşı okul öncesi döneme kadar düşmüştür. Türkiye Bilişim Şurası’nın 2002 
raporuna göre 7-15 yaş grubundaki çocukların %90’ının interneti eğlence ve 
yararlı olmayan siteleri incelemek için kullandığı belirlenmiştir (Can, 2011, s. 232). 
Artık çocuklar okula başlamadan internetle tanışmaya başlamaktadır. Kafai ve 
Sutton (1999) tarafından 4–12 yaş arası 457 öğrencinin internet kullanım 
amaçlarını saptamak amacıyla yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; çocukların 
internet kullanım amaçlarının sırasıyla oyun oynamak, eğitsel faaliyetler, yaratıcı 
faaliyetler ve kelime oyunları oynamak şeklinde olduğu ortaya çıkmıştır (Gültutan, 
2007, s. 18). Dışarıda oyun oynaması gereken çocuk, bilgisayar başında saatlerce 
vakit geçirmektedir. Bir yandan internet ve bilgisayar oyunları çocuk ve gençlerin 
bilgiye ulaşmalarını, araştırma yapmalarını, problem çözme, yaratıcılık, kritik 
düşünme gibi kişisel gelişimlerini destekleyen teknolojik bir mucize olarak 
değerlendirilirken diğer yandan aşırı, kontrolsüz, amacı dışında ve bilinçsiz 
kullanım yönü ile kaygılara ve korkulara neden olarak, kişisel becerilerin 
gelişmesini negatif etkilediği düşünülmektedir (Cömert ve Kayıran, 2010, s. 167). 

Okul öncesi ve ilkokul çağı dönemi, çocuklarda bilişsel, sosyal, kaba ve ince motor 
gelişiminin olduğu dönemdir. Bu yaşlarda çocukların motor hareketleri içeren 
oyun oynamaları, akranlarıyla iletişim içinde olup, sosyal ve kişisel gelişimlerini 
sağlık bir şekilde tamamlamaları gerekir. Günümüz çocukları bu dönemi maalesef 
ya bilgisayar başında ya da televizyon karşısında geçirmektedir (Yılmaz, 2012). 

Bu çalışmada varılmak istenen nokta –çalışmanın evrenini oluşturan- 6-12 yaş 
grubu çocukların internete olan ilgileridir. Niteliksel araştırma yöntemine 
başvurarak yapılan bu çalışmada kullanılan yaklaşım, veri toplama tekniğidir. Sıkı 
yapılandırılmış bir mülakat ile İlkokul Dönemi (6-12 yaş) Çocuklarına bir soru 
soruldu. “Sana 20 lira mı verelim? Yoksa 3 saat internete mi girmek istersin?”. Bu 
soru ile ölçülmek istenen, ellerindeki parayı kullanarak çocukların sinemaya 
gitmek gibi sosyal bir aktivite ya da kendisi için bir şeyler satın almak eylemi 
yerine kendi dünyasına çekilip interneti mi tercih edeceğidir. Elde edilen bulgular 



60           Işık, M. F. (2017). Rethinking the Paradigm on the Beginning of Philosophy 
 

betimsel analiz ile yorumlanmıştır. Seçilen çocuklarda aranan nitelikler, 
ebeveynlerinden en az birinin üniversite mezunu olması ve evlerinde internet 
bulunması koşulu olmuştur. Buradaki amaç ekonomik statü farklılıklarını 
gözetmeksizin, eğitimli ailelerin çocuklarının tercihlerini karşılaştırabilmektir.  

Yedi yaş çocuğunun zihinsel gelişimindeki en önemli sürecin başlaması okul 
döneminin başlangıcıyla kesişmektedir. İster zeka ya da duygusal yaşam söz 
konusu olsun, ister toplumsal ilişkiler ya da bireye özgü etkinlikler olsun, psişik 
yaşamın oldukça karmaşık görünümlerinden her biri, yeni örgütlenme biçimlerinin 
ortaya çıkışına yardımcı olacaktır ve önceki dönem boyunca girişilen kuruluşları 
sona erdirecektir; bir dizi ve sürekli yapılışları başlatırken, onlara daha kararlı bir 
denge sağlayacaktır (Piaget, 2004, s. 57). Piaget’nin söylemi yedi yaş ile birlikte 
başlayan yeni bir zihinsel ve davranışsal sürecin başladığını işaret etmektedir. 
Özellikle okula başlamak, sosyalleşmeye geçiştir. Bu evrede çocuk kendisinin de 
içinde bulunabileceği güvenilir, korunaklı ve eğlenceli arkadaş grupları edinmek 
ihtiyacı duymaktadır. Konunun internet ile ilgili olan bağlantısı burada ortaya 
çıkmaktadır. Çünkü interneti salt enformasyon kaynağı olarak görmek bir kenara 
bırakılacak olunursa, sosyal paylaşımın yapıldığı arkadaşlık siteleri de çocuk için; 
arkadaş grupları edinebileceği ve hatta mevcut sanal dünya dışında edindiği 
arkadaşlarını da takip edip, onlarla sohbet edebileceği mecradır. İnternetteki 
sosyal ağların (social media) korunaklığı ve güvenilirliği tartışmaya açık bir konu 
olsa da yeni arkadaşlıklar için uygun görünmektedir. 

Sosyal medya yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da özel alanların paylaşıldığı ve 
soyutluğu kadar sanal, özel yaşantıların kimi zaman abartılı bir sunum alanı olarak 
da gerçeküstü bir dünyadır. Çünkü sosyal medya ne kadar kamusal bir alana 
aidiyet hissi verse de, bu his özel alanda yaşanır ve özel alandaki muhabbetlere 
kadar uzanır (Çöteli, 2007, s. 57). Özel alanda yaşanmış olanın paylaşılması, izleyici 
tarafından özenme duygusunu ortaya çıkaracaktır. Özellikle gidilen bir mekan, 
satın alınan bir hediye, yeni edinilmiş bir eşyanın sosyal medya üzerinden 
takipçilere/izleyicilere sunulması karşı tarafta da sahip olma isteği yaratmaktadır. 
Özel alanların paylaşıldığı en önemli sosyal medya araçlarının başında Facebook 
gelmektedir ve Ekim 2012 itibariyle kullanıcı sayısı 1 milyarı aşmıştır. Özel 
alanların bu denli paylaşımı sosyal yaşantıyı da şekillendirmiştir. Facebook’ta 
paylaşılan video ve resimler, yorumlar ve bağlantılar, giderek bireyin gündelik 
yaşamında da belirleyici rol üstlenmekte ve sanal kamusal alandaki etkinliklerini 
özel alanlarına taşımaktadırlar (Çöteli, 2017, s. 61). Tüketim alışkanlıklarını 
yönlendiren popüler kültürü benimseme, sosyal medyanın da güdüleyici etkisiyle 
yeni bir form kazanmıştır. Ünlülerin ya da modellerin üzerinden işleyen reklamlar 
yoluyla özenme biçimi, arkadaş listelerinden gelen paylaşımlara doğru bir 
evrilmeye sebep olmuştur. Özellikle para algısı tam anlamıyla gelişmemiş olan okul 
çağı çocuğunun, gördüğüne sahip olma isteğini daha da artırmaktadır. Bunun yanı 
sıra çocuk gözlemleyici ve takipçi konumunda yeni kitle toplumu bireyi olarak 
hayata hazırlanmaktadır. Mills kitle toplumu olarak sadece çocuklar değil tüm 
insanlık adına bir takım saptamalarda bulunmuş ve saptamalar henüz sosyal 
medya ve diğer internet dolayımındaki uygulamalar ortada yok iken yapılmıştır. 
Mills’e göre; kitle toplumu bireyleri çoğunlukla başkalarının fikir, düşünce ve 
kanaatlerini onaylarken, kendi özgün düşüncelerini üretmekte başarılı 
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olmamaktadır (Tolan, 1981:163). Bunun sebebini ise kitle iletişim araçlarının 
örgütlenme biçiminde bulmuştur. Bu örgütlenme biçimine göre bireyler, tüm bilgi 
ve kanaati kitle iletişim araçları üzerinden edinirken, sosyal bağlarını da bu 
örgütlenme üzerine kurmuştur. Yeni kitle iletişim biçimi olarak sosyal medya her 
ne kadar elektronik bir demokrasi ortamı sunsa da, geleneksel kitle iletişim 
araçlarının bireyler üzerinde uzun yıllar yarattığı kitle toplumu biçimi, bu 
demokratik iletişim biçiminde dahi henüz kırılamamıştır. Yapılan paylaşımlar dahi 
birilerinin ürettiği ve diğer birilerinin de onaylayarak kendi çevrelerine yaydığı 
enformasyondan öteye geçmemektedir. 

2. Okul Çağı Çocuğu Dönem Özellikleri2 

İkinci çocukluk dönemi (Okul Çağı Çocuğu Dönemi), genellikle 6-12 yaşlar 
arasındaki zaman dilimini kapsamaktadır. Bu dönemin başlarında, çocuklar 
ilköğretim okuluna başlar. Böylece, ikinci çocukluk dönemi yılları, ilköğretimin 
birinci kademesine karşılık gelir ve çocuğun yaşamında çoğunlukla okul yaşantıları 
önemli bir yer tutar (Özer, 2011, s. 51). 

6 yaşına kadar geçen dönemdeki çocukların kaba motor becerileri hızlıca 
gelişmektedir. Çocukların büyük bir çoğunluğu çift tekerlekli bisiklete binebilir, 
engellerden atlayabilir ve makas ile kağıt içerisinden şekiller çıkarabilir. 7 yaşı 
geçen dönemde motor becerilerin kasların gelişimi ve kaslara hakim olma 
yeteneğinin artışıyla zıplama, koşma, atlama gibi becerileri gelişmiş olmaktadır. Bu 
dönemin sonuna gelindiğinde çocuklar müzik aleti çalma, dikiş dikme, sanat 
çalışmaları yaratma gibi uğraşlar için gerekli olan ince motor becerilere sahip 
olurlar ve ince motor becerilerdeki gelişim özellikle ilkokul öğrencilerinin el 
yazısını yazabilmesine olanak sağlar (Siyez, 02.01.2012). 

3. Okul Çağı Çocuğunun Para Algısı 

Çocukların ekonomiyle ilgili kavramlara yönelik algıları farklı yazarlar tarafından 
farklı şekilde nitelendirilmiş olsa da, bir çocuğun kâr kavramını anlaması 11 yaşına 
kadar açık değildir (Beyhan, 2007, s. 5). Bunun yanı sıra bazı araştırmacılara göre 
ise, çocukların ekonomi ile ilgili kavramları daha küçük yaşlarda düşünmeye 
başladıkları ifade edilmektedir. 7–12 yaş arasında (Piaget’nin somut işlemler 
dönemi) çocukların ekonomiye dayalı bilgilerinde bütünleşme başlamaktadır. 
Örneğin bu yaştaki çocuklar için ticaret ufak tefek satın alma ve satma eylemi 
olarak değerlendirilebilir. Ergenlik döneminde ise (soyut işlemler dönemi), çeşitli 
ekonomik eylemleri bir sistemde birleştirirler (Beyhan, 2007, s. 5). 

Çocukların tüketici olarak sosyalleşmesinde yaşla ilgili gelişmeler algısal dönem 
(3-7 yaş arası), analitik dönem (7-11 yaş arası) ve yansıtma dönemi (11-16 yaş 
arası) olmak üzere üç aşama içinde gerçekleşmektedir (Ateşoğlu ve 
Türkkahraman, 2009, s. 218). Çalışmanın örneklemini oluşturan 7-11 yaş 

                                                        

2 Not: “Okul Çağı Çocukluğu” olarak adlandırılan dönem kimi kaynaklarda “İkinci Çocukluk Dönemi”, daha eski 
kaynaklarda “Orta Çocukluk Dönemi” olarak da geçer. Bu dönem yaş grubu okula başlama yaşı ile alakalıdır. 
Eskiden okula başlama yaşı 7 iken günümüz eğitim sisteminde 6 yaşa indirilmiştir. Bu nedenle biz de 6 yaşı 
“Okul Çağı Çocukluk Dönemi” başlangıcı olarak aldık. Dönem ismi olarak her iki tanım başlığını birden, 
kaynakların orijinal hallerini bozmamak adına kullanacağız. 
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aralığındaki çocukların analitik döneminde çocuklarda kognitif ve sosyal ilişkiler 
açısından önemli değişimler yaşanmaktadır. Tüketimin ne olduğu ve tüketim 
nesnelerinin nasıl elde edildiğini öğrenmektedirler. Piaget, bu dönemde 
çocuklarda algısal düşüncenin daha sembolik düşünceye doğru değiştiğini 
belirtmiştir (Ateşoğlu ve Türkkahraman, 2009, s. 218). Ayrıca ürünleri ve 
markaları birden fazla boyutta analiz edebilir ve ayrıştırılabilirler (Siyez, 
02.01.2012). Bu analiz ve ayrıştırma yetenekleri, onların sembolleri algıladıkları ve 
semboller aracılığı ile iletilen mesajları çözebildiklerini göstermektedir. 

Çocuklar, tüketici davranışlarını ilk olarak anne-babalarından öğrenmektedirler. 
Aileler çocuklarına ilk kez tüketici rolünü tanıtan ve aşılayan başlıca sosyalizasyon 
ajanlarından biridir (Ersoy, 2007, s. 2). Çocuklar seçme ve tüketme becerilerini 

kazanıncaya kadar bu ihtiyaçlar aileler tarafından karşılanmaktadır. Anne- babanın sergilediği 

tavır, neyin nasıl tüketileceği, hangi şekilde tüketim gerçekleşirse daha bilinçli davranılacağı 

gibi konularda model olma, çocuğun seçme ve tüketme becerisini geliştirir. Erken yaşlarda 

kazanılan tüketme alışkanlığı ilerleyen yaşlarda sergilenecek tüketim davranışlarına temel 

oluşturur (Sarıabdullahoğlu ve Ersoy, 2008: 3). 

Isparta il merkezinde yer alan, tam gün eğitim – öğretim veren ve kantin bulunan 
ilköğretim okullarında okuyan, toplam 420 kişiden oluşan, 4. ve 5. sınıf öğrencileri 
ile yapılmış araştırmaya göre; öğrencilerin %6,4’ü harçlık almamakta, %54’ü 1TL, 
%11,4’ü 2TL, %5’i 3TL, %14,3’ü 5TL ve % 8,3’ü 5TL’sından fazla haftalık harçlık 
almaktadırlar (Ateşoğlu, 2001, s. 331). 

4. Amaç ve Yöntem 

Okul çağı olarak nitelendirilen 6-12 yaş grubu çocuklarının para ve internet ikilisi 
karşısında neyi tercih ettikleri araştırılmıştır. Bu araştırmanın neticesi “neden” 
sorusuna net yanıt aramamaktadır. Tartışmanın temelini “hangisi” sorusu 
oluşturmaktadır. Çocukları para ve internet seçiminde bırakarak, onların 
eğilimlerinin ne yönde olduğunun görülmesi amaçlanmıştır. Anket sonucuna göre 
Okul Çağı Çocuğunun tüketimdeki veya yeni iletişim teknolojilerine olan 
yakınlığının ortaya konması planlanmıştır. 

İnternete ulaşmanın maliyetlerinin düştüğü ve kimileri içinse vazgeçilmez bir 
yaşam organı haline geldiği bir çevrede, internetin okul çağındaki çocuklar -Jean 
Piaget’nin ifadesiyle “İlk Gençlik Çağı Öncesi”- tarafından önerilen paraya tercih 
edilme oranı ölçülmeye çalışılmıştır. Bu dönem çocuklarının, teknolojik eğlence 
olarak görülebilecek olan internet ve tüketim toplumunun yegane metası olan para 
ile olan ilgi düzeylerinin ne olduğu, araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır.   

Araştırma verileri yüz yüze görüşme tekniği ile toplandı. Anne veya babalarından 
en az biri üniversite mezunu olan ve evlerinde internete sahip olan rastgele 
seçilmiş 48 çocukla yapılan tek soruluk mülakatın sorusu “sana 20 TL mi vereyim 
yoksa 3 saat internete mi girmek istersin” şeklindeydi. Mülakat 23 Aralık 2011 
Cuma günü gerçekleştirildi. Çocukların davranış biçimlerinde bağlı oldukları 
toplumsal köken önem taşımaktadır. Toplumsal köken kavramında ebeveynlerin 
rolü büyüktür ve toplumsal köken incelenirken bireyin kendisinin, anne ve 
babasının öğrenim durumu ve mesleği esastır (Kahraman ve Arıkan, 2011, s. 137). 
Bu bağlamda çocukların anne ve babalarının birbirine denk eğitim seviyelerinde 
olmasına karar verilmiştir. Bu denklik hesaplanırken de anne ve babaların eğitimli 
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olması sayesinde, çocuklarına tüketim ve sosyal yaşam çerçevesinde bilinçli olarak 
yaklaştıkları varsayılmıştır. Buna ek olarak, çocuğun tüketim davranışlarının 
şekillenmesinde ailenin doğrudan etkileri; tüketimle ilgili bilgileri edinme, inanç, 
norm ve kültürel kalıplarının oluşumunu içermektedir (Toy, 2012, s. 36). 
Araştırmalarda yaygın kullanılan veri toplama tekniklerden biri olan görüşme ya 
da mülakat; önceden hazırlanmış soruların sorulduğu ve karşısındaki kişinin 
sorulara yanıtlar verdiği amaçlı bir söyleşidir (Kuş, 2003, s. 50). Görüşme sürecinin 
planlı ve amaçlı olması özelliği ise görüşme tekniğini, bir sohbet olmaktan farklı 
kılar ve onu hedeflere yönelik planlanmış bir veri toplama çabası yapar (Yıldırım 
ve Şimşek, 2005, s. 120). 

5. Bulgular 

 Yapılan yüz yüze görüşmeler neticesinde elde edilen bulgular şu şekilde olmuştur; 
Araştırmaya katılan 6-12 yaş grubu 48 öğrencinin 40’ı parayı, 8’i interneti tercih 
etmiştir.  

Tablo1: Tercihler Grafiği 

 

6. Sonuç 

Bulgular doğrultusunda okul çağı çocuklarının para ile ilgili olan algıları, internet 
algılarından daha fazla olduğu görülmüştür. Buradan hareketle, çocukların tüketici 
rollerini internete tercih etmedikleri anlaşılmıştır. Yani okul çağı çocuklarının (6-
12 yaş) internet ile ilişki düzeyleri, karşılarına para tercihini koyduğumuz zaman 
düşmektedir. Aileden alınan harçlıklar, televizyon ve çeşitli iletişim kanalları 
aracılığı ile çocuğun savunmasız dünyasına ulaştırılan reklamlar, çocukların 
tüketime erken yaşta katılmalarına sebep olmaktadır. Çocuklara tüketici rolünü 
tanıtan ilk birim olan ebeveynler vasıtasıyla tüketim edimi çocuklara geçmektedir. 

Her birey bir tüketicidir ve tüketici olmak yaşam boyu devam eden bir süreçtir. 
İnsanoğlu geliştikçe, tüketici olarak aldığı kararlarda hızla değişim göstermektedir 
(Altıok ve Babaoğul, 2010, s. 10). Toplumda çocuklar önemli bir tüketici grubunu 
temsil etmekte, tüketimde de önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle ülkemiz gibi, 
genç nüfus oranının yüksek (1/3) olduğu toplumlarda çocuk tüketiciler daha da 
önemlidir. Çocuk tüketiciler (Nazik, 24.01.2012); 
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 İyi bir tüketici grubunu oluşturmaktadırlar.  

 Hâlihazırda aile kararlarına etkide bulunurlar. 

 Gelecekteki tüketimleri bugünden belirlenebilir.  

Çocukların reklamlar aracılığı ile iletilen sembolleri çözümlemesi ve kendilerine 
iletilen mesajların onları tüketime yöneltmesi, 7 yaş ve sonrası çocukları ekonomik 
düzeyde neredeyse yetişkinlerle aynı düzleme yerleştirmektedir. Aile, arkadaşlar, 
internet, televizyon, reklamlar, dergiler, ihtiyaçlar, istekler, arzular vb. çevresel 
faktörlerim etkisiyle şekillendirilen tüketim algısı yaşam boyu devam edecek olan 
tüketici kimliğinin temellerini oluştururken, gelişimlerinin ilk dönemlerinde birçok 
soyut kavramı öğrenebildiği bilinen çocukların, bu soyut kavramlardan biri olarak 
kabul edilen tüketim kavramını öğrenmeleri bu çevresel faktörlere bağlıdır (Asıl, 
2016, s. 167). Çocukların para ile algıları yetişkinlerden çok farklıdır. Onlar 
gördüklerinin satın alınmasının mümkün olmasına bakmaksızın talep ederler. 
Kendi yaş grupları için hazırlanmış televizyon reklamlarında, afişlerde, mağaza 
vitrinlerinde, bir başka akranın elinde, izledikleri filmlerdeki ürün 
yerleştirmelerde ve daha birçok yerde çocukların algısına yönelik içerikler 
mevcuttur. Sosyalleşme ve oyun ihtiyacını okulda gidermesi sebebiyle internetin 
sunduğu içeriklere henüz ihtiyacı olmayan okul çağı çocuğu geri kalan diğer 
ihtiyaçları bakımından ailesine bağımlıdır. Bu bağımlılığın farkında olarak 
çevresinden gelen tüketim uyaranlarından doğacak taleplerin doyurulmasını 
ailesinden istemektedir. Çocuğun gördükleri, istekleri ve bunların doyurulması, 
onun toplumsallaşma sürecindeki en önemli adımlardır. Toplumsallaşma 
sürecinde, birey, yaşamdaki rol ve görevlerini, aile, okul, çalışma ortamı, medya 
benzeri kurumlardan öğrenerek yaşama uyum sağlaması ve geçmişte yaşanmış, 
şimdi yaşanmakta olan ve gelecekte yaşanacaklar için bir dünya görüşü kazanır 
(Mora, 2008, s. 5). Kazandığı dünya görüşü sayesinde tüketim alışkanlıkları 
şekillenir ve okul çağında başlayan edinimleriyle yetişkinlik dönemindeki tutum ve 
davranışlarına referans noktası oluşturur. Okul çağı çocuğu için tüketim alışkanlığı 
bakımından en önemli iki uyaran sosyal çevresi ve kitle tüketim ürünlerini yayan 
televizyondur. Çocuklar okul dışı zamanlarının önemli bir bölümünü televizyon 
izleyerek geçirmektedir. Özellikle metropollerde yaşayan ve sokakta ya da bahçede 
oynama imkanı bulamayan çocuklar için okul zamanı dışında kalan zamanı 
değerlendirebilecekleri en iyi aygıt televizyon olmuştur. Televizyon karşısında 
pasif durumda olan çocuklar, yayınlanan içerikleri bakımından doğrudan ya da 
dolaylı olarak televizyon yayınlarının etkilerine açık hale gelmektedir. İzledikleri 
çizgi film karakterlerinin oyuncakları, kırtasiye ürünleri, kıyafetleri çocukların 
tüketimine sunulmaktadır. Çocuklar da bu tüketim ürünlerine sahip olmayı 
arzulamaktadır.  

Medyada yaşanan kültürel dönüşüm, onu bir kültür endüstrisi yayımcısı haline 
getirmiş ve her yaştan bireyleri tüketim nesnesine dönüştürmüştür. Kitle iletişim 
araçlarının her türlüsü ile iç içe yaşayan insan nesnesi egemen ideolojinin kontrolü 
altındadır ve mevcut egemen ideolojilerden bir tanesi tüketimdir. Özellikle 
reklamlar ve basitleştirilmiş televizyon dizi ve filmler vasıtasıyla sunulan idealler 
dünyası içerisindeki insana vaat edilen, “bunu al sana iyi gelecek, kendini iyi 
hissedeceksin”, “daha yeni”, “ilk sen de olmalı, farkın olsun” türevindeki söylemler 
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tüketimin sürekliliğinin sağlanması bakımından sıkça başvurulan yöntemlerdir. Bu 

yöntemler insanı tüketici olarak gören egemen ekonomik kültürdür ve tüketim 
içerisindeki insanı tüketmek için her türlü yolu denemektedir. Bu noktada kendi 
çıkarları doğrultusunda tüketim alışkanlıklarını şekillendirebilen ve sıraya 
koyabilen yetişkinin aksine, çocuklar tüketim noktasında gördüklerini 
istemektedir. Öte yandan tüketim alışkanlıklarının ailede başladığı Günümüzde 
birçok ebeveyn, alışveriş esnasında talep ve isteklerini belirtmeleri ve alışverişi 
deneyimlemeleri için çocuklarını teşvik etmektedirler. Bununla ilgili yapılan bir 
araştırmanın sonuçları, çocukların 100‟den fazla ürün kategorisinde satın alma 
kararını etkilediğini göstermektedir.  
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