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Nisan 2013, 255 Sayfa 

 

20. yy’da, iklim değişikliği ve küresel ısınma felaketi, su kaynaklarının 

azalması, tarım alanlarının zarar görmesi ve çevre kirliliği gibi birçok olumsuzluğu da 

beraberinde getiren çeşitli teknolojik gelişmeler yaşanmıştır. Bununla beraber, 

günümüzde insanlar refah düzeyini yükseltmek, daha fazla gelişebilmek uğruna doğal 

kaynakları kayıtsızca kullanarak, üretim ve tüketim düzeyini ekolojik dengenin 

bozulması pahasına arttırmaktadır. Bu nedenle günümüzde çevreyi düşünerek tüketim 

yapan çocuklar yetiştirmek eskisinden daha da önem kazanmıştır. Yeni nesil çocukların 

tüketici olarak sosyalleşmelerinde, tüketimi öğrendikleri ilk günlerden itibaren, planlı 

bir şekilde yetiştirilmeleri gerekmektedir. 

Bu araştırma, annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile çocukların çevre bilinçli 

tüketici olarak sosyalleşmesi arasındaki ilişkiyi ortaya koymak üzere tasarlanmıştır. 

Araştırmanın amacı, farklı çocuk yetiştirme tutumlarına sahip annelerin, çocuklarının 

tüketim davranışını nasıl şekillendirdiğini ortaya çıkartmaktır. Araştırma, Adana ilinde 

ikamet eden, çocuğu 4-6 yaşında olan ve okul öncesi kurumlara devam eden anneler ve 

bu annelerin çocukları üzerinde yapılmıştır. Annelerin çocuk yetiştirme tutumlarını 

belirlemek amacıyla 354 anneye “Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği 

(PARI)” uygulanmış ve otoriter, demokratik, aşırı korumacı, reddeden ve karı-koca 

geçimsizliği olmak üzere beş çocuk yetiştirme tutumu tespit edilmiştir. Faktör 

skorlarına göre her bir tutumdan en yüksek puanı alan 20 anneyle de çevre bilinci, 

bilinçli tüketim, materyalist tüketim, çocuğun tüketim özerkliği, anne-çocuk iletişimi ve 

tüketimin kısıtlanması konularında derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca bu 
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annelerin çocuklarına da çevreci tüketim, tüketim özerkliği ve tüketimin kısıtlanması ile 

ilgili resimler gösterilerek sorular sorulmuş ve çocuklarla görüşmeler yapılmıştır. 

Araştırmada, demokratik anneler ile reddeden annelerin birbirlerinden çok farklı 

davranışlar sergiledikleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, ağaç dikimi ve çiçek 

ekimi, çevreye zararlı ürün kullanmama, kağıtları ayırma, bilinçli tüketim, alınacak 

ürünlerde dikkat edilen özellikler, tüketici olarak hakkını bilme, çocuğu alışverişe 

götürme nedeni, annenin markette davranışı, ürün alırken çocuğun fikrini sorma, 

çocuğun tüketimini kısıtlama, televizyonun etkilerini kısıtlama gibi konularda annelerin 

çocuk yetiştirme tutumları arasında farklar olduğu ortaya çıkmıştır. Doğanın temiz 

tutulması, enerji tasarrufunun önemi, “eskisini getir yenisini götür” kampanyası 

hakkındaki düşünceler, eski kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine verilmesi, problemli ürünü 

iade etme, çocuğun bilinçli bir tüketici olması isteği ve materyalist tutum ve marka gibi 

konularda ise tutumlar arasında herhangi bir fark bulunamamıştır. 

Bu araştırma, sürdürülebilir pazarlama, tüketici davranışları ve okul öncesi 

eğitimi alanlarının birlikte çalışıldığı multi disipliner bir çalışmadır.  Bu yüzden de her 

üç alana da katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Tüketici Sosyalleşmesi, Okul Öncesi Eğitim, Çocuk Yetiştirme 

Tutumu, PARI, Çevreci Tüketim.  
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During the 20th century, many problems such as climate change and global 

warming disaster, reduction in water resources, damages to the farm lands, and 

environmental pollution occurred as a result of various technological developments.  

Additionally, people also increase the production and consumption level to raise their 

welfare and further development at the risk of deterioration of the ecological balance by 

using the natural resources inattentively. The climate change and global warming have 

been identified as the most important environmental disasters that have ever been seen 

in history and produced by the human being. That’s why; to bring up children who are 

aware of the environment when consuming is more important than before. In 

socialization of the next generation, children as consumers, it is important to bring up 

them in scope of a plan from the first day they start learning consumption.  

This study has been designed to reveal the relations between the maternal child-

rearing attitudes and the socialization of the children as consumers. The purpose of the 

practice is to find out how the mothers with different child-rearing attitudes influence 

the consumption behaviors of children.  The study is applied to the mothers whose 4-6 

year-old children that go to preschool in Adana. Initially, “The Parental Attitude 

Research Instrument” (PARI) scale was applied to 354 mothers to identify their child-

rearing attitudes, and five child-rearing attitudes were found such as authoritarian, 

democratic, extremely protective, parental refusal and disagreement between husband 

and wife. 20 of those mothers who received the highest point from every attitude were 

profoundly interviewed about environmental awareness, conscious consumption, 

materialism, consumption autonomy of the child, mother-child communication and 
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consumption restriction. Besides, children of those mothers were shown illustrations, 

asked questions and interviewed regarding environment-friendly consumption, 

consumption autonomy, and consumption restriction.  In the study, it is determined that 

mothers who refuse and democratic mothers display very different behaviors from each 

other.  

At the end of the study, differences were found among the child-rearing attitudes 

of the mothers in tree and flower planting, not using environmentally hazardous 

products, paper separation, conscious consumption, the specifications to be considered 

for the products to be purchased, being aware of her/his rights as a consumer, the reason 

of taking the child for shopping, the attitude of the mother in the shopping center, 

asking for the opinion of the child when purchasing a product, preventing the children 

from consuming,  restricting the impact of the television. Nevertheless, no differences 

were found among their attitudes on issues such as keeping the environment clean,  

importance of the power-saving, considerations about the campaign ‘bring the old, take 

the new’, granting the second hand clothes to the ones who are in need, returning the 

defective products, desire of the child to be a conscious consumer, materialist attitude 

and brand.  

This study is multidisciplinary because it integrates fields of continuous 

marketing, consumer behaviors and preschool education. Hence, it is thought that this 

study will contribute to each of three field.  

 
Keywords: The Consumer Socialization, Preschool Education, Child-Rearing 

Attitudes, PARI, Environment-Friendly Consumption. 
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ÖNSÖZ 
 

Artan ve bilinçiszce yapılan tüketim davranışı sebebiyle insanlar çevreye çoğu 

zaman telafisi güç olan zararlar vermektedirler. Oysaki insanlar, yaşamlarını 

sürdürebilmek ve gelecek nesillere iyi bir yaşam alanı bırakmak için çevreyi korumak 

zorundadırlar.  Bunun için de çevreci davranışta bulunmak gereklidir. Sadece çevreci 

davranışta bulunmak da tek başına yeterli değildir. Bu yüzden çevreyi korumanın önemi 

çocuklara anlatılmalı ve çevreyi koruyan, çevreyi düşünerek tüketimde bulunan 

çocuklar yetiştirlmelidir. Bu noktada da annelere önemli görevler düşmektedir. 

Annelerin çocukların çevreci tüketici olarak sosyalleşmesinde ne kadar önemli 

bir göreve sahip olduklarının anlaşılmasını umduğum bu çalışmanın her aşamasında 

yerinde yönlendirmelerle çalışma sürecini doğru yürütmeme destek olan ve kendisini 

tanımaktan onur duyduğum değerli hocam Prof. Dr. Canan MADRAN’a minnettarım. 

Çalışma sürecinde değerli görüş ve önerileriyle sürekli destek olan sayın hocalarım 

Prof.Dr. Serap ÇABUK ve Doç. Dr. Nüket ELPEZE ERGEÇ hocalarıma teşekkürlerimi 

sunuyorum. Analiz konusunda kendisinden çok şey öğrendiğim ve tanımaktan büyük 

onur ve mutluluk duyduğum, tez jürimde de bulunan sayın Prof. Dr. A. Celil 

ÇAKICI’ya, yapıcı eleştiri ve önerileriyle katkı sağlayan diğer jüri üyesi saygıdeğer 

hocalarım Doç. Dr. Hilal İNAN ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAŞAR hocalarıma da içten 

teşekkür ediyorum. 

Tez çalışmamın uygulama kısmında verdikleri destekle işimi kolaylaştıran kız 

kardeşim Ayben BOYRAZ’a, Tülay ILIKSAÇ’a, okullarında çalışma yapmama izin 

veren Minecan Anaokulunun kurucusu Güzide ÖZVEREN ve Semahat SEVİMLİ’ye, 

Açelya Anaokulu’ndan Esra ÇÖMELEK’e ve Serdar Abi Spor Anaokulunun sahibi 

Serdar BAYIRDAR’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.  

Yaşamın her alanında olduğu gibi, doktora sürecinin de başından itibaren 

desteklerini hiç esirgemeyen anneme, babama, kız kardeşlerime ve erkek kardeşime,  

sevgili eşime,  kızım Cemre’ye ve hamilelik sürecimde hiç sorun çıkarmayarak tezimin 

bitmesini sessizce bekleyen doğmamış kızım Sezin’e de ayrıca teşekkür ediyorum. 

Bu tez Çukurova Üniversitesi Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiş 

olup proje numarası İİBF2011D7’dir. 

Sezen BOZYİĞİT 

                                                                    Nisan 2013, Adana 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

GİRİŞ 

 

İnsan, doğduğu andan itibaren kendisini bir toplumun içerisinde bulmuş olsa da, 

insanın toplumun aktif bir üyesi olması kendiliğinden gerçekleşen bir olay değildir. 

Çünkü insan, içinde yaşadığı toplumun kültürünü özümseyerek davranışlarına yön 

vermektedir. Bu manada sosyalleşme, bireyin toplum kültürü içerisine dâhil edilmesi ve 

kültürün birey tarafından özümsenmesi sürecidir ve sosyal hayatta sosyalleşme süreci 

olmaksızın herhangi bir toplumun veya kurumun varlığını sürdürmesi mümkün değildir 

(Ateşoğlu ve Türkkahraman, 2009, s.215).  Sosyalleşme, hayat boyu süren ve hayatın 

her aşamasını etkileyen bir süreçtir. Sosyalleşme süreci, insanların tüketiminde, 

tüketimin öğrenilmesinde önemli rollere sahiptir.  Sosyalleşme, hayat boyu sürmesine 

rağmen, bu süreçte çocukluk ve ergenlik dönemlerinin çok önemli olduğu 

düşünülmektedir (Moore ve Bowman, 2006, s.536). Özellikle Türk toplumu gibi genç 

nüfus oranı yüksek olan toplumlarda, çocukların tüketici olarak piyasada belirleyici 

olmaları daha da önemli hale gelmektedir. Çocukluk döneminde edinilen tecrübeler, 

yetişkinlik dönemindeki tüketim kalıplarını da etkilemektedir. Yetişkin olduklarında 

pazara etkili bir şekilde katılabilmek için çocukların tüketicilikle ilişkili uygun beceri, 

davranış, bilgi ve tutumlara sahip olması gerekmektedir (Şener ve Babaoğul, 2007, 

s.132). Sosyalleşme sürecinde çocuklar, nasıl tüketileceğini öğrenmenin yanında hem 

kendileri hem de ailedeki ve çevredeki insanlar açısından tüketim tercihlerinin anlamını 

da öğrenmektedirler (Şener ve Babaoğul, 2007, s.132).  Çocukların tüketici olarak 

sosyal gelişim süreçlerini anlamak, onların bu süreçlerine katkıda bulunmak, gelecekte 

bilinçli birer tüketici yetiştirmek isteyen aileler için de önem verilmesi gereken bir 

konudur.  

20. yy’da yaşanan çeşitli teknolojik gelişmeler, insanların hayatlarında bir takım 

değişikliklere yol açmıştır. Bu gelişmeler, iklim değişikliği ve küresel ısınma, su 

kaynaklarının azalması, tarım alanlarının zarar görmesi ve çevre kirliliği gibi birçok 

olumsuzluğu da beraberinde getirmiştir. Çünkü günümüzde insanlar, refah düzeylerini 

yükseltmek, daha fazla gelişebilmek uğruna doğal kaynakları kayıtsızca kullanarak, 

üretim ve tüketim düzeylerini doğanın kıt kaynaklarına rağmen arttırmaktadırlar. 

Nüfusun artmasıyla beraber, toplam tüketim hızlı bir şekilde artmaya devam etmektedir. 

Bireyler “iyi yaşam”ı tüketimde aradıkça, artan çevresel sorunlar, bozulan ekolojik 
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denge ve tükenen kaynaklar, bireyler ve toplumlar arasında bölüşüm adaletsizliği 

büyüyen gerçekler olarak karşımıza çıkmaktadır (Aktuğ, 2007, s.6). Bu yüzden 

günümüzde çevreyi düşünerek tüketim yapan çocuklar yetiştirmek çok önem 

kazanmıştır. Çevre bilinçli tüketici davranışı geliştirilmesi, çocukların tüketici olarak 

sosyalleşme süreçlerinde ihmal edilmemesi gereken önemli bir konudur. 

Çocukların sosyalleşmelerinde ailelerin rolü yadsınamaz bir gerçektir. Aileler 

gerek kendi davranışlarıyla gerekse çocuklarının davranışlarına müdahalede 

bulunmalarıyla çocuklarının tüketici olarak sosyalleşme sürecine katkıda 

bulunmaktadırlar. Çocukların tüketici olarak sosyalleşmesiyle ilgili alan yazında çok 

sayıda çalışma yapılmasına rağmen, çocukların tüketici olma sürecinde ailevi farklara 

odaklanan az sayıda çalışma mevcuttur. Çalışmada, tüketicinin sosyalleşme süreci, 

annelerin çocuk yetiştirme tutumları ve tüketicinin sosyalleşme sürecinde önemli olan 

konular teorik olarak açıklanmıştır. Alan araştırması bölümünde ise, annelerin çocuk 

yetiştirme tutumları ve çocukların çevre bilinçli tüketici olarak sosyalleşmesi bir model 

yardımıyla incelenmiştir. 

 

1.1. Araştırma Problemi 

 

Çevremizde nesnelerin, hizmetlerin, maddi malların çoğaltılmasıyla 

oluşturulmuş ve insan türünün ekolojisinde bir tür temel dönüşüm oluşturan, akıl almaz 

bir tüketim ve bolluk gerçekliği vardır (Baudrillard, 2008, s.15). İnsanın var olmasıyla 

beraber başlayan tüketim süreci zaman içerisinde insanların hayatlarını devam 

ettirmeleri gereken bir faaliyet olmaktan çıkmış ve bir amaç haline gelmiştir. Tüketim 

artık doğal bir ihtiyaçtan kaynaklanmamakta, adeta ihtiyaç yaratılmaktadır. Devamlı 

artan sayıda insanın, sürekli genişleyen çeşitlilikteki malları tüketme yeteneği de 

artmaktadır (Bocock, 2009, s.114). Artan nüfus beraberinde hızlı kentleşmeyi 

getirirken, endüstri ve teknolojideki gelişmeler dünyamızdaki kaynakların hızla 

tükenmesine yol açmakta ve sonuç olarak; çevredeki doğal kaynaklar daha çok 

tüketilmekte ve ortaya çıkan atıklar çığ gibi büyümektedir (Gelibolu, 2011, s.4). 

Ortaş (2012), dünyaya her 20 dakikada 3500 yeni doğan bebek katılırken bir 

veya birden fazla hayvan/bitki türünün yok olduğunu, bunun da yılda yaklaşık 27000 

türün kaybedilmesi anlamına geldiğini, tüm dünyada tatlı su tüketiminin her 20 yılda iki 

kat arttığını belirtmektedir. Ayrıca çalışmada, halen 31 ülkenin su kıtlığı tehlikesinde 

olup 1.4 milyar insanın temiz içme suyu kaynağından yoksun olduğu, tüm dünyanın 
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üçte ikisinin yetersiz ve dengesiz beslendiği, en zengin 225 kişinin toplam servetinin 

dünya nüfusunun yarısının yıllık gelirine eşit olduğu,  dünya nüfusunun % 5′ine sahip 

ABD’nin dünya kaynaklarının % 40′ını tek başına kullandığı belirtilmektedir. Bu ve 

benzeri verilere bakıldığında, dünyanın bu nüfus artışı, dengesiz üretim ve tüketim 

ilişkisi ve gelir dağılımının çarpıklaşması sonucu artık kendi kendine 

yetemediği/yetemeyeceği görülmektedir. 

Dünya Vahşi Yaşam Fonu (WWF) tarafından yayınlanan “Yaşayan Gezegen 

Endeksi (YGE) 2012 Yılı Raporu” ise, dünyanın sağlayabildiği kaynakların % 50 

fazlasını kullandığımızı, bu oranın büyük bir hızla artmakta olduğunu, atıklar 

azaltılmaz, su akılcı yönetilmez ve rüzgâr, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları 

kullanılmazsa,  2030 yılına gelindiğinde kaynak ihtiyacı bakımından insanoğluna iki 

gezegenin bile yetmeyeceğini söylemektedir.  

Dünya gelirinin %70’nin dünya nüfusunun %30 kadarının kullanımında olması 

nedeni ile çoğu araştırmacı tarafından çevre kirliliğinin esas nedeni tüketim artışı olarak 

gösterilmektedir (Keleş, 2007, s.9). Ürün seçiminden çöplerin yok edilmesine kadar, 

tüketiciler bilinçli veya bilinçsiz olarak çevreye zarar vermektedirler.  

Keleş  (2007), tüketicilerin ne tükettiğinin, nasıl tükettiğinin ve tüketim 

miktarının dünyamız için kritik bir baskı oluşturduğunu vurgulamaktadır. Bu noktada da 

çevreci tüketim davranışı kazanmanın ne kadar önemli bir konu olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Çevreci tüketim davranışı ne kadar erken yaşta kazanılırsa o kadar iyi 

olacaktır. Bu yüzden çocuğa okul öncesinde (anaokulu ve anasınıfı) verilecek eğitimin 

bir bölümünü, erken yaşta doğru tüketim davranışlarının kazandırılması konusu 

oluşturmalıdır. Çocukların küçük yaşta öğrendikleri tüketim alışkanlıkları, gelecekte 

yetişkin olduklarında öncelikle kendilerini, daha sonra çevreyi ve toplumu etkileyecek 

en önemli faktördür.      

Aile, çocuk büyürken yalnızca gelişimini yönlendirmemekte, aynı zamanda aile 

içinde veya dışında çocuk için tüketim davranışlarıyla ilgili bir davranış modeli 

oluşturmaktadır. Okul öncesi dönemdeki çocuklar, anne-babalarını örnek olarak 

almakta, onlarla özdeşim kurmakta, tutum ve davranışlarını taklit ederek, bu 

davranışları kendilerinde yerleştirmeye çalışmaktadırlar (Seçer, Sarı ve Olcay, 2006, 

s.540). 

 Çevreci tüketim davranışının küçük yaşta kazanılmasında aileye, özellikle de 

anneye önemli görevler düşmektedir. Çünkü çocuklar, belli bir yaş dönemi içerisinde, 

hangi havayı soluyacakları, hangi suyu içecekleri, hangi yiyecekleri tüketecekleri, hangi 
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giysiyi giyecekleri konusunda tamamen annelerinin tercihlerine uymak zorunda 

kalmaktadırlar (Bener ve Babaoğul, 2008, s.8). Anneler çevreci ve bilinçli tüketim 

davranışına sahip çocuklar yetiştirmekle, bilinç konusunda güçlü bir etki 

yaratabilecekleri gibi, tersine bilinçsizce davranmaları sonucunda da bilinçsiz ve aşırı 

tüketen bir toplum da yaratabilmektedirler. 

Kısaca, dünyanın ekolojik sistemi, özellikle endüstri devriminden sonra aşırı 

tüketim nedeniyle bozulmuştur. Aşırı tüketimin önlenmesinde çevreci ve bilinçli 

tüketimde bulunulması önem taşımaktadır. Bilinçli tüketimin oluşma sürecinde en 

önemli basamak eğitim, özellikle okul öncesi dönemde alınan eğitimdir. Bu eğitimin 

alınmasında anneye önemli görevler düşmektedir. Bu yüzden bu araştırmanın temel 

araştırma problemi; okul öncesi dönemdeki çocukların çevreci birer tüketici olarak 

yetiştirilmesinde annelerin etkisinin yeterince araştırılmış olmaması ve bu konudaki 

yapılandırıcı çalışmaların yeterli düzeyde olmamasıdır. Problemin tespitinden sonra 

detaylı bir alan yazın taraması yapılmış, konuyla ilgili farklı teoriler, kavramlar ve 

modeller incelenmiştir. 

 

1.2. Araştırmanın Amacı 

 

Çocuğun içine doğduğu aile ortamı, çocuğun gelişimini belirlemede önemli bir 

role sahiptir. Ersoy ve Şahin (1999), çocuğun, kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar 

gelişeceğinin, nasıl biçimleneceğinin ve daha sonraki yılları ne derece etkileyeceğinin; 

ailenin sosyo ekonomik ve sosyo kültürel niteliği, çocuklarına sağladıkları uyaranlar, 

aile bireylerinin birbirleriyle ve çocukları ile olan ilişkileri, çocuk yetiştirme tutumları, 

sözel iletişim biçimleri, aile üyelerinin çocuğa nasıl bir model oluşturdukları, sağlık, 

beslenme, gelişim ve eğitim konularındaki bilgileri gibi aile ortamı ile ilgili pek çok 

değişkene bağlı olduğunu söylemektedirler. Bu değişkenler aileden aileye farklılık 

göstermektedir. 

Araştırma, aileler arasındaki bu davranış farklarının ailelerin özellikle de 

annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile ilişkisinin olup olmadığı ve varsa da nasıl bir 

ilişkinin olduğu sorusundan hareket ederek tasarlanmıştır. Bugüne kadar bu konuda 

yapılan çalışmalar (Carlson, 1985; Rose, 1995) annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile 

çocukların tüketici olarak sosyalleşmesi arasında bir ilişki olduğunu tespit etmiş, ama 

bu ilişkilerin neler olduğunu, bu ilişkilerin arkasında yatan asıl nedenleri ve annelerin 

tüketim konusundaki davranışlarının çocuklarına nasıl yansıdığını tespit etmede yetersiz 
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kalmıştır. Örneğin çoğu anne çocuğunu yanında alışverişe götürmektedir. Bazıları 

çocukları nasıl tüketeceğini öğrensin diye bilinçli olarak bu davranışı gösterirken, 

bazıları ise çocuklarını bırakacakları yer olmadığı için, mecburiyetten, çocuklarını 

yanlarında götürmektedirler. Yani gösterilen davranış aynı olmasına rağmen, davranışın 

altında yatan sebepler değişmektedir. Ayrıca, çocuğun tüketici olarak sosyalleşme 

sürecinde, her aile benzer durumlara benzer tepkilerde de bulunmamaktadır. Örneğin 

bazı aileler tüketimle ilgili fikirlerini çocuklarıyla paylaşırken, bazıları buna gereksinim 

duymamaktadır. Bazı aileler çocuğun her istediğini alırken, bazı aileler de çocuğa 

tüketim konusunda kısıtlamalar getirmektedir. 

Çocukların tüketici olarak sosyalleşmesiyle ilgili olarak yapılan çalışmalarda 

genellikle çocukların tüketim özerkliği, alışveriş sırasında aile çocuk iletişimi, 

materyalizm, ailelerin reklâma karşı tutumları ve tüketimin kısıtlanması konuları 

üzerinde durulmuştur (Ward, Wackman ve Wartella, 1977; Carlson, 1985; Rose, 1995; 

Carruth ve Skinner, 2001; Warren, 2002; Seneca, 2002). Bu konular önemli konular 

olmakla beraber artan bilinçsiz tüketim davranışları ve günümüzde yaşanan çevre 

sorunları bu çalışmalarda ihmal edilen konular olmuştur. 

Yukarıda anlatılanlar doğrultusunda bu araştırmanın amacı; çocukların tüketici 

olarak sosyalleşme sürecinde, annelerin çocuk yetiştirme tutumlarının incelenmesi ve 

annelerin çocuk yetiştirme tutumlarının çocukların, özellikle çevreci tüketim konusunda, 

tüketici olarak sosyalleşmesi sürecinde nasıl ve ne ölçüde etkili olduğudur. 

Araştırma amacı çerçevesinde de aşağıdaki araştırma soruları oluşturulmuştur: 

 

• Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile annelerin sosyo-demografik 

özellikleri arasında bir fark var mıdır? 

• Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile çocukların çevreci tüketim 

davranışları arasında nasıl bir ilişki vardır? 

• Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile çocukların bilinçli tüketici 

olarak yetiştirilmesi arasında nasıl bir ilişki vardır? 

• Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile çocukların materyalist tüketim 

yaklaşımıyla yetiştirilmesi arasında nasıl bir ilişki vardır? 

• Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile çocukların tüketim özerkliği 

kazanması arasında nasıl bir ilişki vardır? 
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• Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile tüketim konusunda anne-çocuk 

iletişim biçimleri arasında nasıl bir ilişki vardır? 

• Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile tüketimin ve televizyonun 

etkisinin kısıtlanması davranışı arasında nasıl bir ilişki vardır? 

 

1.3. Araştırmanın Kapsamı 

 

Sosyalleşme süreci, hem sosyal aracıları hem de öğrenme biçimlerini 

içermektedir. Aile, okul, medya, akranlar tüketicinin sosyalleşmesinde önemli rolleri 

olan sosyal aracılardır. Çocukların yaş itibariyle bu aracılardan etkilenme durumları 

değişiklik gösterse de, bu aracılar çeşitli şekillerde çocukların tüketici olmasında rol 

oynamaktadır. Bu aracılardan birisi de ailedir.  

Aile, çocuğun doğduğu andan itibaren kendisini, hayatı ve diğer insanları 

tanımaya başladığı, ilk tecrübeleri kazandığı bir başka deyişle, ilk eğitimi aldığı temel 

kurumdur (Tabak, 2007, s.48). Aile, içinde bulunduğu toplumun özelliklerini taşımakta, 

toplumun değer yargılarını, gelenek ve göreneklerini, inançlarını, önyargılarını, kısacası 

kültürünü yansıtmaktadır. Bunun yanında, ailenin özel bir içyapısı ve kendine özgü bir 

işleyişi bulunmaktadır. Bu bakımdan, aile, toplumla sürekli alışveriş içinde olan bir 

sosyal yapı işlevi görmektedir (Özben ve Argun, 2002, s.18).  

Ailenin en önemli fonksiyonları arasında; çocuğun bakımı, eğitimi, çocuğun 

sosyalleştirilmesi, koruyuculuk, nesli devam ettirme, çocuğa güven duygusu 

kazandırma ve topluma uyumlu bir kişilik geliştirme görevleri gelmektedir (Aktaş, 

2012, s.1). Dolayısıyla çocuğun fiziki, ruhi ve sosyal gelişiminin bütünüyle 

sağlanmasında, aile önemli bir rol oynamaktadır.  

Ailenin etkisiyle çocuk bir yandan sosyal bir varlık olduğunun bilincine 

varmakta, bir yandan da davranışlarını taklit edeceği bir modele gereksinme 

duymaktadır. Çocuklar, anne ve babalarını model aldıkları için, anne-babalarının sahip 

olduğu kültürel değerleri ve kuralları öğrenmektedirler. Böylece, içinde bulundukları 

kültür ile çatışmayan, bu kültüre uygun davranışlar göstermektedirler (Aksoy, 2005, 

s.338). 

Çocuğa toplumla ilgili sosyal ve ahlaki kuralları ilk öğreten kişilerden birisi 

annedir. Annesiyle kurduğu etkileşim sonucunda çocuk, dünyayı kavramaya 

çalışmaktadır. Anne, karşılık beklemeden ve içten gelen sevgiyle çocuğa toplumsal 

kuralları öğreterek, çocuğa yol göstermekte ve ona ışık tutmaktadır. Annenin çocuğun 
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üzerinde olan büyük etkisi de buradan kaynaklanmaktadır (Seçer ve diğerleri, 2006, 

s.541). Annenin çocuğuna olan tutumu, çocuğun tüm yaşamını etkilemektedir.            

Annenin çocuğa hamile kalmasıyla beraber, çocukla anne arasındaki ilişki 

başlamaktadır. Örneğin anne-çocuk beraberliğindeki beden kokusu, ısısı, çocuğu tutuş 

biçimi gibi fiziksel temasın, özellikle 0-3 yaş arası dönemde yaşanamaması, gelecekte 

görülebilen birtakım davranış bozukluklarının sebebi olarak gösterilmektedir (Sarı, 

2007, s.36). Yavuzer (1993) bu dönemde, annenin yokluğundan kaynaklanan “duygusal 

yoksunluğun”, gerek zihni, gerekse duygusal ve sosyal gelişim gerilemesine neden 

olduğundan, gelişimin temelinde anne ile çocuk arasındaki sıcak ilişkinin 

bulunduğundan bahsetmektedir. 

Anne, çocuğun yaşamının her alanında bir etkiye sahiptir. Carlson, Grossbart ve 

Walsh da (1990), tüketici sosyalleşme sürecini etkileyen çevresel faktörlerden en 

önemlisi ve en yaygın olanının aile, aile içinde de anne etkisi olduğunu 

belirtmektedirler. Zaten önceki çalışmalarda da, anneler çocukların yetişkinlik 

dönemlerindeki tüketim tercihlerinin belirleyicisi olarak tanımlanmaktadır (Carlson ve 

diğerleri, 1990, s.28). Baumrind (1980) de, sosyalleşme sürecinde, çocukların 

ailelerinden,  özellikle de annelerinden çok etkilendiklerinden söz etmektedir. 

Çocuğun annesiyle kuracağı ilişki, onun, ömrü boyunca kuracağı insan 

ilişkilerinin temelini oluşturmaktadır ve bu nedenle de psikologlar çocuğun aile içinde 

geçen 0-6 yaş aralığının üzerinde önemle durmaktadırlar (Çiftçi, 1991, s.19-21). Bu 

dönemde, çocuk başkalarını taklit etmekte ve kendisine model almaktadır. Bireyin 

yaşamının ilk altı yılı “okul öncesi dönem” olarak adlandırılmaktadır. 17 yaşına kadar 

olan zihinsel gelişimin % 50’sinin 4 yaşına kadar; % 30’unun 4 yaşından 8 yaşına 

kadar; %20’sinin ise 8-17 yaşlarında elde edildiğini düşünüldüğünde, okul öncesi 

döneminin, çocuğun gelişiminin çok hızlı arttığı yıllar olduğu dikkat çekmektedir 

(Zenbat, 1998, s.12). Psikolog Görhan (2010) kitabında, çocuğun aile içinde 

yaşadıklarının, yetişkinliğinin provası olduğunu ve çocuğun altı yaşına kadar 

öğrendiklerini yaşamının büyük kısmında kullanacağını belirtmektedir. Gelişim, bireyin 

tüm yaşamı boyunca sürse bile, okul öncesi dönem gelişimin temelinin atıldığı 

dönemdir. Okul öncesi dönemde, biyolojik, bilişsel, psikolojik ve sosyolojik gelişim 

boyutlarında bütünsel sağlıklı bir gelişim gösterilmesi, bireyi yaşamın ilerleyen 

dönemlerine hazırlamaktadır (Arat, 2008, s.129). Okul öncesi dönemin bireyin ve 

bireyin içinde yaşadığı toplumun üzerindeki etkileri çok yönlüdür (Heckman, 2008, 

s.294). Gül (2008), sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmenin, 
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onların gelişim özelliklerinin ve bu özellikler doğrultusunda ihtiyaçlarının neler 

olduğunun bilinmesine bağlı olduğunu söyleyip çocukların gelişim hızlarının çok 

yüksek olduğu okul öncesi dönemin, bu bakımdan daha fazla önem taşıdığını 

belirtmektedir. 

Arat (2008), bireyin eğitiminin ve sosyal uyumunun ömür boyu sürdüğünü ama 

kültürel öğrenmenin en yoğun bir şekilde, okul öncesi dönemde gerçekleştiğini 

vurgulamaktadır. Bir nedenle anne-babasından uzak, doğada hayvanlar tarafından 

yetiştirilen “izole çocukların”, daha sonradan insan doğasına uygun yaşam biçimini 

kazanamadıkları ve tüm çabalara rağmen dillerini konuşmayı öğrenemedikleri 

belirlenmiştir (Arat, 2008, s.134).  Yapılan araştırmalar da, bir çocuğun bu dönemde 

aldığı eğitimin, ondan sonraki eğitimine temel teşkil ettiğini ortaya koymaktadır.  

Okul öncesi dönemde alınacak eğitim çok önemli olduğu için, psikologlar, 

eğitimciler ve özellikle de okul öncesi öğretmenleri, çocuğun anne-babasını tanımaya 

önem vermektedirler (Çiftçi, 1991, s.19-21). Çünkü, çocuğun kendini ve dünyayı nasıl 

algılayacağını ve olaylar karşısında takınacağı tavrı belirleyen en önemli etmeni, anne-

babanın çocuğa karşı olan tutum ve davranışları oluşturmaktadır (Ayyıldız, 2005, s.5). 

Çocuğun sağlıklı olarak yetişmesi ve olumlu kişilik yapısı geliştirebilmesinde, çocuk 

yetiştirme tutumları büyük önem taşımaktadır (Şanlı, 2007, s.1). Olumlu çocuk 

yetiştirme tutumları, çocuğun benlik saygısı yüksek, sorumluluk duygusu ve özdenetimi 

gelişmiş birisi olarak ileride kendisine ve topluma faydalı bir birey olmasına katkı 

sağlarken, olumsuz tutumlar, benlik saygısı, girişkenlik düzeyi, bağımsızlık ve iç 

kontrolün düşük olması, yüksek düzeyde saldırganlık ve güvensizlik ile 

sonuçlanmaktadır (Şanlı, 2007, s.1).   

Çocuk yetiştirme tutumları, çocuğun yaşamında geniş bir etki alanına sahiptir.  

Bu etki, çocukların saldırganlık düzeylerinden, okuldaki başarılarından, davranış 

sorunları ve sosyal yaşama uyum sağlamada problemler yaşamalarından (Nimsi, 2006; 

Sarı, 2007; Tabak, 2007; Çakıroğlu, 2007; Yeter, 2010), tüketim özerkliğine, 

materyalist tutumlarına,  tüketimlerinin kısıtlanmasına, ailedeki iletişim biçimlerine 

(Carlson, 1985; Rose, 1995) kadar uzanmaktadır. Ayrıca, aşırı tüketim nedeniyle çevre 

kirliliğinin, küresel ısınmanın arttığı günümüzde çevre bilincine sahip çocuklar 

yetiştirmek konusunda anne-babalara önemli görevler düşmektedir. Bu bağlamda da 

çocuk yetiştirme tutumları önem arz etmektedir. 
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Yukarıda anlatılanlar doğrultusunda bu araştırma, özellikle annelerin, okul 

öncesi dönemde bulunan çocuklarının çevreci tüketici olarak sosyalleşmeleri üzerindeki 

çocuk yetiştirme tutumlarının etkilerinin araştırılmasını kapsamaktadır. 

 

1.4. Araştırmanın Önemi 

 

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, annelerin çocuk yetiştirme tutumları ve 

çocukların tüketici olarak sosyalleşmesi arasındaki ilişki çeşitli yönleriyle araştırılmıştır 

(Carlson, 1985; Rose, 1995). Mevcut çalışmalarda annelerin çocukların tüketim 

özerkliği, alışveriş sırasında aile çocuk iletişimi, tüketimin kısıtlanması, materyalizm, 

reklâmlara karşı tutum gibi düşüncelerine yer verilmiş olup günümüzde gittikçe önem 

kazanan bilinçli tüketim ve çevreci tüketim konuları ihmal edilmiştir. Çocukların 

tüketici olarak sosyalleşme süreçlerinde ve bunun önemli bir alt alanı olarak bilinçli ve 

çevreci tüketici olarak yetişmelerinde, annelerin tutumların etkisinin çok önemli olduğu 

varsayılmaktadır. Bu araştırma ile özellikle 1970’li yıllar sonrasında yükselen bilinçli ve 

çevreci tüketicilik olgusunun çocuklara yansımasındaki annelik tutumlarının etkisi 

ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çocuğun tüketici olarak sosyalleşmesinde ve bilinçli ve 

çevreci bir tüketici olmasında, hangi annelik tutumunun daha çok etkisinin olduğunun 

ortaya konmasının alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Annelerin tüketici davranışları,  tüketim değerleri ve bunları nasıl kullandıkları 

ile çocuk yetiştirme tutumları arasındaki ilişkiyi içeren bu araştırma, ailenin özellikle 

annenin çocukların tüketici olarak sosyalleşmesi sürecindeki rolünün daha iyi 

anlaşılmasını sağlayacaktır.  

Araştırma, çocukların çevreci tüketici olarak sosyalleşmelerini incelemesi 

bakımından pazarlama, annelerin çocuk yetiştirme tutumlarını incelemesi bakımından 

ise eğitim bilimleri alanlarına katkı sağlamaktadır. Birbirlerinden ayrı iki alanla ilgili 

konuları bir arada çalıştığı için akademik anlamda da önemli bir çalışmadır. 

Bu araştırma, çevreci tüketim konusunda annelerin görüşlerine ve davranışlarına 

yer vermesi yanında, bu annelerin çocuklarının bu konuda nasıl davrandığını da ortaya 

çıkartmaya yönelik bir araştırmadır. Böylelikle, çevreci olarak yetişme konusunda anne-

çocuk ilişkisi direkt olarak açığa çıkartılabilecektir. 

Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ve çocukların tüketici olarak sosyalleşmesi 

konusundaki alan yazın çalışmalarının çoğunda anket yöntemi kullanılmıştır. Bu 

araştırmada da annelerin çocuk yetiştirme tutumları öncelikle çocuk yetiştirme ölçeği 
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kullanılarak belirlenmiştir. Çocukların tüketici olarak sosyalleşmesi konusundaki anne 

görüşleri ve davranışları annelerle derinlemesine görüşmeler yaparak, çocukların 

davranışları da önce çocuklara ilgili konularda resimler gösterilerek sonra da bu 

resimlerle ilgili sorular sorarak ortaya çıkartılmıştır. Yani, annelerin çocuk yetiştirme 

tutumları ile çocukların tüketici olarak sosyalleşmesi konusunda, hem niceliksel hem de 

niteliksel verilerin beraber kullanıldığı bir araştırma olmasından dolayı da araştırma, 

benzerlerinden ayrılmakta ve alan yazına metodolojik ve içerik açıdan katkı 

sağlamaktadır. 

 

1.5. Araştırmanın Kısıtları 

 
Araştırmanın yürütülmesinde bazı kısıtlarla karşılaşılmıştır. Bu kısıtlar şunlardır: 

• Araştırma zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle sadece Adana’nın merkez 

ilçelerinde yapılmıştır. Araştırmada teorik yapı üzerindeki ilişkiler 

uygulamalı olarak tespit edilmeye çalışılmıştır ve araştırmada genelleme 

yapmak gibi bir kaygı taşınmamaktadır. 

• Araştırmanın örneklemine sosyo-ekonomik sınıfın belirleyici bir fark 

olup olmadığını anlamak için sadece yüksek ve düşük gelir düzeyine 

sahip anneler ve bu annelerin çocukları dahil edilmiştir. Araştırma tüm 

gelir gruplarını içermemektedir. 

• Araştırmanın saha çalışması için Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 

izin alınmış ancak örnekleme seçilen bazı okulların müdürlerinin izin 

vermemesi, annelerin okuma yazma ve dil yeterliliklerinin düşük olması 

gibi nedenlerle seçilen tüm okullarda araştırma yapılamamıştır. 

• Örnekleme seçilen okullar, yüksek ve düşük gelir düzeyini temsil eden 

okullar temel alınarak, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Öncesi 

Eğitim Hizmetleri Birimi’nin tavsiyeleri doğrultusunda seçilmiştir. Bu 

anlamda seçim kriterleri subjektif olarak gerçekleştirilmiştir. 

• Çocuklarla yapılan saha çalışması pazarlama alanına girmediği ve 

araştırmacı bu konuda yeterli bilgi düzeyine sahip olmadığı için okul 

öncesi hocalarından yardım alınmıştır. 
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• Anneleri ve çocukları okul ortamında, eş zamalı bularak görüşmek pek 

mümkün olmadığı için, görüşmelerin yapılması, zaman bakımından, zor 

olmuştur. 

 

1.6. Tanımlar 

 
Araştırma; çocukların çevreci tüketici olarak sosyalleşme süreci ve annelerin çocuk 

yetiştirme tutumlarını incelemesi bağlamında disiplinlerarası bir içeriğe sahiptir. 

Tüketicinin sosyalleşme sürecini incelemesi ile pazarlama, annelerin çocuk yeti ştirme 

tutumunu incelemesi ile de okul öncesi eğitimi bilim alanlarını birleştirmektedir. Bu 

nedenle çalışma içinde disiplinlerarası açıklamalara yer verilmiştir. Çalışmanın içinde yer 

alan çeşitli temel kavramlar aşağıda tanımlanmıştır. 

Sosyalleşme: Bireyin toplum kültürü içerisine dâhil edilmesi ve kültürün birey 

tarafından özümsenmesi sürecidir (Ateşoğlu ve Türkkahraman, 2009, s.215). 

Tüketicinin Sosyalleşmesi: Gençlerin pazarda tüketici olarak sahip oldukları bilgi, 

beceri ve tutumların ortaya çıkma sürecidir (Ward, 1974, s.2).   

Çocuk Yetiştirme Tutumları: Anne-baba yetiştirmesi sırasında, çocuğun kendini ve 

dünyayı nasıl algılayacağını ve olaylar karşısında takınacağı tavrı belirleyen etmendir 

(Ayyıldız, 2005, s.5).   

Demokratik Tutum: Çocuğuna içten sevgi, saygı duyan ve bunu şartsız olarak gösteren, 

çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı, hemen her konuda çocuğa iyi bir rehber 

olmaya çalışan anne-baba tutumudur (Aslan, 2005, s.16). 

Otoriter Tutum: Sevgisini şartlı olarak, çocuk istenilen şekilde davrandıkça gösteren ve 

çocuktan mutlak itaat bekleyen, farklı bir tutumla karşılaşması halinde disiplini 

sağlamak amacıyla genellikle cezaya başvuran anne-baba tutumudur (Aslan, 2005, 

s.16). 

Aşırı Korumacı Tutum: Çocuğa gerektiğinden fazla kontrol ve özen gösteren, bunun 

sonucunda çocuğun diğer kimselere aşırı bağımlı, kendine güveni olmayan bir kişi 

olarak gelişmesine neden olabilen anne-baba tutumudur (Aslan, 2005, s.16). 

İlgisiz ve Kayıtsız Tutum: Hem kontrolün hem de kabul ve ilginin düşük olduğu, 

çocuğa sevgi gösterilmediği gibi kontrolün de uygulanmadığı anne-baba tutumudur 

(Yeter, 2010, s.13). PARI’da reddetme tutumuna karşılık gelmektedir. 

Tutarsız Tutum: Anne-babanın birbirine uymayan eğitim anlayışı ile çocuğa farklı 

tutumlar sergileyerek, çocukta çatışmalara neden olduğu ve çocuğun eğitim ve 
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gelişimini olumsuz açıdan etkilediği anne-baba tutumudur (Sarı, 2007, s.35). PARI’daki 

karı-koca geçimsizliği tutumuna benzemektedir. 

İzin Verici Tutum: Kontrolün düşük kabul ve ilginin yüksek olduğu, çocuk merkezli, 

anne-babanın çocuğun yaptığı her şeyi hoş gördüğü ve çocuğu aşırı özgür bıraktığı anne 

-baba tutumudur (Sarı, 2007, s.34). 

Çevreci Tüketim: Tüketicilerin satın alma davranışlarında ve ürün tercihlerinde az 

enerji harcayan ev aletleri, geri dönüşümlü, geri kullanmaya imkan veren veya kağıt 

ambalajları olan, çevreye olumsuz etkide bulunmayan ürünleri tercih ettikleri tüketim 

davranışıdır (Nakıboğlu, 2003, s 55). 

Materyalist Tüketim: Tüketicinin maddi anlamda sahip olma isteği ve bağlılığıyla ilgili 

olarak yaptığı tüketimdir (Ger ve Belk, 1996, s.57). 

Tüketim Özerkliği: Çocukların tüketici olarak sosyal gelişimlerinde bağımsız olarak 

alışveriş yapabilme yeteneğini kazanmalarıdır (Yücel, 2003, s.93). 
PARI: Anne-babaların çocuk yetiştirme tutumlarını saptamak amacıyla kullanılan,  orijinal 

adı “Parental Attitude Research Instrument”, Türkçesi Aile Hayatı Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeği olan ölçektir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

ÇOCUK TÜKETİCİNİN SOSYALLEŞMESİ 

 

Sosyalleşme insanın hayatı boyunca süren bir süreçtir ve insan öğrendiklerinin 

çoğunu bu süreç sonucunda öğrenmektedir. Bu süreçte çocukluk da önemli bir 

dönemdir. Çünkü çocuklar çocukluklarında öğrendiklerini yetişkinliklerinde de devam 

ettirmektedirler. Tüketim de sosyalleşme sonucu öğrenilen bir faaliyettir ve çocuğun 

tüketici olarak sosyalleşmesinde birçok faktör rol oynamaktadır. Bu yüzden bu bölümde 

öncelikle tüketim kavramına, daha sonra tüketicinin sosyalleşme sürecine, çocukların 

tüketici olarak sosyalleşme sürecinde rol oynayan bireysel faktörlere ve sosyalleşme 

aracılarına, son olarak da öğrenme sistemlerine yer verilmiştir. 

 

2.1. Tüketim Kavramı 

 

Tüketim, sözlük anlamı olarak, bir şeyleri kullanıp bitirmek, yok etmek 

demektir. Odabaşı (2006) tüketimi, belirli ihtiyaçlarımızı tatmin etmek için bir ürünü ya 

da bir hizmeti arayıp bulmak, satın almak, kullanmak ya da yok etmek olarak 

tanımlamaktadır. Tüketim edimine sosyolojik açıdan bakıldığında ise;  tüketimin “başka 

insanlarla ilişki kurmaya ve bu ilişkinin kurulabilmesi için aracılık eden malzemelere 

sahip olmaya dönük toplumsal ihtiyacın parçası olan, çalışma güdüsünü açıklayan ve 

aynı toplumsal sistemin bütüncül bir parçası haline gelen bir kavram” olarak 

tanımlandığı görülmektedir (Özcan, 2007, s.262) . 

Bocock (2009, s.71)  tüketimi, bir dizi özerk ekonomik etken sonucunda 

yerleşmiş olan farklılıkları ifade etmeye değil, sosyal gruplar arasında farklılıklar 

oluşturmaya yarayan bir toplumsal ve kültürel uygulamalar dizisi olarak kabul 

etmektedir. Postmodern süreç içerisinde tüketimi inceleyen Baudrillard’a (2008) göre; 

“tüketim göstergelerin düzenlenmesini ve grubun bütünleşmesini güvence altına alan bir 

sistemdir. Dolayısıyla tüketim hem bir ahlak (bir ideolojik değerler sistemi) hem de bir 

iletişim sistemi ve bir değiş tokuş yapısıdır” (Baudrillard, 2008, s.91). 

Tüketim davranışı gerek ekonomik gerekse sosyal ve psikolojik boyutu ile insan 

yaşamını doğrudan etkilemektedir. Yani tüketim kavramı ve tüketimin kapsamı, birçok 

bilim dalı ile iç içe geçmiş durumdadır. Bu bilim dallarından birisi de sosyolojidir. 

Tüketim, ilk bakışta ekonomik nedenleri ve sonuçları olan bir olgu gibi görünse de, 
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günümüzde sosyo-psikolojik boyutu ekonomik boyutunun önüne geçen bir olgu olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Aktuğ, 2007, s.26). Tüketimin sosyolojik boyutu çok irdelenen 

bir konu olmuştur. Tüketimi bazı sosyologların dikkatinde ön sıraya yerleştiren 

toplumsal, politik ve kültürel olayların yanı sıra, sosyal kuramda dikkatleri tüketim 

üzerinde toplamaya yardımcı olan “yapısalcılık” olarak bilinen bir yaklaşımın gelişmiş 

olmasıdır (Bocock, 2009, s.12). 

Tüketime duyulan ilgi, sosyolojinin kapsamına ilk kez 19. yüzyılın sonları ile 

20. yüzyılın başlarında girmiştir (Bocock, 2009, s.12). Tüketim sosyolojisi, maddi 

nesnelerin sembolik anlamı, kullanımı ve farklı satın alma biçimleriyle ilgilenir ve 

tüketim sosyolojisi alanında yapılan çalışmaların ortak teması, tüketim süreçlerinin en 

az üretim kadar toplumsal ilişkileri şekillendirdiği konusundaki düşüncedir (Zorlu, 

2006, s.58). Yani tüketim sosyolojisi, tüketim toplumu ve tüketim kültürü ile 

ilgilenmektedir. Baudrillard’a (2008) göre, tüketim toplumu, tüketimin öğrenilmesi 

toplumu, tüketime toplumsal bir biçimde alıştırma toplumudur, yani yeni üretim 

güçlerinin ortaya çıkması ve verimlilik taşıyan ekonomik bir sistemin tekelci yeniden 

yapılanmasıyla orantılı yeni ve özgül bir toplumsallaşma tarzıdır. 

 

2.2. Tüketicinin Sosyalleşme Süreci 

 

Sosyalleşme, bireyin toplum kültürü içerisine dâhil edilmesi ve kültürün birey 

tarafından özümsenmesi sürecidir ve sosyal hayatta sosyalleşme süreci olmaksızın 

herhangi bir toplumun veya kurumun varlığını sürdürmesi mümkün değildir (Ateşoğlu 

ve Türkkahraman, 2009, s.215). Sosyalleşme, bireylerin sosyal rolleri ve bu rollerle 

ilgili davranışları kazanma süreci olarak da tanımlanabilmektedir (Ward, 1974, s.2). 

Birey düzeyinde ele alındığında, bu tecrübelerin öğrenilmesinin taklit etme, pekiştirme 

ve diğer sosyal etkileşimler sonucu gerçekleştiği görülmektedir (Garipova, 2007, s.13). 

Diğer bir tanıma göre ise, sosyalleşme, kişinin, diğer bireylerle etkileşimde bulunmak 

suretiyle, kendi davranışlarını toplumca kabul edilebilir niteliğe getirmeye çalıştığı 

süreci anlatan geniş kapsamlı bir kavramdır (Zigler ve Child, 1969, s.464). Bu ifadeler, 

sosyalleşme sürecinin, hem topluma hem de bireye yönelik işlevleri içerisinde 

barındırdığını göstermektedir. 

Tüketicinin sosyalleşmesi, gençlerin pazarda tüketici olarak sahip oldukları 

bilgi, beceri ve tutumların ortaya çıkma süreci olarak tanımlanabilmektedir (Ward, 

1974, s.2).  Bu tanımda Ward, gençlerden bahsetse de tüketicinin sosyalleşmesi konusu 
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sadece gençlerle sınırlı değildir. Dursun (1993) sosyalleşmenin, kişinin ömrü boyunca 

süren bir öğrenme süreci olduğundan bahsetmektedir. Günümüzde bu kavramın 

içerisine çocuklar, yetişkinler hatta yaşlılar da dahil edilmektedir. Ayrıca tanımda, 

pazara odaklanma söz konusudur. Bahsedilen bilgi, beceri ve tutum, pazarla ve 

pazardaki mal ve hizmetlerle ilgili bilgi, beceri ve tutumdur.  

 Ward (1974, s.2), gençler tarafından sosyalleşme süreciyle kazanılan tüketimle 

ilgili beceri, bilgi ve tutumların iki grup altında toplanabileceğini söylemektedir: 

 

• Tüketim davranışıyla doğrudan ilgili beceriler, bilgiler ve tutumlar 

• Tüketim davranışıyla dolaylı olarak ilgili beceriler, bilgiler ve tutumlar 

 

Satın alma davranışını gerçekleştirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, 

beceri ve tutumlar, tüketim davranışıyla doğrudan ilgili bilgi, beceri ve tutumlardır. 

Buna örnek olarak herhangi bir mağaza, ürün, ürünün fiyatı veya ürünün reklâmıyla 

ilgili sahip olunan bilgi, beceri ve tutumlar verilebilmektedir. Ama pek çok tüketim 

davranışında satın alma kararını veya eylemini doğrudan olmamakla birlikte, dolaylı 

olarak etkileyen bilgi, beceri ve tutumlar söz konusu olmaktadır. Toplumdaki çeşitli 

rollerle ilgili sosyal beklentiler, kişinin bir takım satın alma kararları almasına neden 

olabilmektedir (Dursun, 1993, s.7). Örneğin yeni ev alanların evine ilk kez ziyarete 

gidenlerin, ev hediyesi alması veya bir arkadaşının doğum gününe gidenlerin doğum 

günü hediyesi alması bu konulardaki normların bu davranış tarzını gerektirmesinden 

dolayıdır. Burada satın almaya neden olan normlar, doğrudan tüketimle ilgili değildir, 

doğum günü kutlamasına eli boş gidilemeyeceği ile ilgili bilgi, satın alma davranışına 

neden olmaktadır. Çünkü, toplumun tüketici olarak bireylerden beklediği bazı 

davranışlar mevcuttur. 

Gençlerin birer tüketici olarak sosyalleşmelerini incelemede kullanılabilen çeşitli 

modeller geliştirilmiştir (Dursun, 1993, s.9). Tüketici davranışıyla ilgili sosyalleşme 

teorisi üzerinde görüş birliğine varılamasa da, teoriye giren konular ve kavramlar ana 

hatlarıyla belirlenmiştir. Mcleod ve O’Keefe (1972), tamamlanmış bir sosyalleşme 

teorisinde beş tür değişkenin olması gerektiğini ileri sürmektedir (Dursun, 1993, s.9): 

 

• Sosyalleşmeye konu olan öğrenme özellikleri, 

• Sosyalleşmeyi sağlayan aracılar, 
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• Sosyalleşmeyle ilgili öğrenme süreçleri, 

• Öğrenmeyi etkileyen sosyal- yapısal değişkenler, 

• Sosyalleşmeye konu olan kişinin yaşı veya hayat devresindeki pozisyonlar. 

 

Moschis ve Churchill (1978), bu değişkenleri Şekil 1’de görüldüğü gibi, 

tüketicinin sosyalleşmesiyle ilgili olarak modelleştirmiştir. 

 

 
         Şekil 1. Tüketici sosyalleşmesinin kavramsal modeli 
           Kaynak: Moschis, G. P. & Churchill G. A. (1978). Consumer Socialization: A  Theoretical And                     
           Empirical Analysis. Journal of Marketing Research, 15, 40-48. 
 

Şekil 1’de görüldüğü gibi modelin, girdi değişkenleri, sosyalleşme süreci ve 

çıktı olmak üzere üç ana öğesi bulunmaktadır. Sosyal yapı değişkenleri ve yaş-hayat 

döngüsünden meydana gelen girdi değişkenleri, sosyalleşme süreci vasıtasıyla doğrudan 

veya dolaylı olarak çıktıları etkilemektedir. Sosyalleşme süreci, hem öğrenme 

biçimlerini hem de aile, okul, medya ve akranlar olmak üzere çeşitli sosyalleşme 

aracılarını kapsamaktadır (Moschis ve Churchill, 1978, s.601). Öğrenme biçimleri ise, 

model alma, destek ve sosyal etkileşimden oluşmaktadır. Girdi değişkenleri, 
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sosyalleşme aracıları ve öğrenme biçimleri aracılığıyla, tüketici davranışları şeklinde 

kendini gösteren öğrenme çıktılarına dönüşmektedir. 

 

2.3. Çocukların Tüketici Olarak Sosyalleşmesi 

 

Sosyalleşme hayat boyu sürmesine rağmen, bu süreçte çocukluk ve ergenlik 

dönemlerinin çok önemli olduğu düşünülmektedir (Moore ve Bowman, 2006, s.536). 

Özellikle Türk toplumu gibi genç nüfus oranı yüksek olan toplumlarda, çocukların 

tüketici olarak ortaya çıkmaları daha da önemli hale gelmektedir. Türkiye İstatistik 

Kurumu’nun (TUİK), 31 Aralık 2011 tarihinde adrese dayalı olarak yaptığı nüfus sayım 

sonuçlarına göre, Türkiye’nin nüfusu 74.724.269 kişidir. Bu nüfusun 25.204.158’ini 0-

19 yaş arası gençler, 12.283.970’ini ise 0-9 yaş arası çocuklar oluşturmaktadır ki, bunlar 

pazara girecek olan yeni adaylardır.  

Çocuklukta kazanılan deneyimler, daha sonraki dönemlerdeki tüketimin 

şekillenmesinde önemli işlevlere sahiptir. Bu deneyimlerin, tüketici davranışları 

açısından önemi iki şekilde ifade edilebilmektedir (Ward, 1974, s.1). İlk olarak; 

çocuklukta kazanılan deneyimler sayesinde yetişkinlikteki davranışlara yön 

verilebilmekte, ikinci olarak ise, çocukların sahip olduğu tüketimle ilgili yetenekler, 

bilgiler ve tutumlar vasıtasıyla ortaya çıkan süreç, kamu politikasına yön vermede ve 

tüketici eğitim programları geliştirmede kullanılabilmektedir. 

Sosyalleşme süreci hem sosyal aracıları hem de öğrenme biçimlerini 

içermektedir. Aile, okul, medya, akranlar tüketicinin sosyalleşmesinde önemli rolleri 

olan sosyal aracılardır. Verma ve Kapoor (2004), çocuk tüketicinin sosyalleşme 

sürecinin bireysel faktörler, sosyalleşme aracıları, öğrenme sistemleri ve bunların 

çıktılarından oluşan bir süreç olduğundan bahsetmektedir. 
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Şekil 2. Çocukların tüketici olarak sosyalleşme süreci 
Kaynak: Verma, D.P.S. &  Kapoor, N. (2004).  Influence of Tv Advertisements On Children's Buying 
Response: Role of Parent-Child Interaction, Global Business Review, 5, s.53. 

 

Şekil 2’de çocuk tüketicinin sosyalleşme süreci görülmektedir. Çocuklar ya 

sahip oldukları bireysel faktörlere ya da sosyalleşme aracılarına bağlı olarak 

tüketicilikle ilgili bir takım davranışlar edinmektedirler. Bilişsel ve sosyal faktörler de 

çocukların tüketici rollerini anlamalarına ve bu rolü uygulamalarına zemin 

hazırlamaktadır. Aşağıda çocukların tüketici olarak sosyalleşme süreciyle ilgili ayrıntılı 

bilgiler verilmiştir. 

 

2.3.1. Bireysel Faktörler 
 

Çocukların tüketici olarak sosyalleşme süreçlerinde rol oynayan önemli 

faktörlerden birisi bireysel faktörlerdir. Bireysel faktörler, yaş, cinsiyet ve gelir olmak 

üzere üç başlık altında incelenmektedir. 

 

2.3.1.1. Yaş 
 

Bilişsel faktörlerden biri olan yaş, tüketici bilgi seviyesi ve karar verme 

yetilerinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Örneğin bilişsel seviyenin gelişmiş olması, 

ürünlerin değerlendirilmesini, farklı alternatiflerin karşılaştırılmasını ve herhangi bir 

ürünün satın alınmak üzere seçilmesini kolaylaştırmaktadır (John, 1999,s.184). Yaş, 
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sosyal gelişim bakımından da önemlidir. Örneğin çocuklar belirli bir yaştan sonra almak 

istedikleri ürünlerle ilgili çevresindeki insanlarla tartışabilmekte, onların görüşlerinden 

etkilenebilmektedirler. 

Piaget bilişsel gelişimi 4 aşamada ele almaktadır: 0-2 yaş arasını kapsayan 

duyusal motor dönem, 2-7 yaş arasını kapsayan işlem öncesi dönem, 7-11 yaş arasını 

kapsayan somut işlemler dönemi ve 11 yaş ve üzerini kapsayan formel işlemler dönemi 

(Bee ve Boyd, 2009, s.315). Piaget bu aşamaları, çocuklardaki bilişsel gelişimi temel 

alarak isimlendirmiştir. John (1999) ise, Piaget’ten farklı olarak doğrudan bilişsel 

gelişim üzerinde durmamış, bununla bağlantılı olarak çocukların tüketici olarak 

sosyalleşmesinde yaşla ilgili gelişmeleri ele almıştır.   John (1999), çocukların tüketici 

olarak sosyalleşmesinin; algısal dönem (3-7 yaş arası), analitik dönem (7-11 yaş arası) 

ve yansıtma dönemi (11-16 yaş arası) olmak üzere üç aşama içinde gerçekleştiğinden 

bahsetmektedir. Bu aşamalar, bilişsel ve sosyal gelişmelerle ilişkili olarak; çocukların 

nasıl düşündükleri, ne bildikleri ve tüketiciliğe nasıl geçtikleri gibi konularda önemli 

değişikliklerin elde edildiği alanlardır. Piaget’in önerdiği dönemler bazında bilişsel 

gelişim incelendiğinde şu aşamalar görülmektedir (Dursun, 1993, s.24): 

a) Duyusal –Motor Dönem (0-2 yaş): Bebek, dış dünyayı keşfetmede duyularını ve 

motor becerilerini kullandığından dolayı, bu döneme duyusal-motor dönem adı 

verilmektedir. Başlangıçta reflekslerini kullanarak kendi vücudunu keşfetmeye çalışan 

bebek, daha sonra, çıngırak, bardak vb. nesneleri tutarak, emerek, vurarak nesne 

sürekliliği kavramını ve deneme-yanılma yoluyla öğrenmeyi başarmaktadır (Başkale ve 

Bahar, 2008 s.134). Bu dönemdeki çocuklar, doğrudan satın almada bulunamasalar bile, 

tavırlarıyla ailelerinin satın almasını etkileyebilmektedirler. Birçok bebek maması 

denedikten sonra, sadece bir bebek mamasının tadını beğenip diğer bebek mamalarını 

yemek istemeyen çocukların, ailelerini o bebek mamasını almak zorunda bırakmaları bu 

duruma örnek olarak verilebilmektedir.  

b) İşlem Öncesi Dönem (2-7): Bu dönemdeki çocuk, taklit yeteneği gelişmiş, 

çevresindeki olay ve nesneleri çeşitli sembollerle ifade edebilen, benmerkezci, özelden 

özele akıl yürütebilen, tek yönlü sınıflandırmalar yapabilen, kişilerin sürekliliğini 

kazanmış, dil ve odaklanma yeteneği gelişmiş bir çocuktur (Başkale ve Bahar, 2008 

s.134). John (1999), bu dönemi algısal evre (3-7 yaş arası) olarak adlandırıp bu dönemi 

çocuğun pazarın hızlı ve kolayca algılanabilen özelliklerine odaklandığı dönem olarak 

tanımlamaktadır. Piaget’in de dediği gibi bu dönemde olaylara tek yönlü bir odaklanma 

söz konusudur. Bu dönemdeki çocukların tüketim bilgisinin, genellikle tek bir boyuta 



20 

dayanan algısal özellikler veya farklılıklar üzerine, kendi yaptığı gözlemlerden 

oluştuğu, belli marka veya mağazalara aşinalık gösterdiği, fakat bunların tam olarak ne 

anlama geldiğini nadiren anladığı, bilgiyi sınıflama veya ilişkilendirme gibi yetilere 

sahip olmadığı, bu yüzden de tüketimle ilgili kararlarını sınırlı bir bilgiye dayanarak 

verdiği görülmektedir (John, 1999, s.187). Örneğin, bu dönemdeki çocuktan renk gibi 

göze çarpan tek bir özelliğe bakarak tüketim kararı vermesi beklenmektedir. İlk 

alışverişi yapmak için ortalama yaş sekiz olarak tanımlansa da, araştırmalar çocukların 

bağımsız bir şekilde alışveriş yapmaya dört yaşından itibaren başladığını göstermektedir 

( Meyer ve Anderson, 2000, s.243). 

Ward ve diğerleri (1977), iki ila yedi yaş arası çocukların, reklâmların her 

söylediğine inandığını çünkü reklâmların kendilerini kandırmak için bir nedenlerinin 

olmadığına inandıklarını belirtmiştir. Bu dönemdeki çocuklar, istedikleri alınmazsa 

bağırıp çağırmakta, anne-babaları ile çatışmaya girmektedirler. Valkenburg ve Cantor 

(2001), iki yaşında çocuğu olan ailelerin %41’inin alışveriş esnasında çocuğu ile 

çatışma yaşadığını, bu oranın üç -beş yaş arası hızlı bir şekilde arttığını ama beş ve altı 

yaşlarında düşüşe geçtiğini belirtmektedirler.  

c) Somut İşlemler Dönemi (7-11): İlkokul dönemindeki çocuklar, bilişsel yeterlilikler 

yönünden çok hızlı değişme gösteren, somut olduğu sürece karmaşık problemleri 

çözebilen ama soyut problemleri çözemeyen, korunum ve tersine dönüştürme 

kavramları gelişmiş, nesneleri farklı özellikleriyle sınıflayabilen ve sıralayabilen 

çocuklardır (Başkale ve Bahar, 2008, s.136). John (1999) bu dönemi, analitik dönem (7-

11 yaş arası) olarak adlandırmaktadır. Analitik dönemde, çocuklarda bilişsel ve sosyal 

açıdan büyük değişimler meydana gelmekte ve bu dönem, tüketici bilgileri ve 

yetenekleri açısından çok önemli gelişmeleri içermektedir. Bu dönemde çocuklar, 

algısal düşünceden somut düşünceye geçiş ve bilgiyi işleme yeteneğinin artması sonucu, 

reklâmları ve markaları daha iyi anlamakta, ürünleri ve markaları birden fazla boyutta 

analiz edebilmekte, bu sayede de çocukların tüketici olarak karar verme yeteneklerinde 

ve stratejilerinde büyük değişiklikler meydana gelmektedir (John, 1999, s.187).  

Tüketim kararında birden fazla özelliği dikkate alan ve bir strateji oluşturan çocuk, 

seçimlerinde daha akılcı davranmakta, ailesi veya arkadaşlarının bakış açısı ile 

düşünmekte ve karşısındakileri ikna etmek için stratejilerini onların görüşlerine göre 

değiştirmektedir (John, 1999, s.187). Çocuğun beş yaşına geldiğinde satın alma gücüne 

sahip olduğu, yedi yaşına geldiğinde istediği ürünleri almak için parayı bir gereklilik 
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olarak gördüğü, dokuz yaş ve sonrasında ise pratik olarak da tüketici haline geldiği 

belirtilmektedir (Özgen, 2003, s.366). 

Çocuklar yedi ve üstü yaşlarda reklâmların her zaman doğruyu söylemediğini 

anlamaya başlamaktadırlar (Ward ve diğerleri, 1977; John, 1999). Bu konuda John 

(1999), çocukların yedi yaşından itibaren reklâmların kendilerini ikna etme niyetinde 

olduğunu anlamaya başladıklarını, bu yaşlardan önce reklâmları sadece eğlence amaçlı 

gördüklerini söylemektedir. Rozendal, Buijzen ve Valkenburg  (2010) ise, bu 

dönemdeki çocukların reklâmların niyetlerini anlamaya başladıklarını ama büyüklere 

oranla daha az tüketim tecrübesi yaşadıkları için anlama oranlarının kendilerinden yaşça 

büyük olanlara göre daha düşük olduğunu vurgulamaktadırlar. 

Bu dönemdeki çocukların, kendi akranlarının düşüncelerine çok önem verdiği, 

oyuncaklara, müzik ve spor ekipmanlarına gösterdikleri ilginin yerini yetişkinler için 

tasarlanan ürünlere ve eğlence ekipmanlarına bıraktığı, marka isimlerine karşı artan 

sadakatleri sayesinde ailenin satın alma sürecine katkılarının da bu dönemde artış 

gösterdiği görülmektedir (Valkenburg ve Cantor, 2001, s.69). 

d) Soyut İşlemler Dönemi (11 yaş ve üstü): Soyut işlemler dönemine giren çocuk, 

artık birçok zihinsel işlemi yapabilecek durumda olan, soyut düşünmesi gelişmiş, 

hipotezler kurabilen, mecazi ifadeler kullanabilen, göreli ve karşılaştırmalı düşünen, 

mantıksal ayırımlar yapabilen, ideolojik sorunlarla ilgilenebilen, ulaşılan sonuçlar 

hakkında genellemeler yapabilen bir dönemdedir (Başkale ve Bahar, 2008, s.137). John 

(1999) bu dönemi, 11- 16 yaş ile sınırlamış ve bu döneme yansıtma evresi demiştir. 

Yansıtma evresi, bilişsel ve sosyal gelişim açısından birçok boyutta daha ileri 

gelişmelerin kazanıldığı dönem olarak tanımlanmaktadır. Bu dönemde çocuklar, sosyal 

yeteneklerini ve bilgiyi işleme yöntemlerini geliştirdikçe, markalara veya fiyatlara 

ilişkin pazar hakkındaki bilgileri daha ayrıntılı ve karmaşık hale gelmekte, diğer 

kişilerin bakış açılarının farkında olma düzeyinin artması, içinde bulunulan gruba uyum 

sağlama ve kendi kimliğini oluşturma ihtiyacı, tüketici olma, seçim yapma ve tanınmış 

markalı ürünlerin tüketiminin sosyal yönlerine daha fazla ilgi gösterilmesine neden 

olmaktadır (John, 1999, s.187). Yine bu dönemde, tüketim kararları, içinde bulunulan 

duruma uyum sağlayacak şekilde verilmekte, aileyi ve arkadaşları etkilemek için, 

onların sahip oldukları görüşleri destekleyerek, daha iyi sonuçlara ulaşmayı sağlayan 

stratejiler geliştirilmektedir (John, 1999, s.187). Badur (2007), bu dönemdeki 

çocukların, ürünler ve markalar hakkında bilgili, aktif, bağımsız müşteriler olduklarını, 

somut nesneler ile karmaşık görevleri yapabildiklerini, reklâmlar ve programları ayırt 
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edebilme becerisi, ikna edici ve satış niyetli reklâmları anlayabilme becerisi ve parayı 

gelecekteki harcamalar için saklama becerisi gibi becerilere sahip bireyler haline 

geldiklerini belirtmektedir. Ayrıca yapılan çalışmalar, yaşları ilerledikçe gençlerin, 

televizyon reklâmlarından daha az etkilendiklerini ve televizyon reklâmlarına karşı 

negatif bir tutum geliştirdiklerini ortaya koymaktadır (Garibova, 2008, s.28). 

Pazarlama alan yazınına bakıldığında, çocukların tüketimi ve yaşları arasındaki 

ilişkiyi ölçen birçok çalışma olduğu görülmektedir (John, 1981; John, 1999; Chaplin ve 

John, 2005; Chaplin ve John, 2007). Chaplin ve John (2005), çocukların üç-dört 

yaşlarında markaları tanımaya başladıklarını, yedi-sekiz yaşlarında birçok ürün 

kategorisindeki markaları öğrendiklerini ve marka ismiyle ürünleri istediklerini, 

ergenlik çağlarında ise ürünün görünen özelliklerini algısal olarak anlamak yerine, 

ürüne kişisel özellikler, referans grup etkisi yükleyip markayı kavramsal olarak 

algıladıklarını belirtmektedir. Moschis ve Moore (1978) tarafından yapılan bir 

araştırmada, 15–19 yaşları arası gençlerin, 12–14 yaşları arası gençlerden daha fazla 

marka bağımlılığına ve fiyat ile ilgili bilgilere sahip oldukları tespit edilmiştir. Chaplin 

ve John (2007) yapmış oldukları çalışmada, 8-18 yaş arası çocukların materyalist 

tüketim durumlarına bakmışlardır. Çalışmalarında, materyalist tüketimin orta 

çocukluktan ergenlik dönemine geçtikçe arttığını, ergenlikten olgunluğa geçtikçe 

azaldığını ve kişinin öz değerliliği arttıkça materyalizm seviyesinin azaldığını 

bulmuşlardır.  

Meyer ve Anderson (2000) yaptıkları çalışmada, 8-12 yaş arası çocukların ürün 

satın alırken en çok kaliteye önem verdiğini, bunu sırasıyla stil, fiyat ve marka isminin 

izlediğini, özellikle 10 yaş çocuklarının stile önem verdiğini, 12 yaşındaki erkeklerin ise 

yaşıtları kızlara oranla marka ismine daha çok değer verdiklerini vurgulamışlardır. 

Verma ve Kapoor (2004), 6-12 yaş aralığında çocuğu olan anne-babaların 

çocuklarıyla ürün ve fiyat hakkında konuştuklarını, çocuklarına fikirlerini sorduklarını, 

satın alma sürecinde çocuklarıyla iletişimde bulunduklarını söylemektedirler. 

Çalışmada, altı yaşından küçük çocukların ürünü satın almak istemelerinin nedeni 

olarak ürünün reklâmındaki müzik ve görüntüden etkilenmeleri gösterilmiş, ayrıca, altı 

yaşından küçük çocuğa sahip ailelerin genelde çocuğunu ödüllendirdiği, satın almayı 

ertelediği, çocuğun satın almayla ilgili isteklerini görmezden geldiği belirtilmiştir. 
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2.3.1.2. Cinsiyet 
 

Tüketicinin sosyalleşmesinde, cinsiyete dayalı farklılıkların biyolojik ve 

sosyolojik olmak üzere iki noktadan kaynaklandığı görülmektedir (Garipova, 2007, 

s.26). Biyolojik faktörler nedeniyle ortaya çıkan farklılıklar, fiziksel görünüş ve 

biyolojik fonksiyonlardaki değişmelerden kaynaklanırken, sosyolojik faktörler 

nedeniyle ortaya çıkan farklılıklar ise cinsiyetle ilişkili roller ve sosyal rollerden 

kaynaklanmaktadır ve bu sosyal ve biyolojik faktörler, kişinin yaşamının farklı 

devrelerindeki davranışları farklı biçimde etkilemektedir (Garipova, 2007, s.26). 

Tüketimle ilgili olarak cinsiyet nedeniyle ortaya çıkan farklılıklardan birisi de, 

fiziksel görünüş ve giyimle ilgilidir. Oldukça fazla sayıdaki çalışmada, kızların 

erkeklerden daha fazla giyimle ilgilendiği ortaya konulmuştur (Garipova, 2007, s.26). 

Fiziksel çekiciliğe önem verilmesi ve gencin arkadaşları tarafından kabul edilme 

ihtiyacı gibi konular, özellikle genç kızların giyime daha fazla önem vermelerine yol 

açmaktadır (Ateşoğlu ve Türkkahraman, 2009, s.219). Kaya ve Oğuz (2010) yaptıkları 

çalışmada, reklâmları izleyerek ürün satın alınması konusunda, cinsiyet bakımından 

sınırlı bir farklılaşma ve etki gözlenirken; modayı takip etme ve bundan etkilenme 

konusunda önemli bir farklılaşma görüldüğünü, kız öğrencilerin yarıdan fazlasının 

modayı takip ederken erkeklerde bu oranın üçte bir olduğunu ve gençlerin ilk tercihleri 

dikkate alındığında, kız öğrencilerin “giyim” ürünleri; erkek öğrencilerin ise “bilişim 

teknoloji” ürünleri satın alırken modadan daha çok etkilendiklerini belirtmişlerdir. 

Annelerin daha çok kız çocuklarıyla alışverişe çıkmalarından dolayı kızların 

alışveriş tecrübesi daha fazla olmaktadır (Grossbart, Carlson ve Walsh, 1991, s.155). 

Ayrıca sekiz- dokuz yaşlarındaki kız çocukları kendileriyle ilgili bir ürün satın alındığı 

zaman, fikirlerinin sorulmasını erkek çocuklardan daha çok istemektedirler (Özgen ve 

Gönen, 1989, s.180).  Meyer ve Anderson (2000), sekiz yaşındaki kız ve erkek çocuklar 

arasında alışveriş konusunda çok önemli farklar olduğunu, kızların erkeklere oranlara 

daha fazla alışveriş merkezlerine gittiklerini ve arkadaşları ile daha erken yaşlarda 

alışveriş yapmaya başladıklarını ama 12 yaşına doğru kızlar ve erkekler arasındaki bu 

farkların giderek küçüldüğünü belirtmişlerdir. Aynı çalışmada, 12 yaşındaki kızların 12 

yaşındaki erkeklere oranla moda konusunda arkadaşlarının fikirlerine çok daha fazla 

değer verdiği, dokuz yaşındaki erkeklerin ise yaşıtları kızlara oranla moda konusunda 

arkadaşlarının fikirlerini daha fazla önemsediği ortaya çıkmıştır. 
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 Özdemir ve Yaman (2007) yaptıkları çalışmada, bilinen tüketici davranışlarının 

dışında, hedonik alışveriş davranışının cinsiyete göre farklılık gösterdiği sonucuna 

ulaşmışlardır. Çalışmada, kadın tüketicilerin alışverişten heyecan duyma, alışverişin 

özgürlük duygusu yaşatması, alışverişin bir çeşit boş zaman değerlendirme biçimi 

olması, başkalarını sevindirmek için alışveriş, alışverişi toplumsallaşmanın bir parçası 

olarak algılama yoluyla bu davranışları gerçekleştirmiş oldukları vurgulanmıştır.  

Dursun (1993), kızların erkelerden daha fazla sıklıkta aileleriyle birlikte alışveriş 

yaptıklarını, kız öğrencilerin reklâmlara ve tezgahtarlara yönelik daha olumlu tutumlara, 

fiyatlar hakkında daha fazla bilgiye, erkek öğrencilerin ise daha güçlü materyalist 

değerlere ve tüketime yönelik sosyal sorumluluklara sahip olduklarını söylerken,  

Ghazali (2011) de, üniversite öğrencileriyle yaptığı çalışmasında, kız öğrencilerin erkek 

öğrencilere kıyasla yüksek oranda marka bilincine sahip olduklarını belirtmektedir. 

Mangleburg Grewal ve Bristol (1997) yaptıkları çalışmada, kızların ürün etiketlerini 

erkeklerden daha çok okuduklarını, satın alma sürecinde kızların erkeklere oranla daha 

fazla akranları ve aileleri ile iletişim kurduklarını ve bu iletişimin kızların etiket okuma 

alışkanlığını olumlu yönde etkilediğini vurgulamışlardır. 

 

2.3.1.3. Gelir 

 

Gelir, tüketicinin satın alma gücünü etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. 

Düşük gelirli ailelerin ürünleri değerlendirme ölçütleri ucuzluk ve dayanıklılıkken, 

yüksek gelirli ailelerin değerlendirme ölçütleri ürünün kalitesi, sıklığı, tanınan marka 

olması gibi özelliklerdir ki, bu durum da doğal olarak çocukların tüketiciliği 

öğrenmesinde ve bazı tüketicilik yeteneklerini kazanmasında doğrudan bir etkiye sahip 

olabilmektedir (Hayta, 2008, s.168). Ward (1974), düşük gelirli ailelerin çocuklarının 

parayla ilgili daha az tecrübeye sahip olmaları ve dolayısıyla da, mevcut tüketim 

mamulleri ile ilgili bilgilerinin sınırlı olabilmesi nedeniyle, tüketici olarak 

sosyalleşmelerinin yüksek gelirli ailelerin çocuklarından daha geç gerçekleştiğini 

savunmaktadır. 

Sosyo-ekonomik düzey aynı zamanda çocukların, marka ve mağaza tercihlerini, 

satış personeli ve reklâmlara karşı tutumlarını ve bilgi kaynaklarını etkilemektedir 

(Ateşoğlu ve Türkkahraman, 2009, s.217). Dursun (1993) yaptığı çalışmasında, yüksek 

gelirli ailelerin çocuklarının, düşük gelirli ailelerin çocuklarına göre, reklâmlara ve 

markalara yönelik daha olumlu tutumlar geliştirdiğini, tüketime yönelik sosyal 
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motivasyonların yüksek gelirli ailelerin çocuklarında daha güçlü olduğunu ama bu 

çocukların da fiyatlar konusunda olumsuz tutuma sahip olduklarını belirtmektedir. 

Yüksek gelir grubundaki aileler, yaptıkları marka seçimi ile kendilerini diğer 

insanlardan ayırmakta, diğerleri tarafından takdir edilmek ve kendi statülerini karşı 

tarafa göstermek amaçlı lüks tüketim yapmakta, yapmış oldukları bu lüks tüketim de bu 

ailelerin çocuklarında kendini materyalist ve aşırı tüketim olarak göstermektedir (Hayta, 

2008, s.169).  Ailenin sosyoekonomik konumu, çocukların tüketici çevrelerinin farkında 

olmalarını, tüketim için sahip oldukları olanakları ve böylece onların marka 

farkındalığını da etkilemektedir (Badur, 2007, s.37). Bazı çalışmalar ailesinin gelir 

durumu iyi olan çocukların, daha fazla ekonomik dünyaya maruz kaldıkları için, daha 

iyi bir marka farkındalığına sahip olduklarını söylerken, bazı çalışmalar da ailesinin 

gelir durumu kötü olan çocukların, daha erken ve daha geniş ölçüde pazar yerine maruz 

kaldıkları için, marka farkındalıklarının daha fazla olduğunu söylemektedir (Badur, 

2007, s.37). 

Ailenin gelir durumu, çocuğun akranları ve ailesiyle olan ilişkisini de 

etkilemektedir. Yüksek gelir sahibi aileler tüketim konusunda çocukları ile daha çok 

iletişimde bulunmakta, çocuklarının görüşlerini önemsemekte, çocuklarının ailenin satın 

alma kararlarına katılmasına izin vermekte iken, bu ailelerin çocukları da anne-

babalarının tüketim davranışlarını daha çok model almaktadırlar (Moore, Moschis ve 

Smith, 1979, s.104). Ayrıca düşük gelir grubundaki çocukların tüketici olarak 

sosyalleşmesinde akranları daha etkin bir rol oynarken, yüksek gelire sahip ailelerin 

çocuklarının sosyalleşmesinde ise gazete ve televizyon gibi aracıların daha etkin bir rol 

oynadığı görülmektedir (Hayta, 2008, s.169).   

 

2.3.2. Sosyalleşme Aracıları 

 

Çocuğun içinde yaşadığı toplumun değerlerini benimsemesi kendiliğinden ve 

birden gerçekleşen bir durum değildir. Bu, bir süreç meselesidir. Tüketim konusunda da 

durum aynıdır. Çocuk tüketim yeteneklerine sahip olarak doğmamakta, bu yetenekleri 

zamanla ve çeşitli faktörler aracılığıyla kazanmaktadır. Bu bağlamda, çocuğun tüketici 

olarak sosyalleşmesi sürecinde, kendisine yardımcı olan birkaç faktörün olduğu 

görülmektedir. Bu faktörler, aile, akranlar ve kitle iletişim araçlarıdır. 
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2.3.2.1. Aile  
 

Anne-babalar çocuğun sosyal yönünü geliştirirken, çocuğun tüketici rolünü 

kazanmasına da yardım etmektedirler. Çünkü aile, çocuğun tüketici olarak gelişmesine 

yardım etmek için, tüketimle ilgili kendi bilgisini ve yeteneklerini çocuğa transfer eden 

sosyal bir aracıdır (Bao, Fern ve Sherg, 2007, s.673; Yan ve Xu, 2010, s.28). Çocuğun 

tüketiciliği öğrenmesini sağlayan sosyal aracılar arasında aile, en iyi öğretme aracıdır ve 

ailede kazanılan tutum ve davranışların etkisi yetişkinlikte de devam etmektedir (Moore 

ve Moschis, 1981, s.50; Fan ve Li, 2010, s.4). Yani sosyalleşme sürecinde ailenin çok 

önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir (Viswanathan, Childres ve Moore, 2000, 

s.407).  

Ailesi tarafından eğitilerek ya da ailesini gözleyerek tüketicilik rolünü 

kazanmaya çalışan çocuğa, ailesi para vererek, onunla birlikte alışverişe çıkarak ve 

onun satın alma taleplerini dinleyerek, tüketicilik rolünü benimsemesi için doğrudan 

fırsatlar tanımaktadır (Hayta, 2008, s.173). Ailenin çocuğun tüketicilik rolü üzerindeki 

etkisi çocuğun yaşının artması, ekonomik bağımsızlığını kazanması ve psikososyal 

gelişiminin artmasıyla azalmaktadır (Hota ve McGuiggan, 2006, s.119). Çocukların 

ergenlik sürecine girmeleriyle beraber, ailenin çocuğun sosyalleşmesindeki rolü 

azalmasına rağmen, erken yaşta öğrenilen tutumlar ve kazanılan yetenekler ergenlerin 

satın alma davranışlarının önemli bir belirleyicisi olmaktadır (Meyer ve Anderson, 

2000, s.243). 

Moschis, Moore ve Smith (1984), tüketim hakkındaki aile iletişimini, mal ve 

hizmetlerle ilgili aile ve çocuk arasındaki açık ilişki olarak tanımlamaktadırlar. Onlar, 

tüketim hakkında ailenin çocukla karşılıklı konuşmasının rol algılayışı ve tüketim 

faaliyetleriyle ilişkili olduğunu söylemektedirler.  Aile ve çocuk arasındaki karşılıklı 

konuşma, çocukların ürünleri akıllıca ve verimli bir şekilde satın almalarını, onları 

kullanma yeteneklerini ve toplumda hakları, sorumlulukları ve görevleri hakkında 

tüketici olarak kendilerini nasıl algıladıklarını etkilemektedir (Moschis ve diğerleri, 

1984, s.314).  

Aile, çocuklarına tüketicilikle ilgili bilgileri verirken, isteyerek veya istemeyerek 

farklı yöntemleri kullanabilmektedir (Ateşoğlu ve Türkkahraman, 2009, s.220). Bunlar: 

 

• Belirli faaliyetleri ve tüketim davranışlarını yasaklama, 

• Tüketim ve tüketicilikle ilgili konularda bilgi ve eğitim vermeye çalışma, 
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• Tüketim karalarıyla ilgili olarak çocuklarıyla karşılıklı fikir alışverişinde 

bulunma, 

• Davranışlarıyla çocuğa örnek olma, 

• Çocuğun kendi tecrübelerinin sonucu olarak öğrenmesine izin verme. 

Wilkie ise (Garipova, 2007’de belirttiği üzere), ailenin çocukların 

sosyalleşmesini dört yoldan etkilediğini belirtmektedir: 

• Anne ve babanın tüketici modeli oluşturması: Anne ve baba farkında 

olmadan, çocuk gözlem yoluyla bazı bilgi ve becerileri anne-babasından 

edinmektedir. 

• Anne, baba ve çocuk diyalogu: Anne ve baba çocuklarıyla ürünler hakkında 

konuşmakta ya da çocuklar bazı ürün ve markalar hakkında soru 

sormaktadırlar. ( Ürün iyi mi? Neden kötü? Neden yapılmıştır? ) Bu tür 

konuşmaları önemli ölçüde televizyon reklâmları ve okul arkadaşları da 

etkilemektedir. 

• Çocuk-çocuk ilişkisi: Bu tür ilişki, ailede birden fazla çocuk var ise çok etkili 

olmaktadır. Genellikle küçük çocuk ağabeyi veya ablasına merak ettiği ve 

anne babasına sormaya çekindiği soruları sormakta, onları taklit etme 

eğiliminde bulunmaktadır. 

• Çocuk büyüdükçe, eline para geçmesi: Harçlık para ile anne-baba çocuğuna 

istediğini alma fırsatı vermektedirler. Çocuklar parasını nasıl harcayacağına, 

parasıyla ne alacağına, nereden alacağına karar verirken tüketici olarak 

tecrübe kazanmaya başlamış olacaktır. 

 

Ailenin çocuğa olumlu teşviklerde bulunması, etkili tüketicilik davranışlarının 

gelişmesine katkıda bulunurken, negatif teşvikler ve cezalar ise çocukların tüketicilik 

bilgisini geliştirmesini engellemektedir (Moschis ve diğerleri, 1984, s.316). Rose 

(1995), tüketicinin sosyalleşme sürecini etkileyen, ailesel temelli birçok etmenden 

bahsetmektedir. Bunlar; tüketimle ilgili iletişim, çocukların tüketim özerkliği, 

çocukların aile satın alma kararına katılışı ve bu kararı etkileme biçimleri ve son olarak 

da tüketim ve medya etkisinin kısıtlanmasıdır. 

Çocukların ve gençlerin tüketicilik bilgisi, becerileri, değerleri ve davranışlarını 

kazanmalarında ailenin etkisini araştıran çok sayıda çalışma mevcuttur. Bir sosyal aracı 

olarak aile, çocuğun tüketici yeteneklerini kazanmasında önemli bir unsurdur. Moschis 
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ve Churchill (1978), çocukların tüketimin akıllı yönlerini ailelerinden öğrendiklerini 

belirtmişlerdir. Yapılan araştırmalar da bu konunun doğru bir tespit olduğunu 

göstermektedir. Ward ve Wackman (1971) yaptıkları çalışmada,  ailelerin çocuklarına 

fiyat-kalite ilişkisi hakkında genel tüketim amaçlarını öğrettiklerini söylemişlerdir.  

Meyer ve Anderson (2000) yaptıkları çalışmada, 8-12 yaş aralığındaki 

çocukların çoğunluğunun aileleri özellikle anneleri ile alışveriş yaptığını, bu çocukların 

ailelerinin de etkisiyle mal ve hizmetlerde fiyat ve modadan çok kaliteye önem 

verdiğini söylerken, May ve Koester (1985), 9-12 yaşındaki çocukların, çocuklarının 

kıyafetinin rengi, modası ve stili hakkında sorumluluk sahibi olan aileleri ile alışveriş 

yaptıklarını, çocukların yaşları arttıkça akran etkisinde kalmanın da arttığını ama yine 

de satın almayla ilgili son kararda ailenin etkisinin akranlara oranla daha belirgin 

olduğunu belirtmektedirler. 

Dursun (1993) çalışmasında, aile ile çocuk arasındaki iletişimin sıklığı arttıkça 

gençlerin markalara yönelik olarak daha olumlu tutum geliştirdiğini, ailenin eğitim 

durumunun gençlerin reklâmlara yönelik tutumlarını ve materyalistik değerlerin 

kazanılmasını negatif, gençlerin toplumca kabul görmüş tüketim davranışlarını 

öğrenmelerini ise pozitif olarak etkilediğini belirtmiştir. Bu bulgular, özellikle sosyal 

sorumlulukların öğrenilmesinde ailenin amaçlı bir şekilde çocuklarına tüketimle ilgili 

bazı becerileri ve değerleri öğrettiklerini göstermektedir (Dursun, 1993, s.112). Hsieh, 

Chiu ve Lin (2006)  çalışmalarında, çocukların marka tutumlarının aileleri tarafından 

etkilendiğini ve etkinin boyutunun aile ile çocuk arasındaki ilişkiye göre değiştiğini 

vurgulamışlardır. Badur (2007) ise, ailelerin çocuklarına tüketimi tüm yönleriyle 

öğreterek çocuklarının tüketici olarak sosyalleşmesinde önemli rol oynadığını, 

çocuklarının belirli markalar için algılarını etkilediğini, marka, ürün seçimlerinin belirli 

ürün bağlılıklarının bir kuşaktan diğerine aktarıldığını, hatta bu bağlılığın ailenin üç 

hatta dört kuşağı ile birlikte devam ettiğini belirtilmektedir. 

 Fan ve Li (2009) yaptıkları çalışmada, Çinli çocukların ailelerini en güvenilir 

bilgi kaynağı olarak gördüğünü ve çocukların yiyecek tercihlerinde en çok ailelerinin 

tavsiyesini dinlediklerini bulmuşlardır. Higby ve Mascarenhas (1993), gençlerin 

yiyecek satın alma davranışlarında ailenin, diğer sosyal aracıların (akranlar, medya,..) 

etkisine kıyasla çok daha fazla etkiye sahip olduğunu ve gençlerin alışveriş yaparken 

kural koyan aileden çok, bilgi veren aileden etkilendiğini belirtmişlerdir. Moore ve 

Bowman  (2006), yaşları biraz daha büyük olan ergenlerin bir ürün satın alırken ürünün 

performansı, fiyatı gibi konularda ailelerini bir bilgi kaynağı olarak gördüklerini, 
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ailenin, özellikle maddi durumu iyi olan ailelerin, çocuğun sosyal anlamda çevresi 

tarafından kabul görmesinde aktif bir rol oynadığını söylemişlerdir. Sahay ve Sharma 

(2010) yaptıkları çalışmada, Hintli çocuklar üzerinde marka değiştirme konusunda 

ailenin akranlardan daha etkili olduğunu bulmuşlardır. Araştırmacılar bu sonucu, Hintli 

çocukların 18 yaşına kadar aile ile birlikte yaşamalarına, ailenin kullandığı markaları 

benimsemelerine ve evden ayrıldıktan sonra bile bu alışkanlığı devam ettirmelerine 

bağlamışlardır.   

 

2.3.2.2. Akranlar 
 

Tıpkı aile gibi akranlar da çocuğun tüketici olarak sosyalleşmesini doğrudan 

veya dolaylı olarak etkilemektedirler. Akran grubu kişilerin işte, mahallede, okulda 

sosyal ilişkiler kurdukları insanlardan oluşmaktadır. Akran etkisi, orta çocukluk 

döneminde başlayıp ergenliğe doğru etkisini gittikçe arttıran bir etkidir (Hota ve 

Mcguiggan, 2006, s.120). Bir gruba ait olma veya o grup tarafından kabul edilme arzusu 

kişinin düşüncelerini, davranışlarını değiştirmesine neden olabilmektedir. 

Ailede olduğu gibi akran gruplarının etkileri de üç grup altında 

toplanabilmektedir ( Dursun, 1993, s.41): 

 

1)  Akranlar, kişinin tüketicilikle ilgili değerleri, tutumları, becerileri ve 

davranışları kazanmalarını doğrudan etkileyebilmektedir. 

2)  Akranlar, kişinin tüketicilikle ilgili değerleri, tutumları, becerileri ve 

davranışları kazanmalarını dolaylı olarak etkileyebilmektedir. 

3)  Akranlar, diğer sosyalleşme aracılarının kişi üzerindeki etkilerini 

değiştirebilmektedir. 

 

Akran grupları kurallara uymayı sağlayarak, değerleri açıklayarak ve bilgi 

vererek tüketici tercihlerini etkileyebildiği gibi, sadece neyin alınacağını değil aynı 

zamanda nasıl alınacağını da belirleyebilmektedir (Meyer ve Anderson, 2000, s.244). 

Yani akran grubu; ürünlerden ve markalardan haberdar olmayı, ürün hakkındaki inanç 

ve bilgileri, ürünün denenmesini, ürünün nasıl kullanılacağını, mağaza tercihini ve 

seçilmiş ürünlerin marka tercihini etkilemektedir (Ateşoğlu ve Türkkahraman, 2009, 

s.221). Belirli markalar veya ürünler çocuklar için önemli hale geldiği zaman, grubun 

her bir üyesi için, o ürün ve markaya karşı olumlu ve materyalist hisler gelişmektedir 
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(Hayta, 2008, s.174). Hatta Moschis ve Churchill (1978) çalışmalarında, tüketim 

konusunda akranlar arasındaki iletişim arttıkça materyalist değerlerin geliştiğini 

bulmuşlardır. Moore ve Bowman da (2006), ailenin tüketimin rasyonel yönlerine hitap 

ettiğini, akranların ise tüketim stili ve tercihler gibi tüketimin daha duygusal yönlerine 

hitap ettiğini, bu yüzden de tüketimin ekonomik güdülerinin aile, sosyal ve materyalist 

güdülerinin ise akran grupları tarafından şekillendiğini söylemektedir. 

Bazı araştırmacılar, çocuk tüketicilerin yaşamlarında akranların rolü arttıkça, 

ailenin etkisinin azaldığını varsaymaktadırlar (Moore ve Bowman, 2006, s.536). Hatta 

arkadaş gruplarının gençler üzerindeki etkisinin, büyük ölçüde, gençlerin aileleriyle 

olan iletişimlerinin düzeyine bağlı olduğu, ailenin bir konu üzerinde çocuklarıyla görüş 

alışverişinde bulunmaya fazla zaman ayırmaması halinde, çocuğun bu ihtiyacını başka 

yollarla tatmin etmeye çalışacağı söylenmektedir (Garipova, 2007, s.21). 

Sing, Kwon ve Pereira  (2003), çocuklar büyüdükçe onların sosyalleşme 

aracıları ile olan ilişkilerinin değiştiğinden ve medya ve akranların etkisinde kalma 

eğiliminin, ailenin etkisinde kalma eğiliminden daha baskın hale geldiğinden 

bahsetmektedirler. Çalışmada 22-34 yaş arası insanların, çocukların ve gençlerin tersine 

bilgi veren kaynaklara yöneldikleri, kuralcı etkilere daha az boyun eğdikleri, pazar 

hakkında bilgi edinmek için ailelerinden daha çok akranlarından bilgi aldıkları ve 

internete güvendikleri bulunmuştur. 

     Mangleburg ve diğerleri (1997) yaptıkları çalışmada, akranların çocuğun 

tüketim yeteneklerini kazanması ve pazar hakkında bilgili olması konusunda iyi bir 

kaynak olduğunu, akran gruplarının ilaç ve içki kullanımı konusunda arkadaşlarını 

olumsuz olarak etkilese de, ürünün etiketini okumak gibi önemli tüketici yeteneklerini 

öğrenme konusunda iyi bir yardımcı olduğunu belirtmektedir. May ve Koester  (1985) 

yaptıkları çalışmada, 13-15 yaş arasındaki kızların kendilerine kıyafet alacakları zaman 

akranlarının ne giydiğini, hangi renk giydiğini düşünerek alışveriş yaptığını ortaya 

koymuşlardır. Meyer ve Anderson (2000), çocukların yaşları 12 olduğunda kıyafet 

alışverişini arkadaşlarıyla yaptıklarını, çocukların yaşları arttıkça aileleri ile daha az, 

akranlarıyla daha çok alışverişe çıktıklarını, harcama güçlerinin ve satın alma rollerinin 

arttığını, arkadaşlarla yapılan alışverişlerde pahalı ürünlere oranla daha az pahalı 

olanların alındığını belirtmişlerdir. Çalışmada, yaş arttıkça arkadaşların beğendiği 

kıyafetleri alma oranının arttığı, 12 yaşındaki kızların 12 yaşındaki erkeklere oranla 

moda konusunda arkadaşlarının fikirlerine çok daha fazla değer verdiği, 9 yaşındaki 
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erkeklerin ise yaşıtları kızlara oranla moda konusunda arkadaşlarının fikirlerini daha 

fazla önemsediği vurgulanmıştır. 

Akranları tarafından kabul edilme isteği, çocukların tüketim davranışına 

yansımaktadır. Elliott ve Leonard (2004), 8- 12 yaş aralığındaki çocuklarla yaptıkları 

çalışmada, çocukların çoğunun moda olmayan ve kendilerinin istemediği spor 

ayakkabıları giyen arkadaşlarıyla konuşmak bile istemediğini, bu yüzden de çocukların 

fakir olmalarına rağmen marka spor ayakkabı giyerek fakirliklerini gizlediklerini, 

dışlanmamak, arkadaşlarının gözünde itibar kaybetmemek ve arkadaşları arasında 

popüler bir kişi olmak için arkadaşlarıyla aynı spor ayakkabıları giymeyi tercih 

ettiklerini ortaya koymuşlardır. Sahay ve Sharma (2010), çocuğun gruba ait olma hissi 

arttıkça, marka değiştirme niyetinin azaldığını, çocuğun ait olduğu gruba marka 

tüketimini açıklama konusunda çok önem verdiğini ama fiyatlardaki büyük 

değişikliklerin marka değiştirme niyeti ve akranların etkisi arasındaki ilişkiyi 

etkilediğini ve büyük fiyat değişikliklerinin akran etkisini bastırdığını söylemektedirler. 

 

2.3.2.3. Kitle İletişim Araçları 

 

Kitle iletişim araçları, çocukların sosyalleşmesinde önemli rol oynayan 

faktörlerden birisidir.  Kitle iletişim araçlarında yayınlanan reklâmların (özellikle de 

televizyon reklâmlarının), çocukların tüketici olarak sosyalleşmesindeki etkileri 

nedeniyle, bu alandaki araştırmacıların pek çoğu çalışmalarını reklâmlar üzerine 

yoğunlaştırmıştır (Goldberg, 1990; Carruth ve Skinner, 2001; Badur, 2007; Fan ve Li, 

2009). Günümüzde televizyon ve internet, tüketicinin sosyalleşmesi sürecinde diğer 

kitle iletişim araçlarından daha etkili bir rol oynamaktadır (Garipova, 2007, s.21). 

Televizyon konusunda da araştırmacılar için reklâmların ayrı bir önemi bulunmaktadır. 

Çünkü günümüzde çocuklar, okuma ya da oyuna ayırdığı zamandan daha fazlasını 

televizyon karşısında geçirdiği için, televizyon reklâmları ile sık karşılaşmakta, bu 

yüzden de televizyon reklâmları çocuklar için birincil bilgi kaynağı olmaktadır 

(Ateşoğlu ve Türkkahraman, 2009, s.221). Reklâmı yapılan ürünlerin sayısının 

artmasının ve çocukların bu reklâmlardan etkilenmesinin aile ile çocuk arasındaki 

çatışmaları arttırdığı da söylenmektedir (Özmete, 2009, s.374). Carruth ve Skinner 

(2001), çoğu annenin reklâmların gerçekleri yansıtmadığı ve tüketici olarak çocuklara 

yarar sağlamadığı gerekçesiyle, tüketiciliği teşvik eden reklâmlara karşı şüpheci 

yaklaştıklarını ve bu reklâmlara karşı olumsuz tutum geliştirdiklerini söylemektedirler. 
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Çocukların gelişim durumuna göre, medyadan etkilenme durumları da 

değişmektedir. Yaş olarak daha küçük çocuklar televizyon reklâmlarının bilgi verici, 

güvenilir ve eğlenceli olduğunu düşünmektedirler (Chan ve Mcneal, 2004, s.28). 

Televizyon programları ve reklâmlar, çocuklara hem taklit edebilecekleri modeller 

sağlamakta hem de onlar için ürün ve markalar konusunda önemli bir bilgi kaynağı 

olmaktadır (Dursun, 1993, s.110). Fan ve Li (2009), Çinli çocuklarla yaptıkları 

çalışmada, reklâmların yeni ürünleri öğrenme konusunda çok önemli bir kaynak 

olduğunu ve çocukların reklâmı yapılan ürünle ilgili olumlu tutum geliştirmelerinin, 

reklâmlara maruz kalma seviyesiyle ilişkili olduğunu söylemişlerdir. Dursun (1993), 

televizyon izleme ile tüketicilik rolünün algılanması arasında pozitif bir ilişki olduğunu, 

ayrıca televizyon izlemenin kişilerin ürünler, bu ürünlerin hangi ihtiyaçları tatmin ettiği 

ve genellikle bu ürünlerin kimler tarafından kullanıldıkları gibi konularla ilgili bilgi 

edinmelerine katkıda bulunduklarını söylemektedir. Çalışmasında Dursun, televizyon 

programlarını ve reklâmları izleme sıklığının çocukların bazı tüketim ve tüketicilik 

becerilerini kazanmalarını etkileyen önemli bir etken olduğunu, televizyon izleme 

sıklığı yüksek olan çocukların reklâmlara ve markalara yönelik olumlu tutum 

geliştirdiklerini saptamıştır. 

 Goldberg (1990), televizyon reklâmlarının, 9-12 yaş arasındaki çocukların 

oyuncak markalarını tanımaları ve yiyecek satın alımları üzerindeki etkisini inceleyen 

çalışmasında, yüksek seviyede televizyon izleyen çocukların düşük seviyede televizyon 

izleyen çocuklara göre daha fazla oyuncak markası tanıdıklarını belirtmiştir. Badur 

(2007) ise çalışmasında, reklâma üç kere maruz kalmanın (ürünün aynı reklâmına ya da 

ürünün üç farklı reklâmına) markayı tanımayı biraz geliştirdiğini, daha sonraki maruz 

kalmaların ise daha az pozitif etki yarattığını vurgulamıştır. 

Televizyon izlemenin, çocuklar üzerinde hem doğrudan hem de çocukların 

tüketicilik rolünü kazanmalarını etkilemesi yönüyle dolaylı olarak etkileri mevcuttur. 

Televizyon programları ve reklâmlar, çocukların ailesiyle ya da arkadaşlarıyla üzerinde 

konuşacakları konuların ortaya çıkmasını da sağlayabilmektedir (Dursun, 1993, s.51). 

Dursun (1993) televizyon izleme ile materyalistik değerlerin ve tüketime yönelik sosyal 

motivasyonların öğrenilmesi arasında pozitif ilişkilerin bulunduğunu saptamıştır. 

Goldberg, Gorn, Peracchio ve Bamossy (2003) çalışmalarında, daha materyalist olan 

çocukların televizyon reklâmları ile, daha az materyalist olanlara oranla daha çok ilgili 

olduklarını, televizyon reklâmlarında gördükleri ürünleri satın almak istediklerini ve 
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materyalist olan çocukların reklâmları kendilerine yardımcı olan bir kaynak olarak 

gördüklerini belirtmişlerdir. 

  Günümüze kadar çocukların tüketici olarak sosyalleşmesiyle ilgili birçok 

araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda (Moschis ve diğerleri, 1984; Higby ve 

Mascarenhas, 1993; Meyer ve Anderson, 2000; Carruth and Skinner, 2001; Chaplin ve 

John, 2005; Badur, 2007; Kaya ve Oğuz, 2010)  çocukların öğrenme biçimleri ve sosyal 

aracılar dışında ürün, marka, reklâm, alışveriş, fiyat bilgileri, karar verme stratejileri, 

materyalist değerler, tüketimin sosyal yönleri gibi birçok faktörler de incelenmiştir  

 

2.3.3. Öğrenme Modelleri 

 

İnsanların öğrenme süreci bilişsel öğrenme ve sosyal öğrenme olarak iki model 

altında incelenmektedir. Moschis ve Churchill (1978), bilişsel öğrenmenin, kişisel ve 

çevresel faktörlerin etkileşimiyle kişinin çevresini bilişsel olarak düzenleme süreci 

olduğunu belirtmektedirler. Bilişsel gelişme modeli, bilişsel gelişme aşamalarında nitel 

değişimlerin bir fonksiyonu olarak tüketici bilgisinin, yeteneklerinin ve davranışlarının 

oluşumunu açıklamaya çalışmaktadır (Ateşoğlu ve Türkkahraman, 2009, s.223).  

  Sosyal öğrenme modeli, farklı sosyal çevrelerde bireysel ve sosyalleşme 

aracıları arasındaki etkileşimin bir fonksiyonu olarak tüketici bilgisinin, yeteneklerinin 

ve davranışlarının oluşumunu açıklamaya çalışmaktadır (Ateşoğlu ve Türkkahraman, 

2009, s.223). Yani, sosyal öğrenme modelinde, sosyal aracı olarak tanımlanan 

başkalarının veya kurumların davranışları ve bu davranışların gözlenmesine dayalı bir 

dolaylı öğrenmeden söz edilmektedir. Gözleyerek öğrenme denilen bu öğrenmeye göre 

insanlar, deneme yanılmaya gerek kalmadan, genel ve bütünleşmiş öğrenme kalıplarını 

kazanabilmektedirler (Demirbaş ve Yağbasan, 2005, s.367). Sosyal öğrenme teorisinin 

temel kavramlarından olan, model alma ile öğrenmenin; model alma, gözlemleyerek 

öğrenme, taklit, özdeşleşme, içselleştirme gibi terimlerle açıklandığı görülmektedir.  

 
2.3.3.1.  Bilişsel Gelişme Modeli 

 

Biliş kavramı; duyular, algılama, semboller, hatırlama, düşünme, problem çözme 

gibi süreçlerin olduğu zihinsel tüm etkinlikleri içermektedir. Bilişsel gelişim ise, bütün 

bu süreçleri içine alan bir gelişim alanıdır.  Çocukların bilişsel gelişimleri, onların 

yeteneklerini organize etme süreçleri ile çevrelerinden öğrendiklerini kullanabilme ve 
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kişilerarası ilişkilerinin gelişimleri hakkında edindikleri bilgiler ile ilgilidir (Yücel, 

2003, s.11). Söz konusu bu bilgiler çocukların tüketici rollerini gerçekleştirmelerine de 

önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Bilişsel yeteneklerdeki yaşla alakalı gelişmeler, 

çocuğun ürünü ve ürünün alternatiflerini değerlendirme ve seçilen bir ürün için harcama 

yapabilme sürecini kolaylaştırmaktadır (John, 1999, s.184). 

 Bilişsel gelişim teorilerinden başlıca ikisi, Piaget’in  “Zeka Gelişimi Teorisi” ve 

Ausbel’in “Öğrenme Teorisi”dir. Yücel (2003), bilişsel gelişime ilişkin kabul edilebilir 

en önemli teorilerden birisinin, İsviçreli psikolog Jean Piaget’in yaptığı araştırmalar 

sonucu ortaya çıktığını ve Piaget’in bilişsel gelişimi, düşünme ve akıl yürütme 

yöntemlerinde gözlenen evrelere göre sınıflayan ilk psikolog olduğunu belirtmektedir. 

Piaget’in teorisinin göz ardı edilemez olmasının iki önemli sebebi vardır. İlk olarak 

Piaget, çocuktaki düşünce gelişimini deneysel bir yöntemle ayrıntılı olarak açıklamış, 

ikinci olarak da zihinsel sistemin bütününü tasvir etmeye çalışmıştır (Arkonaç, 1998, 

s.316). 

Çocukların dünyanın edilgen bir parçası olmadığını, ama iç dünyalarının 

yetişkinlerden farklı olduğunu savunan Piaget’e göre bilişsel gelişim, genetik ve 

çevresel faktörlerin etkileşimiyle oluşmaktadır ve bu oluşuma şema, olgunlaşma, 

deneyim, uyum, özümleme ve örgütlenme ilkeleri yön vermektedir (Yücel ,2003, s.13). 

Piaget’in bilişsel gelişim kuramı,  insanların hayatları boyunca farklı nitelikler ve 

yetenekler kazandıkları aşamalardan geçtiklerini savunmaktadır. Piaget, gelişimin bu 

ilerlemesini, her yaş döneminin kendine özgü nitelikleri içerisinde barındırmasından 

dolayı yaş süreçlerine ayırarak incelemiştir. Bu süreçler, duyusal motor dönem, işlem 

öncesi dönem, somut işlemler dönemi ve soyut işlemler dönemidir (Dursun, 1993, s.24).  

Bu dönemler, sosyalleşmeyi etkileyen bireysel faktörlerden yaş konusu içerisinde 

anlatıldığı için burada tekrar edilmemiştir. 

Ausubel ise, bilişsel yapıyı, hiyerarşik yapılar şeklinde düzenlenmiş kavramlar 

ve önermeler şeklinde tanımlamaktadır (Dursun, 1993, s.25). Ausubel’e göre bir 

öğrenmenin “anlamlı” olması; bilgi, öğrencinin hafızasında doğru bir şekilde 

sınıflandırıldığında, düzenlendiğinde ve orada kalıcı olduğunda gerçekleşmektedir 

(Stone, 1983, s.195). Ausubel’in anlamlı sözel öğrenmesinin psikolojik esasları çok kısa 

olarak şu şekilde özetlenebilmektedir (Gürses, 2010, s.5): 
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• Yeni öğrenilecek olan kavram, bilgi ve ilkeler önce öğrenilmiş olanlarla 

ilişkilendirildiğinde anlam kazanır. Öğrenci zihninde bu ilişkileri kuramazsa 

konuyu kavrayamaz. 

•  Her bilgi ünitesi kendi içinde bir bütün oluşturur. Bu bütünde belirli bir 

düzende sıralanmış kavramlar, kavramlar arası ilişkiler vardır. Öğrenci bu 

düzeni anlayamazsa ve yeni konunun ilişkilerini göremezse konuyu 

kavramakta güçlük çeker. 

•  Yeni öğrenilecek konu öğrenci açısından kendi içinde tutarlı değilse veya 

öğrencinin önceki bilgileriyle çelişiyorsa öğrenci konuyu kavramakta ve 

benimsemekte güçlük çeker. 

•  Bilişsel içerikli bir konuyu öğrenmede etkili zihin süreci tümdengelimdir. 

Öğrenci kendine verilen bir kuralı özel durumlara başarıyla uygulayamıyorsa 

onu kavramamıştır. 

 

Piaget’in aksine, Ausubel daha iyi öğrenmenin sadece kişinin çevresiyle 

etkileşimi yoluyla gerçekleşemeyeceğini, etkileşimin düzeyinin ve türünün de 

düzenlenmesi ve geliştirilmesi gerektiğini savunmaktadır (Dursun, 1993, s.25). 

Tüketicinin sosyalleşmesi çerçevesinde bu iki yaklaşım değerlendirildiği zaman, 

Piaget’in teorisinin, okul öncesi çocuklara tüketicinin sosyalleşmesini öğretmesinin zor 

olabileceği, Ausubel’in teorisinin ise, genel bilgilerden daha spesifik kavramlara ve 

gerçeklere doğru giden bir sıradan yararlanarak özet niteliğindeki kavramları bu yaştaki 

çocuklara öğretebileceği savunulmaktadır (Dursun, 1993, s.26). 

Moschis, Lawton ve Stampfl’in (1980),  iki ile altı yaşları arasındaki çocuklar 

üzerinde yaptıkları bir çalışma, Ausubel’in küçük çocuklara da tüketicilik bilgisinin ve 

becerisinin öğretilebileceği önerisini desteklemektedir. Ayrıca Peracchio (1992) de, beş 

yaş ve altı çocuklar üzerinde yaptığı çalışmada, uygun yöntemler kullanıldığı takdirde 

küçük çocukların da tüketicilikle ilgili bilgileri kazanabileceğini vurgulamaktadır. Bu 

çalışmaya göre aynı olayın görsel ve işitsel olarak tekrarlanması ya da olayın çekici hale 

getirilmesi çocuğun öğrenmesini kolaylaştıracaktır. 

 
2.3.3.2. Sosyal Öğrenme Modeli 

 

Sosyal öğrenme modeli, çocukların birbirlerini etkilemelerinin yanı sıra, 

duygusal sorumluluklarının nasıl geliştiğini de açıklamaya çalışan bir modeldir 
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(Ateşoğlu ve Türkkahraman, 2009, s.224).  Çocuklar tüketicilikle ilgili tutumları, 

değerleri ve davranışları gözlem, pekiştirme ve etkileşim yoluyla öğrenmektedirler 

(Ersoy, 2005, s.33). 

a) Gözlem: Gözlemsel öğrenmede çocuk, etrafındaki kişilerin davranışlarını 

gözlemleyerek kendi davranışlarına yön vermektedir. Çocuğun davranış biçimi, 

gözlemlediği kişinin davranışlarını taklit etmesiyle değişmektedir. Çocuğun 

davranışlarını gözlemlediği kişi yakındaki anne, baba, akran, arkadaş veya akraba 

olabildiği gibi, filmdeki, kitaptaki, televizyondaki kahraman ya da ünlü bir kişi de 

olabilmektedir (Dursun, 1993, s.18). Çocuk, taklit ettiği kişi gibi davranmaktadır. 

Örneğin alışveriş sırasında, ürünleri almadan tarihlerine bakan bir annenin çocuğunun 

da daha sonra ürün alırken tarihlere bakması beklenebilir. 

Bandura’ya göre (Dursun, 1993’te belirttiği üzere) gözlemsel öğrenmenin 

kişinin öğrenme sürecinde önemli bir yer işgal etmesinin çeşitli nedenleri vardır: 

 

1) Hata yapmanın maliyetli veya tehlikeli sonuçlar doğurabileceği durumlarda, 

öğrenme işini bilen bir modeli izleyerek minimum hatayla gerçekleştirilebilir. 

2) Bazı karmaşık davranışlar, modeli gözlemlemek yoluyla olduğu gibi 

üretilebilir ve öğrenilebilir. 

3) Arzulanan davranış biçimlerinin öğrenilmesinde gözlem önemli bir rol 

üstlenmektir. 

 

Gözlemsel öğrenmeyi diğer öğrenme süreçlerinden ayıran en önemli özellik, 

diğer öğrenme süreçlerinde çocuğun tamamen kendi tecrübelerinden yararlanması, 

gözlemsel öğrenmede ise öğrenmeyi başkalarının tecrübelerinden yararlanarak 

gerçekleştirmesidir (Yücel, 2003, s.36).  

b) Pekiştirme: Bu tür sosyalleşme hareketi çocuğu ödüllendirme ve cezalandırma 

esasına dayanmaktadır. Çocuk, çevresindeki kişilerin uygun buldukları davranışları 

tekrarlayacak, uygun bulmadıklarını da tekrarlamaktan kaçınacaktır. Örneğin kişinin 

kullandığı markaya, çevresindeki insanların olumsuz tepki vermesi kişinin o markayı 

değiştirmesine neden olabileceği gibi, o markaya ilgi gösterilmesi de kişinin o markaya 

bağlılığını arttıracaktır. Başkasına verilen ödül ve cezalar da kişinin o davranışı 

öğrenmesine veya öğrenmemesine neden olabilmektedir (Dursun, 1993, s.31). Bir 

davranışından dolayı arkadaşının ceza aldığını gören çocuk, büyük olasılıkla o davranışı 

kendisi de yapmayacaktır. 
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c) Sosyal Etkileşim: Çocuğun toplumdaki diğer bireylerle kuracağı ilişkide uyması 

gereken kurallar çocuğun davranışlarını etkilemektedir.  Sosyal etkileşim yoluyla 

öğrenme, hem gözlem hem de pekiştirme davranışlarının kombinasyonu olabilmektedir 

(Yücel, 2003, s.37). Sosyal etkileşim yoluyla öğrenmede, anne-baba çocuğa tüketicilik 

bilgisini, tüketimle ilgili bir konuda çocuğun fikrini sorarak veya kendi fikirlerini 

nedenleriyle beraber çocuğa söyleyerek verebilmektedirler. Anne-babanın alış verişte 

uygulamalı olarak, çocuğa ürünler ve markalar hakkında bilgi vermesi bunun en iyi 

örneğidir (Ateşoğlu ve Türkkahraman, 2009, s.224) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

ANNE- BABALARIN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI 

 

Her anne-baba çocuğunu yetiştirirken, bilerek ya da bilmeyerek, çocuklarına 

karşı değişik tutumlar gösterebilmektedir. Örneğin, bazı anne-babalar çocuklarının 

fikrine önem verip onlara söz hakkı verirken, bazı anne-babalar çocukların fikrini 

önemsemeyip onları kontrolleri altında tutmak istemekte, bazıları çocuklarının her 

istediğini yapmakta, bazıları da çocukları yokmuş gibi davranmaktadır. Bütün bu 

tutumlar, çocuğun hem kişiliğinin, hem de sosyal gelişiminin değişik biçimler 

kazanmasına neden olmaktadır (Yavuzer, 1993, s.137). Bu yüzden bu bölümde, anne-

babaların çocuk yetiştirme tutumlarının önemine, tutumların sınıflandırılmasına, bu 

tutumların neler olduklarına ve özelliklerine, son olarak da annelerin çocuk yetiştirme 

tutumları ile tüketicinin sosyalleşmesi ile ilgili yapılan çalışmalara yer verilmiştir. 

 

3.1. Anne-Babaların Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Önemi  

 

Ailenin sosyalleşmesinde, özellikle de çocukların gelişiminde anne-baba 

tutumlarının rolü son yıllarda eğitim, sosyoloji ve psikoloji alanlarında araştırmacıların 

üzerinde durduğu konulardan biridir. Pazarlama alanında ise anne-baba tutumları ile 

ilgili çok fazla araştırmaya rastlanılmamaktadır. Yapılan araştırmalar genellikle anne-

baba tutumu ile çocukların tüketici olarak sosyalleşmesi arasındaki ilişkileri incelemek 

amacıyla yapılan araştırmalardan meydana gelmektedir. Carlson (1985), Rose (1995) ve 

Rose, Dalakas ve Kropp (2003)’un çalışmaları, bu konuda yapılan çalışmalardandır. 

Tüketicinin sosyalleşmesiyle ilgili alan yazına bakıldığı zaman, ailenin etkisiyle 

oluşan çocuğun tüketici olarak sosyalleşme sürecinin, ailedeki iletişim tarzı (Moschis, 

1985; Kim, Lee ve Tomiuk, 2009) ve anne-baba tutumu (Becker, 1964; Baumrind, 

1966; Carlson, 1985) gibi iki farklı bakış açısıyla incelendiği görülmektedir. Anne-

babanın çocuk yetiştirme tutumu, çocuklarla iletişimi de içeren birçok boyuta sahiptir 

(Carlson, Grossbart ve Stuenkel, 1992, s.37). Ayrıca anne-baba tutumları, iletişim 

boyutlarındaki farklılıkları anlamak için mantıksal bir temel de sağlamaktadır (Carlson 

ve diğerleri, 1992, s.37). Bu tezde, çocukların tüketici olarak sosyalleşmesi konusu 

irdelenirken, sadece ailedeki iletişim şekli değil, ailedeki iletişim şeklini de içine alan 

annelerin çocuk yetiştirme tutumlarının rolü incelenecektir. 
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Çocukların bağımlılıktan, başkalarıyla karşılıklı bağlılık kurabildiği yetişkinliğe 

geçişinde, bakımının sağlanmasına, gelişimsel ihtiyaçlarının karşılanmasına, 

izlenmesine; çocuklara kurallar, değerler, beceriler ve tutumlar aşılayarak 

sosyalleşebilmesinin sağlanmasına anne-baba yetiştirmesi denilmektedir (Arat, 2008, 

s.187). Çocuğun kendini ve dünyayı nasıl algılayacağını ve olaylar karşısında takınacağı 

tavrı belirleyen en önemli etmen, anne-baba yetiştirmesi sırasında, anne-babanın çocuğa 

karşı olan tutumlarıdır (Ayyıldız, 2005, s.5).  Balat (2007) tutumu, yaşantı ve 

deneyimler sonucu oluşan, ilgili olduğu nesne ve durumlara karşı bireyin davranışları 

üzerinde yönlendirici ya da dinamik etkiye sahip ruhsal ve sinirsel hazırlık durumu 

şeklinde tanımlanmaktadır.  

Çocuk yetiştirme tutumları toplumdan topluma, kültürden kültüre farklılıklar 

gösterdiği gibi, farklı deneyimler yaşayan aynı toplumdaki aileler arasında da farklılık 

gösterebilmektedir. Bireysel değerlere daha fazla önem veren Amerikalı anne-babayla, 

toplumsal değerleri ön planda tutan Japon anne-babanın çocuklarına karşı gösterdikleri 

tutumların birbirinden farklı olması beklenir. Chao (1994)  çalışmasında, anne-baba 

tutumlarını incelerken etnik ve kültürel farkların göz ardı edilmemesi konusuna vurgu 

yapıp aynı anne-baba tutumları arasında sosyal koşullar, ailenin davranış tarzı ve anne-

baba tutumlarının kültürel anlamlandırılmasından kaynaklanan farklar olabileceğini 

belirtmiştir. Yani, her anne-baba tarafından uygulanan ortak evrensel bir tutum mevcut 

değildir. Bir anne-babanın çocuğunun nasıl davranması gerektiği ya da nasıl bir kişilik 

yapısına sahip olması gerektiği konusundaki tutumu, çoğunlukla diğer anne-babalardan 

farklılık göstermektedir. Bu bağlamda Tabak (2007), araştırmacıların, anne-babalar 

arasındaki farklı çocuk yetiştirme tutumlarının, çocuğun psikososyal ve duygusal 

gelişimi açısından farklı sonuçlar doğuracağını düşündüklerini belirtmektedir. 

Sertelin (2003), anne-babaların çocuk yetiştirme tutumları arasında gözle görülür 

derecede farklılıklar olduğunu belirtip bu tutumları etkileyen dört faktörden 

bahsetmiştir. Bunlar anne-babanın geçmiş deneyimleri, çocuk yetiştirmeye ilişkin 

bilgileri, değer yargıları ve inançları ve son olarak da mevcut durumun özellikleridir 

(Sertelin, 2003, s.16). Ayrıca ailedeki birey sayısı, ailenin sosyo-kültürel ve sosyo-

ekonomik durumu, anne ve babaların kendilerine düşen görev ve sorumlulukların 

farkında olma düzeyleri, anne ve babaların kendi çocukluklarında yeterli ilgi ve sevgiyi 

alıp almama durumları, insan olarak nitelikleri gibi faktörler de anne-babaların 

çocuklarına karşı tutumlarını etkileyen faktörlerdir (Haktanır, 2002, s.3).  
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Şanlı (2007), küçük yaşta anne olmanın olgunluk düzeyi açısından anneyi 

olumsuz yönde etkilediğini belirterek annenin yaşının; eğitim düzeyi yüksek olan 

annelerin çocuklarının kendilerini yönetmelerine önem verdiklerini belirterek annenin 

eğitim durumunun; çalışan annenin geleneksel çocuk yetiştirme değerlerinden 

uzaklaştığını ve demokratik tutum gösterdiğini söyleyerek annenin çalışma durumunun 

annelerin çocuk yetiştirme tutumlarını etkilediğini söylemektedir. Bunlara ek olarak, 

şehirde yaşamış olan annelerin sosyo kültürel düzeylerinin daha yüksek olacağını 

düşünerek annenin uzun süre yaşadığı yerin; sosyoekonomik yönden üst düzeyde olan 

annelerin, alt düzeydekilere göre otoriteye daha az önem verdiğini, eşitliği, 

bağımsızlığı, girişimciliği daha önemli gördüğünü belirtip annenin sosyoekonomik 

durumunun; çocuk sayısının arttıkça annenin çocuğa ayırdığı zaman ve gösterdiği 

ilginin azaldığını söyleyip çocuk sayısının; annenin mesleğinin; çocukların cinsiyetinin; 

ailenin parçalanmış olmasının; annenin yetiştiriliş tarzının da annelerin çocuk yetiştirme 

tutumlarını etkilediğini belirtmektedir. Yavuzer (2002) de, anne-babanın tutum ve 

davranışlarını oluşturan nedenleri incelediğinde, anne-babaların çocuklarına karşı 

takındıkları tutumların aslında birer öğrenme ürünü olduğuna vurgu yapmaktadır. 

Yavuzer (1993), anne-baba tutumlarından bahsederken, öncelikle anne-babanın 

çocuklarından bekledikleri davranış modeline uygun bir davranış içinde olmaları 

gerektiği üzerinde durmaktadır. Çünkü çocuklar anne ve babalarını kendilerine rol 

model olarak almakta ve onların göstermiş olduğu tutumlara benzer tutumlar 

sergilemektedirler. Aydın (2005), çocuğun çevresindeki kişiler arasından sadece model 

olarak seçtiği kişiyi taklit ettiğinden bahsetmektedir. Bu şekilde seçilen modellerin daha 

kapsamlı ve ince davranış kalıpları, çocuğun davranışları haline dönüşmektedir (Aydın, 

2005, s.141). Annesi sürekli yalan söyleyen bir çocuğun, yalan söylememesi konusunda 

annesi tarafından sürekli uyarılması, çocuğun davranışlarında çelişki yaşamasına ve 

ileride tüm bu uyarılara rağmen yalan söylemesine neden olmaktadır. Çünkü çocuk, rol 

model olarak anneyi kendine örnek almakta ve doğrudan onun davranışlarını taklit 

etmektedir.  

Anne ve babaların çocuklarına yönelttikleri tutumların sağlıklı olabilmesi için, 

onların kendi içlerinde barışık, dengeli, huzurlu ve birbirlerine karşı sevgi ve saygılı 

olmaları gerekmektedir (Yavuzer, 1993, s.26). Çünkü anne-babaların çocuklarına 

yönelttikleri tutumlar, çocukların kişilik özelliklerine ve davranış biçimlerine 

yansımakta ve çocuğun kişiliği üzerinde olumlu ya da olumsuz etkilere sahip 

olabilmektedir (Ceyhan, 2000, s.210). Bazı araştırmacılar, anne-baba tutumlarının 
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çocukların sosyal gelişiminin, akademik başarısının, psikososyal gelişiminin ve problem 

çözme becerisinin gelişimine katkısı olduğunu da söylemektedir (Darling, 1999, s.3; 

Adana ve Kutlu, 2009, s.2). Arat (2008), anne-babanın 0-6 yaş çocuklarına yetersiz ya 

da yanlış yetiştirme ile kazandıramadıkları temel özelliklerin, birey tarafından 

yaşamının ilerleyen evrelerinde kazanılmak zorunda olduğunu, çocukların büyüdükçe 

nasıl davranmaları gerektiğini öğrenseler de, çocuklara bunu nasıl başaracaklarını adım 

adım yıllar boyunca öğreten ve pekiştiren unsurun anne-babanın örnek davranışları 

olduğunu vurgulamaktadır.  

 

3.2. Anne-Babaların Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Sınıflandırılması 

 

Anne-babaların çocuk yetiştirme tutumları farklı araştırmacılar tarafından, çeşitli 

şekillerde sınıflandırılmıştır. Aşağıda, kronolojik sırayla, bu sınıflandırma biçimlerine 

değinilmiştir. 

Baldwin, Kalhorn ve Breese (1945) (Şanlı, 2007’de belirttiği üzere), çocuk bir 

aylıkken başladıkları ev gözlemlerini iki buçuk yıl sürdürmüşlerdir. Sonuçta üç boyut 

belirlemişlerdir. Bu boyutlar şunlardır: Şefkat (kabullenme, şefkat gösterme ve iletişim), 

üstüne düşme ilgilenme (bebek gibi davranma, koruyuculuk, ilgi gösterme) ve 

demokrasi (izlenen politikaların demokratik olması ve netliği, zorlayıcı olmayan 

önerme, açıklama yapmaya hazır olma, anlayış) (Şanlı, 2007, s.14). Elde ettikleri 

boyutlar sıcaklığa karşı düşmanlık, demokrasiye karşı otokrasi ve duygusal katılıma 

karşı yansızlık şeklinde de ifade edilmiştir. 

Mussen ve arkadaşları (1956) (Çakıroğlu, 2007’de belirttiği üzere), anne-baba 

davranışlarını dört kategoride toplamıştır: 

 

1.  İzin Vericilik: İzin veren ve rahat davranan bir anne, çocuğun bağımsız 

davranmayı öğrendiği sosyal bir ortam sağlamaktadır. Çocuğun yeni 

öğrendiği şeyleri övmekte, ödüllendirmekte ve çocuğu keşiflerine devam 

etmeye teşvik etmektedir.  

2.  Red: Reddeden anneler çocuğu bebekliğinden başlayarak reddetmektedir. Bu 

durumda çocuk ve anne, hiç bir zaman güçlü bağlar kuramamakta ve büyük 

olasılıkla bu çocuklar bağımsız olmayı diğer çocuklara oranla daha erken 

öğrenmektedirler. Çocuk bağımsızlaştıkça ve büyüdükçe anne çocuğu daha 
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da çok reddetmektedir. Bu tip anneler çocuk ne zaman sınırlarını zorlayacak 

bir şey yapsa, çocuğun hareketlerini kısıtlayacak bir ceza vermektedirler. 

3.  Aşırı Koruma: Bu tip anneler çocuğun bağımsızlaşmasını, kendi 

hâkimiyetlerine ve çocuğa artık sahip olamayacakları duygusuna karşı bir 

tehdit olarak görmektedirler. Bu durumda çocuğun bağımsızlığını kısıtlamaya 

çalışmaktadırlar.  

4.  Aşırı Titizlik: Evin düzenine ve temizliğine aşırı önem veren anneler de 

çocuğun içten gelen ani etkinliklerini engellemektedirler. Çocuğun sürekli 

kısıtlanması da, çocuğun aşırı engellenmesine neden olabilmektedir.  

 

Anne-baba tutumlarını çeşitli psikolojik boyutlarda inceleyen araştırmacılardan 

Schaefeer (1959) (Ucur, 2005’te belirttiği üzere), bir aylık ile üç yaş arası çocuğa sahip 

anneler ile çocukları arasındaki ilişkiyi değerlendirmiştir. Schaefeer (1959) (Ucur, 

2005’te belirttiği üzere), anne davranışlarını sevgi-düşmanlık ve kontrol-bağımsızlık 

olmak üzere iki boyutta gruplandırmıştır. Sevecenlik içeren sevgi boyutunda anne-

babalar, çocuklarının davranışlarını onaylayan, kabul eden, disiplin yöntemlerinde 

övgüyü sıkça kullanan ve çok az fiziksel cezaya başvuran kişilerken, kontrol-

bağımsızlık boyutunun kontrol ucuna odaklanan anne-babalar ise, çocuklarının boyun 

eğici, itaatkâr, kurallara uygun davranmasını bekleyen kişilerdir (Ucur, 2005, s.65). 

 

 
            Şekil 3. Schaefeer’in ebeveyn davranış modeli 

 
Kaynak: Ucur, Z.E. (2005). Farklı Aile Tutumlarının Okulöncesi Dönem 5 Yaş  Çocuklarının 
Bilişsel Performans Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, 
İstanbul, s.65. 
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Becker (1964), anne-baba tutumlarla ilgili sınıflandırma yaparken üç boyutu 

temel almaktadır. Onun modelinde ılımlılık çocuk merkezli olmayı, nedeni açıklamayı, 

kabul etmeyi, fiziksel cezalara daha az başvurmayı; kısıtlayıcılık düzen ve intizamı, 

itaati, aile bireylerine önemi ve zorlamayı; endişe hissi ise aşırı korumacılığı, çocuğun 

sağlığından endişe etmeyi içermektedir. Becker (1964), üç temel boyuttan aşağıdaki 

şekilde görülen, sekiz ideal aile tutumunu ortaya çıkartmıştır. 

 

 

 
                    

 

 

 

 

Şekil 4. Becker’in aile tutumu modeli 
Kaynak: Carlson, L. (1985). Parental Style And Consumer Socialization Of 
Children.Unpublished Doctoral Dissertation, University of  Nebreska, Lincoln, s.18. 
 

Baumrind (1971) çalışmasında, okul öncesi dönemdeki çocuklarda anne-baba-

çocuk arasındaki etkileşimi incelemiş ve anne-babaların, çocuk yetiştirme tutumuyla 

ilgili dört boyut belirlemiştir. Bunlar anne-baba denetimi, anne-baba-çocuk iletişiminde 

açıklık, olgunluk beklentisi ve bakım-destek boyutlarıdır. Baumrind’e (1971) göre, 

anne-baba denetimi boyutu, anne-baba tarafından koyulan kurallara, çocuğun ne oranda 

uymak zorunda olduğunu; açıklık boyutu, anne-babanın verilecek kararlarda çocuğun 

düşüncesine saygı göstermesini, bu konuda çocuğu desteklemelerini ve çocuğun 

davranışlarına sınır getirme nedenini çocuğa açıklamalarını ifade etmektedir. Olgunluk 

Sınırlayıcılık Hoşgörülülük 

Aşırı 
Korumacı Demokratik 

Otoriter 
İhmalkar 

Ilımlılık 

Saldırganlık 
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beklentisi boyutu, anne-babanın çocuğu zihinsel, toplumsal ve duygusal alanda başarılı 

olması için yüreklendirmesini gösterirken, bakım-destek boyutu ise anne-babanın 

çocukla ilişkisinde ne derece sevecen ve sıcak davrandığını göstermektedir. 

Baumrind (1971), anılan dört boyuta bağlı olarak üç temel anne-baba tutumu 

ileri sürmüştür. Bunlar; 

 

1) Otoriter anne-baba tutumu 

2) Demokratik anne-baba tutumu, 

3) İzin verici anne-baba tutumu 

 

Bu sınıflamaya göre, kontrol ve olgunluk beklentisi boyutlarında yüksek, açık 

iletişim ve bakım boyutlarında düşük olan anne-babalar otoriter, bütün boyutlarda 

anılan özelliklere yüksek derecede sahip olan anne-babalar demokratik, kontrol ve 

olgunluk beklentisi boyutlarında düşük, açık iletişim ve bakım boyutlarında yüksek olan 

anne-babalar ise izin verici olarak adlandırılmaktadır. Baumrind’ e (1971) göre, anne-

babaların çoğu, çocuklarıyla olan iletişimlerinde bu davranışlardan birini temel olarak 

benimsemektedirler. 

Berzonsky (1981) (Özerk, 2006’da belirttiği üzere) ise, anne-baba tutumlarını 

beş kategoride ele almaktadır: 

 

a) Otoriter anne-baba tutumu, 

b) İlgisiz anne-baba tutumu, 

c) Aşırı koruyucu anne-baba tutumu, 

d) İzin verici - Gevşek anne-baba tutumu,  

e) Demokratik anne-baba tutumu 

 

Berzonsky’e (1981) (Özerk, 2006’da belirttiği üzere)  göre, koşullu kabulün 

olduğu, geleneksel, otoriteye bağımlı, düşüncelerinde esnek olmayan, katı çocukların 

yetiştirildiği tutum otoriter tutum; gevşek disiplin ve kontrolün olduğu, düşmanca 

duygular ve anti–sosyal saldırganlık özelliklerine sahip çocukların yetiştirildiği tutum 

ilgisiz tutum; anne-babalarından sevgi ve sıcaklık gören, ne zaman, ne yapması 

gerektiğine anne-babanın karar verdiği, bağımlı, pasif ve duygulu çocukların 

yetiştirildiği tutum aşırı koruyucu tutumdur. Çocuktan çok az şeyin talep edildiği, daha 

çok çocuğun isteklerini yerine getirmeye çalışan anne-babalardan oluşan, kendini 
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merkez alan, disiplinsiz, sorumsuz ve bozucu davranış özellikleri gösteren çocukların 

yetiştirildiği tutum izin verici tutum; sıcaklık ve kabulle birlikte çocuğun bağımsızlığa 

yönlendirildiği, çocuğa esnek bir disiplin uygulandığı, toplumsal açıdan atılgan, 

bağımsız, arkadaşça, yaratıcı ve başkalarına karşı düşmanca duyguları olmayan, 

kendine güvenen, girişimci ve toplumsal sorumluluğu yüksek kişilerin yetiştirildiği 

tutum ise demokratik tutumdur (Özerk, 2006, s.27). 

Maccoby ve Martin (1983) (Ucur, 2005’te belirttiği üzere), anne-baba 

tutumlarını iki boyut üzerinden gösteren bir şema ortaya koymuştur. Bunlardan ilkini, 

anne-babaların çocuklarını sıkı bir kontrol altında tuttukları veya çocuklarına uygun bir 

ölçüde özerklik tanıdıkları boyut oluştururken, ikincisini, anne-babaların çocuklarına ne 

kadar sevgi gösterdikleri yani onlara karşı kabul eden, tepki veren, kayıtsız kalan ya da 

reddeden bir tavır takındıkları boyut oluşturmaktadır. Bu iki boyut dört farklı anne-baba 

tutumu olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (Ucur, 2005, s.61). 

 

Tablo 1  

Anne-Baba Tutumlarının Çift Boyutlu Bir Tasnifi 
                                 Anne-Baba Tutumlarının Çift Boyutlu Bir Tasnifi 

 Cevap veren  

(Anne-baba kabul edici ve 

çocuk-merkezlidir.) 

Cevap Vermeyen 

(Anne-baba reddedici ve anne-

baba merkezlidir.) 

Talep eden 

 (Anne-baba çocuktan çok şey 

beklemektedir.) 

       Yetkin Anne-babalık                

(İlişki karşılıklıdır ve çift taraflı 

iletişim açısından yüksektir) 

       Otoriter Anne-babalık                

( İlişki kontrol edici ve tek 

taraflıdır.) 

Talep etmeyen 

 (Anne-baba çocuktan az şey 

beklemektedir.) 

     Hoşgörülü Anne-babalık                

( İlişki hoşgörülüdür ve kontrol 

çabası düşüktür.) 

        Reddedici Anne-babalık                

( İlişki kayıtsız, ilgisizdir.) 

Kaynak: Ucur, Z.E. (2005). Farklı Aile Tutumlarının Okulöncesi Dönem 5 Yaş Çocuklarının Bilişsel 
Performans Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul. s. 61. 

                

Darling ve Steinberg (1993) çalışmalarında, anne-baba tutumlarıyla ilgili olarak 

Birleştirilmiş Model’den söz etmektedirler. Açıklanan bu modelde, anne-babanın çocuk 

yetiştirme tutumlarının, çocuklarının gelişimini nasıl etkilediğini anlamak için, anne-

baba davranışları ile anne-baba tutumu arasında bir ayırım yapılması gerektiği 

belirtilmiştir. Çalışmada, anne-baba tutumlarının kültürel farklılıklara daha duyarlı 

olduğu ve çocuk yetiştirmede önemli bir etkiye sahip olduğu, anne-baba davranışlarının 

ise çocuk yetiştirmede kullanılan belirli davranışlara karşılık geldiği vurgulanmaktadır. 
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Darling ve Steinberg (1993) çalışmalarında, demokratik tutuma sahip olan Afrikalı, 

Avrupalı ve Amerikalı ailelerin amaçlarının aynı olup olmadığı, amaçları aynı olsa bile 

bu amaca ulaşmaya çalışırken izledikleri yöntemlerin aynı olup olmadığı üzerinde 

durmuşlardır. Çalışmada, anne-baba tutumlarının çocuğun gelişimini etkilediği ama 

farklı aileler tarafından uygulanan aynı tutumların çocukların gelişimini farklı bir 

şekilde etkileyebileceği de belirtilmiştir. Örnek olarak, demokratik bir annenin 

çocuğunun başka bir etkinlikte bulunmadan önce ev ödevinin bitmesi gerektiğini 

belirtmesi, bunun yanında başka bir demokratik annenin çocuğu ev ödevini yapmadan 

önce çocuğun başka bir etkinliği yapmasına izin vermesi verilebilmektedir. Dolayısıyla 

araştırmacılara göre tutum ile davranış farklı durumlardır. Çünkü birleştirilmiş modele 

göre, anne-baba davranışları çocuğun belirli davranışlarının ve özelliklerinin gelişimini 

etkilemekte, çocuğun sosyalleşme hedeflerini yakalamasına doğrudan yardım 

etmektedir. Bunu karşılık, anne-baba tutumu, çocuğun gelişimini etkileyen dolaylı bir 

süreçtir. Yani çalışmada, ailenin sosyalleşme amaçlarının hem aile tutumunu hem de 

ailenin davranışlarını etkilemekte olduğu, ailenin davranışlarının çocuğun gelişimi 

üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğu,  aile tutumunun ise çocuğun gelişimini 

dolaylı olarak etkilediği belirtilmektedir. Bu model Şekil 5’te gösterilmiştir. 

 
 

 

 

Şekil 5. Darling ve Steinberg’in  birleştirilmiş aile modeli şeması 
Kaynak: Darling, N. & Steinberg, L. (1993). Parenting Style As Context: An İntegrative Model. 
Psychological Bulletin,113(3), 487-496. 

 

Son olarak, Whirter ve Acar (2000) çalışmalarında, anne-baba tutumlarına 

ilişkin olarak çeşitli araştırmacı ve kuramcıların birçok sınıflama yaptığından, ama 

çocuk yetiştirmeye ilişkin olarak destek, duygusal katılım ve kontrolü içeren üç temel 

Ailenin 
amaçları ve 
değerleri 

Aile 
tutumu 

Ailenin 
Davranışları 

Çocuğun 
sosyalleşme 
istekliliği 

Çocuğun 
sosyalleşmesi 
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boyut konusunda akıl almaz bir uzlaşma olduğundan bahsetmektedir. Üç boyut temeldir 

ve boyutlar anne-baba- çocuk ilişkisini kesinlikle tanımlamaktadır (Whirter ve Acar, 

2000, s.66).  

 

3.3.  Anne-Babaların Çocuk Yetiştirme Tutumları 
 

Geçmişten günümüze anne-baba tutumları çeşitli başlıklar altında toplanmıştır. 

Yapılan çalışmalar (Yavuzer, 1993; Sertelin, 2003; Özyürek, 2004; Tabak, 2007; Yeter, 

2010) incelendiğinde bu tutumların altı başlık altında toplandığı görülmektedir.  

 

3.3.1. Demokratik Tutum 
 

Hem kontrolün hem de kabul ve ilginin yüksek olduğu çocuk yetiştirme 

tutumudur. Demokratik anne-baba tutumu, anne ve babaların çocuğun da hakları 

olduğunu kabul ettikleri bir ebeveynlik yaklaşımıdır. Demokratik anne-babaların 

çocuklarının davranışlarını daha akıllıca yönlendirdikleri söylenmektedir (Kulaksızoğlu, 

1998, s.103).  Bu tutuma sahip anne-babalar, çocuklarını, onlara kural veya kararlarını 

açıklayarak ve akıl yoluyla bunları destekleyerek kontrol etmeye çabalayan, her zaman 

kabul etmeyecek olsalar da, çocuğun bakış açısı üzerine düşünmeye istekli olan, 

çocuklarının davranışları için yüksek standartlar koyan anne-babalardır (Ucur, 2005, 

s.67).  Bu tutumda, anne-babaların gösterdiği sevgi karşılıksızdır ve herhangi bir koşula 

bağlı değildir. Yapılan çalışmalarda, çocukluğunda sevgi, hoşgörü görmüş, demokratik 

ailelerde yetişmiş, öğrenmeye açık, insanları ve doğayı seven, sorumluluk sahibi, kişilik 

yapısı sorunlu olmayan bireylerin tutumlarının hangi toplumda olursa olsun sağlıklı ve 

istenen tarzda olduğu bulunmuştur (Haktanır, 2002, s.3). Durmuş (2006), aile içindeki 

eşitlikçi ve demokratik tavrın herkesi ilgilendirdiğini, annenin babayla olan ilişkisinde 

de demokratik tutumların hakim olduğunu, anne babanın birbirlerine sevgi ve saygı 

gösterdiklerini belirtmektedir.  

Demokratik anne-babalar, çocukların ve yetişkinlerin belirli hakları olduğunu 

kabul etmektedirler. Çocuğun gelişebilmesi için, çocuğun ve anne-babanın hakları 

arasında denge kurulmaktadır. Bu tür anne-babalar, çocuklarda kendini ifade etmeyi ve 

özerkliği teşvik etmektedirler. Onlar, çocuklarının fikirlerinde ısrar eden, sosyal 

bakımdan sorumluluk sahibi, kendini düşündüğü kadar toplumu da düşünen bireyler 

olmasını istemektedirler (Baumrind, 1991, s.62). Ama tüm bunları yaparken uygun bir 
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disiplin yöntemi de uygulamaktadırlar (Carlson, 1985, s.22). Demokratik anne-babalar, 

kısıtlamalara çok sık başvurmamakta, müdahale gerektiren durumları hissettiklerinde, 

bu duruma karşı koymakta, bunu da kontrolü ellerinde tutarak yapmaktadırlar. Onlar 

çocuklarıyla olan ilişkilerinde sıcak, insaflı, destekçi fakat aynı zamanda çocuklarından 

gerektiğinde olgun davranmalarını bekleyen bir konumdadırlar (Carlson, 1985, s.79). 

Carlson (1985) çalışmasında, demokratik anne-babaların kuralları açıkladıktan sonra 

çocuklarına alternatifler sunduklarını, onların şahsi fikirlerine değer verdiklerini, 

çocuklarının eğitimsel ve kültürel faaliyetler ile çevrelerinin gelişmesine katkıda 

bulunmayı amaç edindiklerini söylemiştir. 

Durmuş (2006) ise çalışmasında,  demokratik anne-babaların çocuklarını ayrı bir 

kişi olarak kabul ettiklerinden, çocuklarına değer verdiklerinden, onların özerk ve 

bağımsız olarak kişilik geliştirmesine destek olduklarından, çocuğun kabul edilme ve 

onaylanma isteğini göz ardı etmediklerinden, çocuklarını çok az kısıtladıklarından 

bahsetmiştir. Demokratik bir ortamda, çocuğun kişiliğine saygı gösterilmekte,  çocuk 

bağımsız davranması için desteklenmektedir. Araştırmalar böyle bir ortamda yetişen 

çocukların daha girişken, atılgan, fikirlerini rahatça savunabilen, sosyal ve bilişsel 

anlamda yeterli, yüksek gayeleri olan, okul başarısı yüksek, akranlarına oranla daha iyi 

davranışlar sergileyen, bağımsız ve kendine güvenen kişiler olduğunu göstermektedir 

(Pelerin, 2005, s.286; Durmuş, 2006, s.37). Böyle sağlıklı bir aile ortamında, çocuğa 

kendi başına karar vermesi ve bu kararın sorumluluğunu yüklenmesi öğretilmektedir. 

Çocuğu olduğu gibi kabul eden, onu destekleyip yüreklendiren anne-babalar, çocuğun 

benlik saygısının tohumlarını ekmekte, çocuğun kendi olarak gelişmesine, kendine özgü 

anlayış ve görüşlerini ifade etmesine olanak sağlamaktadırlar ( Yavuzer, 2000, s.27).   

Bu tutum, çocuğun sosyal ve bireysel sorumluluk ve ihtiyaçlarını dengeleyerek, 

karakterinin tam anlamıyla gelişmesine yardımcı olmaktadır. Darling ve Steinberg 

(1993), karakterin yeterli düzeye gelmesinin psikolojik olgunluğu, akranlar ve büyükler 

ile iletişim halinde olmayı, akademik başarıyı ve bağımsızlığı içerdiğini 

vurgulamaktadır. Darling (1999), demokratik tutumun yararlarının çocukların okul 

öncesi döneminde daha belirgin olduğunu ve bu etkilerin gençlik yılları boyunca ve 

yetişkinlik dönemlerinde de devam ettiğini vurgulamaktadır. 

Demokratik bir tutumla yetiştirilen çocuklar, aşağılanmadıkları için daha az 

strese girmekte ve daha az hastalanmakta, sorun çözme yetenekleri gelişmekte, anne-

babalarına karşı daha az kızgınlık duymakta, daha çok sorumluluk almakta, kendine 

zarar veren davranışlarda pek bulunmamakta, korkudan kurtuldukları için de daha iyi 
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sosyal beceriler geliştirmektedirler (Gordon, 2000, s.233). Bu tutumla yetiştirilen 

çocuklar, anne-babalarından gördükleri karşılıklı iletişim tarzını model almakta, anne-

babaları kendilerine bu konuda destek verdiği için de aile içinde ve aile dışındaki 

ilişkilerinde karşılıklı iletişim kurma yolunu seçmektedirler (Bao, 2001, s.69). 

Demokratik tutumda, anne-babalar hatalara odaklanmak yerine çocukların 

göstermiş oldukları başarıları ön plana çıkartmaktadırlar, böylelikle de çocukların 

olumlu bir kişilik geliştirmelerine yardımcı olmaktadırlar. Takdir edildikçe şevkleri 

artan çocuklar, başarılı olmayı daha çok arzulamaktadırlar.  Hataların cezalandırılması 

ise çocukların şevklerini kırmaktadır. Demokratik tutumda, bedensel cezalar 

uygulanmamaktadır, ama bunun yerine daha ufak kısıtlama türü cezalar verilmektedir 

(Şendil, 2003, s.180). Yani çocuk üzerinde, açık ve sınırları belirgin olan bir denetim 

mevcuttur. Seydooğulları (2008), çocuğa tanınan özgürlüklerin kullanabileceği ölçüde 

ve kötüye kullanmadığı sürece arttırıldığını vurgulamaktadır. Anne-babalar, bu tür 

sınırlamaların mantıklı nedenlerini açıkladıklarında, çocuklarına karşı olan davranışları 

keyfe göre olmaktan çıkıp çocukları tarafından kabul edilebilir hale gelmektedir (Oskay, 

1990, s.83). 

Bu tutuma sahip anne-babalar, kendi amaçlarına ulaşabilmek için gerektiğinde, 

makul koşullarda olmak kaydıyla, güç kullanabilmekte ama çocuğun bireysel arzuları 

ve aile kararıyla ilgili konularda sürekli olarak kendi isteklerinin olması konusunda ısrar 

etmemektedirler (Baumrind, 1966, s.900). Seydooğulları (2008) da, demokratik anne-

babaların verdiği cezaların ılımlı, eğitici, çocuğu sindirmek yerine çocuğa sorumluluk 

duygusu kazandırmak amaçlı olduğundan bahsetmektedir. Çocuğa uygulanacak ceza, 

“insanlar arası ilişkileri” anlatacak türde olmalı, bedensel ceza, aşağılama gibi cezalar 

çocuğa verilmemelidir (Yavuzer, 2001, s.117). İnsanlar arası ilişkileri anlatacak türdeki 

ceza ise ya çocuğun istediği bir şeyi almamak, çocuğun programını iptal etmek, ya da 

çayı döken çocuğa masayı temizletmek gibi sebep sonuç ilişkilerini anlatmayı esas alan 

cezalar olmalıdır (Yavuzer, 2001, s.117). Böylelikle de, çocuk yaptığı davranış sonucu 

ortaya çıkan zararın ne olduğunu görmekte ve sorumluluk almayı öğrenmektedir. 

 Ceza ille de uygulanacaksa, bunun belli bir ölçüsü olmalıdır ve ceza genel 

olarak, uyulmayan sosyal normlar olduğunda verilmelidir. Bu ölçü, Özdoğan (2000, 

s.28) tarafından şöyle tanımlanmıştır: 

 

• Ceza saldırgan ve korku yaratıcı olmamalı, 

• Çocuğun kişiliğine yönelik olmamalı, 
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• Çocuğa açıklama yapılmalı, 

• Suça uygun bir ceza verilmeli, 

• Ceza suçu hemen izlemeli, 

• İstenen davranış çocuğa açıklanmalıdır. 

 

Çakır (2003) çalışmasında, ergenlerin kimlik statülerinin anne-babalarının 

tutumları ile anlamlı düzeyde ilişkili olduğunu bulmuştur. Çalışmada, anne-babasını 

demokratik olarak algılayan ergenler, başarılı kimlik statüsünde, anne-babasını ihmal 

edici olarak algılayan ergenlerden daha yüksek başarılı kimlik statüsü ortaya 

koymuşlardır.  

Yeşilyaprak (1993), kişilik gelişiminde ailesel faktörlerin etkisini incelediği 

çalışmasında, çocuğa ilgi ve şefkat gösterme, çocuğu destekleme, ona amaçlarına 

ulaşmasında yardım etme ve tutarlı disiplin uygulama derecesi arttıkça, çocuğun kişilik 

gelişiminin olumlu yönde ilerlediğini ve gencin içten kontrollü bir kişilik geliştirdiğini 

söylemektedir. Tudge, Hogan ve Snezhkova (2000), Amerika ve Rusya’daki okul 

öncesi dönemde ve okul çağında çocuğu olan 71 annenin, çocuk yetiştirme değer ve 

inançlarını araştırdıkları çalışmada, her iki ülkede de eğitim düzeyi ve aylık geliri 

yüksek olan annelerin, eğitim ve gelir düzeyi düşük olanlara göre, çocuğun kendisini 

yönetmesi gerektiğine daha fazla inandıkları ve çocuğa daha fazla özgürlük verdikleri, 

buna karşılık çocuk üzerinde kontrol ve disiplin kurulması gerektiğini daha az 

düşündükleri ortaya çıkmıştır. 

Lamborn, Mounts, Nina, Steinberg ve Dornbusch (1991) çalışmalarında, 

demokratik tutumla yetiştirilen gençlerin diğer tutumla yetiştirilen gençlere oranla, 

akademik anlamda daha başarılı, psikososyal gelişimleri yüksek, davranış problemleri 

ise düşük seviyede olan gençler olduklarını tespit etmişlerdir. Brown ve Iyengar (2008) 

da çalışmalarında, demokratik tutumla yetiştirilen çocukların okulda daha başarılı 

olduğuna, geleneksel tutumla yetiştirilen kız öğrencilere oranla, demokratik tutumla 

yetiştirilen kız öğrencilerin fen ve matematik derslerinden daha yüksek notlar aldığına 

dikkat çekmişlerdir. 

Demokratik aile yapılarında, aile üyelerinin tümü satın alma karar sürecinde yer 

almaktadır. Müderrisoğlu (2009), satın alınması düşünülen bir mal veya hizmet için, 

ebeveynler ile birlikte çocuğun da söz söyleme hakkına sahip olduğunu, bu konumdaki 

çocuğun, olaya hakim olmasa bile anne-babaları tarafından görüşünün alınarak karar 



51 

sürecine dahil edildiğini ve kendisine ailenin bir parçası olduğunun hissettirildiğini 

söylemektedir. 

 

3.3.2. Otoriter Tutum 

 

Kontrolün yüksek, kabul ve ilginin düşük olduğu çocuk yetiştirme tutumudur. 

Bu tutum, Türk aile yapısında en çok rastlanılan tutumdur (Kaya, 2010, s.28). Bu 

tutumda, kurallar çocuğa açıklanmadan konulmakta, çocuktan bu kurallara sıkı sıkıya 

uyması beklenmekte, boyun eğmeye bir erdem gözüyle bakılmakta ve anne-baba 

kendisini toplumsal otoritenin temsilcisi olarak görüp çocuktan mutlak itaat 

beklemektedir (Şanlı, 2007, s.22). Anne-babalar, kurallara neden uyması gerektiğini 

çocuğa açıklamamaktadır, bu tutumda ”ben söylediğim için yapmak zorundasın” 

mantığı hakimdir (Baumrind, 1968, s.265). Baskıcı anne-babalar, çocuklarının 

davranışlarını hiç esnemeyen mutlak ölçülere göre biçimlendirme, denetleme ve 

yargılama eğilimindedir (Yavuzer, 2005, s.26). 

Bu tutumu benimseyen anne-babalar, çocuklarının kendilerinden farklı bir birey 

olduğu düşüncesine sahip değildirler. Çocuğu kendini yönetebilecek ve kendi hakkında 

bazı kararları alabilecek güçte görmemekte, çocuğun bağımsızlığını ve bireyselliğini 

desteklememektedirler. Otoriter anne-babalar, sevgisini, çocukta istenilen davranışların 

oluşması için bir pekiştireç olarak kullanmakta, çocuk, anne-babanın istediği şekilde 

davrandıkça çocuğa sevgi göstermektedirler (Kaya, 2010, s.28). 

Hellman (2009), bu tutuma sahip anne-babaların, çocuklarını her kurala uymak 

zorunda bıraktıklarını, çocuğun hemen her davranışını yasaklayan katı ve sert bir 

disiplin uyguladıklarını, basit bir işte bile çocuğa detaylara inerek neyi, nasıl yapması 

gerektiğini açıkladıklarını söylemektedir. Bu ailelerde, çocuktan anne-babanın sözünden 

dışarı çıkmaması, anne-babayla tartışmaması ve onlara karşı gelmemesi 

beklenmektedir. Çocuk, annenin aldığını giymeli, onun seçtiği arkadaşlarla oynamalı, 

sürekli ders çalışmalı ve hep iyi notlar almalıdır (Seydooğulları, 2008, s.29). Otoriter 

anne-babalar, aile kudretine çok değer vermekte, çocukların aile içinde ikincil role sahip 

olduğuna inanmakta, özerkliği kısıtlamakta ve anne-baba-çocuk arasındaki rollerin 

değişimine sıcak bakmamaktadırlar (Carlson, 1985, s.21). Durmuş (2006), bu tür 

baskıcı ve otoriter eşler arasında da problemlerin mevcut olduğunu, anne ve babanın iyi 

ve sağlıklı biçimde iletişime geçemediklerini ve aralarındaki sorunların karı-koca 
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iletişimini ve etkileşimini olduğu kadar çocuk ile olan ilişkilerini de etkilediğini de 

belirtmektedir. 

Hellman (2009), bu tutuma sahip anne-babaların çocuklarının kendine güveni 

olmayan, aşırı baskı ve kontrolden dolayı sessiz, uslu, nazik ama silik, çekingen ve 

kolay etki altında kalan, gördüğü baskı sonucu asiliği artmış, sürekli eleştirilme, 

ayıplanma ve dayak sonucu ruhsal yapısı bozulmuş çocuklar olduğunu söylemektedir. 

Baumrind (1966) çalışmasında, cezanın kaçınılmaz zararları olduğundan, anne-

babaların sıkı denetiminin ve fazla taleplerinin çocuklarının asiliğini teşvik ettiğinden, 

çocuk üzerindeki sıkı kontrollerin çocuğu bağımlılığa ve pasifliğe ittiğinden 

bahsetmektedir.  

Şanlı (2007) de, otoriter tutumla büyütülen çocuklarda her türlü otoriteye karşı 

meydan okuma, başkaldırma şeklinde davranışlar, kızgınlık ve düşmanlık duyguları 

olabildiğini, çocuğun attığı her adımda yanlış yapma korkusu yaşadığını, dış 

kontrolünün yüksek, bağımsızlık düzeyinin ve iç kontrolünün düşük olduğunu, bu 

yüzden de anne-baba kontrolü olmadığı zaman, çocuğun kendini kontrol etmede 

başarısız olduğunu vurgulamaktadır. Böyle bir ortamda büyüyen çocukların akranlarına 

kıyasla, sosyal ve iletişim becerileri ile girişimcilik yeteneklerinin zayıf olduğu 

görülmektedir (Yavuzer, 2005, s.26).  

Otoriter tutuma sahip anne-baba, her şeyin en iyisini kendinin bildiğini, çocuğun 

görevinin ise bunu uygulamaktan ibaret olduğunu düşündüğü için çocukla iletişim 

kurma gereksinimi hissetmemektedir (Yavuzer, 2005, s.26). Baskı uygulanarak istenen 

davranışı yapmak üzere zorlanan çocukta oluşan korku, ona, doğru davranış kalıbının 

öğrenilmesinde yardımcı olmayacak, sadece geçici olarak davranışını değiştirmesine 

neden olacaktır (Yavuzer, 2005, s.26).  

Çocuk, sürekli olarak anne-babanın eleştirileriyle karşı karşıyadır. Şanlı (2007), 

çocuğun en küçük yanılgı ve yaramazlıkların gözden kaçmadığını, çocuk istenilen 

davranışın dışına çıktığında çocuğun cezalandırıldığını ve verilen cezanın çoğu zaman 

suçla orantısız olduğunu söylemektedir. Bu tutumda, çocuğa ceza ile yanlış davranış 

arasındaki bağlantıyı kurabileceği şekilde ceza verilmemektedir. Bu tür anne ve babalar 

çocuklarını baskı altında tutmak ve onları itaat ettirmek için çocuğa karşı utandırma, 

ayıplama, aşağılama ve dalga geçme gibi yöntemleri sık olarak kullanmaktadırlar 

(Kaya, 2010, s.29). Kısa vadede bu yöntemle çocuğun bir disiplin altına alındığı görülse 

de uzun vadede bu yöntem sağlıksız ve zararlıdır (Hellman, 2009, s.89). Baumrind 

(1968) de, çocukluk döneminde makul ölçüde bir otoritenin gerekli olduğundan, ama 



53 

yetişkinlik döneminde gençlerin zorlamadan çok sosyal ilişkilere ve ahlaki değerlere 

ihtiyaç duymalarından ötürü, çok fazla otoriteye yer verilmemesi gerektiğinden 

bahsetmektedir. 

Ulusoy, Demir ve Baran (2005) tarafından yapılan çalışmada, anne-babaların 

çocuk yetiştirme biçimi ile aile içi şiddet, gencin madde bağımlılığı, hayatı yaşamaya 

değer bulmaması, vücuduna zarar verme davranışı, okula devamsızlığı, evden kaçma 

davranışı ve arkadaşları ile ilişki kuramaması arasında güçlü ve anlamlı ilişki 

bulunmuştur. Özellikle otoriteyi aşırı kullanan baskıcı anne-babaların ergenlerin intihar 

da dahil pek çok sapmış davranışa yönelmelerinde uygun aile atmosferini oluşturdukları 

görülmüştür. Yeşilyaprak (1993), fiziksel ve duygusal cezalandırmanın çocuğun kişilik 

gelişimini olumsuz yönde etkilediğini, gencin dıştan yönetilen bağımlı bir kişilik yapısı 

geliştirdiğini saptamıştır.  

Darling (1999),  anne-babaları otoriter tutuma sahip olan çocukların okuldaki 

başarılarının orta düzeyde olduğundan, sosyal yönden gelişimlerinin ve kendine 

güvenlerinin zayıf, depresyona girme olasılıklarının yüksek olduğundan bahsetmektedir. 

Mangleburg, Grewal ve Bristol (1999) de çalışmalarında, anne-baba-çocuk 

ilişkilerindeki otoriter tutumun, çocukların ailenin satın alma kararına katılmasını 

olumsuz olarak etkileyeceğini ve çocukların tercihlerinin aileleri tarafından fazla 

önemsenmeyeceğini belirtmişlerdir. Müderrisoğlu (2009), çocukları üzerinde baskıcı bir 

tavır sergileyen anne-babaların, onların önce sağlıklı birer birey, sonra da bilinçli birer 

tüketici olmalarını engelleyebileceklerini belirtmektedir. Ayrıca çalışmada, ailesi 

tarafından kısıtlanan ve sürekli baskı altında tutulan bir çocuğun, özgür iradesiyle 

kararlar vermek yerine ailesinin verdiği kararlara uyma eğilimi göstereceği ve baskı ve 

kısıtlamalarla engellenen çocuğun satın alma karar sürecine katılma oranının sınırlı 

olacağı vurgulanmaktadır. 

 

3.3.3. Aşırı Korumacı Tutum 

 

Koruyucu tutum, ülkemizde sıklıkla karşılaşılan bir tutum biçimidir. 

Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak ve onları tehlikelerden korumak anne-babaların 

görevlerindendir. Ama bazı anne ve babalar, bu durumu biraz abartıp çocuklarının kaç 

yaşında olduğuna bakmaksızın, çocukları sürekli kendilerine muhtaçmış gibi 

davranmaktadırlar. Bu tip anne-babalar, çocukları hep düşman bir çevre içindeymiş gibi 

davranmakta ya da çocuklarının kendi başına bir şeyler beceremeyeceğinden dolayı 



54 

endişe etmekte ve bu sebeple de çocuklarına karşı aşırı düşkünlük göstermektedirler 

(Durmuş, 2006, s.32). Çocuğun yakınında bulunan anne, baba, büyük anne, büyük baba 

gibi yetişkinler çocuğun yapması gereken birçok şeyi, çocuk üzülmesin, yorulmasın, 

zorlanmasın düşüncesiyle kendileri yapmaktadırlar. Bu tutuma sahip anne-babalar, 

çocuğa büyük bir sevgiyle bağlanan, çocuğu tam anlamıyla benimseyen, çocuğa karşı 

çok sıcak ancak çok koruyucu ve kollayıcı davranan, tüm yaşamlarını çocuğa göre 

düzenleyen, sadece çocukları için yaşayan, çocuğa yaşından küçük bir çocuk gibi 

davranan ve çocuğun yapabileceklerini onun yerine yapan ebeveynlerdir 

(Seydooğulları, 2008, s.30). 

Aşırı koruyucu tutuma sahip anne-babalar, çocuğa karşı ölçüsüzce özveride 

bulunmaktadırlar. Bu özveri karşısında da çocuktan ezici isteklerde bulunma hakkı elde 

ettiklerini düşünerek, çocuktan bu özveriyi anlamasını beklemektedirler (Yeter, 2010, 

s.13). Bu tutuma sahip anne ve babalar, çocuklarının en ufak tepkilerine karşı aşırı 

duyarlılık göstermektedirler. Bu anne-babalar, çocuklarının ağlamasına 

dayanamamakta, çocukları hep yanlarında olsun istemekte, çocuk oyun oynarken bile 

onu uzaktan izlemekte ya da sık sık onu doktora götürmektedirler (Durmuş, 2006, s.33). 

Hellman (2009), bu tutumu temelde otoriter tutuma benzetip aralarındaki temel farkın 

aşırı koruyucu tutumda şefkat ve koruma güdüsünün disiplinden önce gelmesi olduğunu 

söylemektedir. Hellman (2009), ayrıca özellikle annelerin bu tutumu sergilediğini, 

bunun da psikologlar tarafından annenin duygusal yalnızlığına bağlandığını 

belirtmektedir. 

Anne ve babaların aşırı korumacı ve müdahaleci olmasının belirli sebepleri 

vardır ve bu sebeplerden en önemlileri şunlardır (Şendil, 2003, s.176): Çocuğun ölen bir 

bebeğin ardından doğması, tehlikeli bir hastalık geçirmiş olması, eşler arasında 

meydana gelen çatışmalar, anne-babanın kendi çocukluklarında yeterince sevgi 

görmemiş olması ve sağlıksız ortamlarda büyümüş olmaları.  

Hellman (2009), aşırı korumacı tutumla yetiştirilen çocukların aşırı duygusal 

olduğunu, ileri yaşlarda bile etrafına bağlı yaşadığını, toplum içerisinde kendi başına iş 

yapma cesaretini gösteremediğini, anne ve babadan ayrı kalmak istemeyip ileriki 

yaşlarda bile sürekli olarak anne-babasının yanında olmak istediğini söylemektedir. 

Özyürek (2004) de, aşırı korumacı tutumla yetiştirilen çocukların her şeylerini anneden 

isteyen, kendi başına karar vermekten aciz olan, girişim yeteneklerinden yoksun, ruhsal 

gelişimleri engellendiği için büyüdükleri zaman aşırı kızıp sinirlenen, istedikleri olana 

kadar sürekli ağlayan, sosyal gelişimi zedelendiği için bağımlı kişiliğe sahip olan, 
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kendisini gruba kabul ettirmek için toplum dışı ve isyankar davranışlarda bulunan 

kişiler haline geldiğinden bahsetmektedir. Bu tür çocuklar, diğer çocuklara göre daha az 

aktiflerdir, kas becerileri daha az gelişmiştir ve sosyal yönleri daha zayıftır 

(Kulaksızoğlu, 1998, s.104).  Bu çocuklar ayrıca, sorumluluk almaya yanaşmazlar, zora 

gelemezler, arkadaşlık kursalar bile onlarla ilişkilerinde de bencil, kaprisli davranırlar, 

nazlarını çeken tek bir arkadaşa bağlanırlar, ilişkilerinde az verip, çok beklerler, zor 

karşısında nevrotik bozukluklar, bunaltı belirtileri gösterirler (Seydooğulları, 2008, 

s.30). 

Aslan (2005), anne-babanın aşırı koruyucu ve kollayıcı davranışlarının 

çocuklarda esnek düşüncenin gelişmesini engellediğinin araştırmalarla kanıtlandığını 

belirtmektedir.  Çünkü bu tür davranışlarla, çocuğa sürekli olarak “sen yapamazsın” 

mesajı verilmektedir ki, bu da çocuğu olumsuz yönde etkilemekte ve çocuğun kendini 

geliştirmesini engellemektedir. Aşırı ilgi ve düşkünlük neticesinde, sürekli merkezde 

olmaya alışan çocuk, onu koruyan insanlar olmadığı zaman kendini yalnız, çaresiz ve 

hiçbir şey yapamaz durumda hissedebilecektir. Anne-babaların özellikle kız çocuklarına 

karşı daha koruyucu bir tutum içinde olmaları, çocukların kendilerini savunmalarını bile 

etkileyebilmektedir (Yavuzer, 2001, s.117). 

Araştırmalar, anne-baba ve aile büyüklerinin aşırı koruyucu olması yüzünden 

geleneksel Türk ailesinin utangaç ve içe dönük, itaatkar, uyumlu ve çocuklarında 

bağımlılığı destekleyen bir yaklaşımda olduğunu göstermektedir (Özyürek, 2004, s.8). 

Neitzel ve Stright (2004), anneler ile yaptıkları çalışmada aşırı kontrolcü tutum ile 

vicdanlılık arasında pozitif bir ilişki bulmuşlardır. Yüksek vicdanlı bireylerin kişisel 

özellikler bakımından ısrarcı, yönlendirici ve öğüt vermeye meyilli kişiler olduklarını, 

bununla bağlantılı olarak, yüksek vicdanlı annelerin özellikle ergen çocuklarına ilişkin 

kontrolcü tutumlarını elden bırakmakta zorlandıklarını belirtmektedirler. 

Seydooğulları (2008), aşırı korumacı tutuma sahip anne-babanın ceza 

yönteminin ayıplamak, sevgiyi esirgemek gibi manevi cezalar olduğunu söylemektedir. 

Şendoğdu (2000) (Özyürek, 2004’te belirttiği üzere) ise, annelerin aşırı koruyuculuk 

düzeyi arttıkça, çocuklarını döverek cezalandırma oranlarının da arttığını hatta, aşırı 

koruyucu annelerin çocuğu uslu olması gibi bir koşula bağlı olarak sevdiklerini ifade 

etmektedir. Demiriz ve Öğretir’in (2007) 300 kişi üzerinde yaptığı, alt ve üst ekonomik 

düzeyde bulunan anne tutumlarını incelediği çalışmasında, çocukların cinsiyetlerine 

göre anne tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı, alt sosyo 

ekonomik düzeydeki annelerin daha koruyucu, annelik rolünü daha fazla reddeden, aile 
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içinde daha geçimsiz ve daha sıkı disiplin uygulayan anneler oldukları, aşırı koruyucu 

ve sıkı disiplin sahibi olan annelerin çocuk sayısına göre farklı tutumlar sergiledikleri, 

çalışmayan annelerin çalışan ve emekli olan annelere göre daha fazla aşırı koruyucu ve 

sıkı disiplin sahibi oldukları belirlenmiştir.  

Sertelin (2003) de çalışmasında, ailenin ortalama geliri arttıkça aşırı koruyucu 

annelik ve baskı-disiplin davranışlarında azalma olduğunu, annenin çalışması ile aşırı 

koruyucu annelik ve baskı-disiplin boyutları arasında negatif ilişki olduğunu, ailedeki 

çocuk sayısının artması ile aşırı koruyucu annelik ve baskı-disiplin boyutları arasında 

pozitif yönde ilişki olduğunu bulmuştur. Tüm bunlara ek olarak, Seçer ve diğerleri 

(2006), 302 kişi üzerinde yaptıkları ve annelerin tutumlarının çocuğun sosyal 

becerilerine olan etkilerini ölçtükleri çalışmalarında, aşırı koruyucu olan annelerin 

çocuklarının sosyal kuralları daha az ciddi, otoriteye bağlı olarak algıladıklarını 

söylemektedirler. 

 

3.3.4. İlgisiz ve Kayıtsız Tutum 
 

Hem kontrolün hem de kabul ve ilginin düşük olduğu çocuk yetiştirme 

tutumudur. Bu tutuma sahip anne-babalar, çocuğun sadece beslenme, giyinme gibi en 

temel gereksinimlerini karşılayan, çocuğun ilgi ve gereksinimlerine düşük düzeyde 

tepki gösteren, çocuklarına yeteri kadar zaman ayırmayan, çocukları için gerekli çabayı 

göstermeyen, onlarla mümkün olduğunca az ilişki kuran, çocuğu kendilerinden uzak 

tutan, yapacakları işler için onu bir engel olarak gören anne-babalardır (Yeter, 2010, 

s.13; Sarı, 2007, s.31). Bu gruba giren anne-babalar için, çocuğun varlığı ve yokluğu 

önemli değildir. Çocuğa sevgi gösterilmediği gibi kontrol de uygulamaz ve çocukta 

istenilen davranışların yerleşmesi için herhangi bir pekiştireç kullanılmaz (Yeter, 2010, 

s.13). Çocuk, anne-babayı rahatsız etmediği sürece, çocukla ilgili sorun yoktur. Ancak 

çocuk, anne-babayı rahatsız ederse, anne-baba çocuğa karşı düşmanca bir tutum 

takınmaktadır (Ayyıldız, 2005, s.8). Şanlı (2007), bu tutumdaki anne-babanın çocuğu 

psikolojik açıdan reddettiğini, hatta ilgisiz tutumun uç noktasının çocuk istismarı 

olduğunu belirtmektedir. Böyle anne-babalar, hiçbir kural koymamalarına rağmen 

çocuklarına karşı hoşgörüsüz ve cezalandırıcı şekilde davranmaktadırlar (Seydooğulları, 

2008, s.31). 

İlgisiz tutumla yetiştirilen çocuklar, kendisi hakkında olumlu görüşler 

geliştiremeyen, kendini değersiz hisseden, benlik saygısı düşük, okulda başarısız, 
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duygusal tepki verme oranları düşük olan çocuklardır (Şanlı, 2007, s.24). Bu çocuklar, 

yetişkin rolü almada başarısız, ergen olarak toplumun standartlarını reddeden, sosyal 

olarak içe kapanık ve kendine dönük insanlardır (Seydooğulları, 2008, s.31). Sarı (2007) 

çalışmasında, bu tutumun çocuğun erken dönemlerinden itibaren uygulanmasının, 

bağlılık, oyun, zihinsel gelişim, sosyal ve duygusal gelişim gibi bazı alanlarda 

aksaklıklara yol açtığını belirtmektedir. 

Hellman (2009) çalışmasında, bu tutumla yetiştirilen çocukların bencil ve 

şımarık olduğunu, arkadaş çevresinde pek sevilmediğini, çocuğun evde ve okulda anne-

babasının dikkatini çekmek için alışılmadık davranışlar sergilediğini ve genç yaşta 

zararlı alışkanlıklar edinmeye meyilli olduğunu söylemektedir. Şanlı (2007) da, 

otoriteyi hiç kullanmayan ilgisiz anne-babaların, ergenlerin intihar da dahil pek çok 

sapmış davranışa yönelmelerine neden olan aile ortamını oluşturduklarını 

belirtmektedir. 

Anne-babanın ilgisizliğiyle çocuğun öğretmenine, arkadaşlarına ve yakın 

çevresindeki eşyalara verdiği zarar ve suçluluk davranışı arasında yakın bir ilişki vardır 

(Yavuzer, 2001, s.33). Yani ilgisiz ve kayıtsız anne-baba tutumu, çocuğun saldırganlık 

eğilimini güçlendirmektedir. Çocuk büyüdükçe, anne-baba ile çatışması artmakta, anne-

babadan öç alma yollarını aramakta, hatta yaşı ilerledikçe aileden uzaklaşmaktadır 

(Ayyıldız, 2005, s.8). Saydam ve Gençöz’ün (2005) yaptığı çalışmada ise, ergenin 

ailesinde aile fonksiyonlarını ve anne-baba tutumunu yeterince etkili bulmamasının ve 

bu tutumu ilgisizlik, desteklenmeme ve kendi haline bırakılma olarak 

değerlendirmesinin, ergenin çevresine karşı daha olumsuz, saldırgan, yıkıcı bir tutum 

benimsemesinde rol oynadığı ortaya çıkmıştır. 

 

3.3.5. Tutarsız Tutum 

 

Tutarsızlık, konulan kuralları ve onların sonuçlarını takip etmemek anlamına 

gelmektedir. Dengesizlik ve tutarsızlık, anne-babanın farklı görüşlere sahip olması 

şeklinde olabileceği gibi, anne ya da babanın birbiriyle tutarlı olmayan davranışlarda 

bulunması şeklinde de olabilmektedir. Anne ile babanın, çocuğun yanında, "çocuk 

konusunda" birbirlerini eleştirmeleri, birinin olumlu yaklaşımına diğerinin olumsuz 

tutumu, taraflardan birinin çocuğu kayırması veya çocuğa sözünü dinletmek için çaba 

harcayan anne-babanın, bir isteğini yaptırmak üzere, önce yumuşak tonda konuşması, 

ardından sesini yükseltmesi, çocuğun isteğini hala yerine getirmemesi halinde çocuğu 
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dövmesi, ardından da diz çöküp çocuktan özür dilemesi tutarsız tutuma örnek olarak 

verilebilmektedir (Yeter, 2010, s.14). Hellman (2009), tutarsız tutumun genellikle genç 

anne-babalarda ve ilk çocuğun yetiştirilmesinde görüldüğünü belirtmektedir. Anne-

babanın birbirine uymayan eğitim anlayışı, çocukta çatışmalara neden olabilmekte ve 

çocuğun eğitim ve gelişimini olumsuz açıdan etkileyebilmektedir (Sarı, 2007, s.35). 

Anne ve babanın çocuğun eğitimi konusunda uyuşmayan görüşleri, çocuğun 

disiplini konusunda farklı tavırlar ortaya koymalarına sebep olmaktadır (Aydın, 2002, 

s.61). Bu tutumda, evde tam olarak tanımlanmayan ve ne zaman, nerede uygulanacağı 

belli olmayan bir disiplin vardır (Durmuş, 2006, s.36). Bu durumda da çocuk, 

davranışlarını anne -babanın durumuna göre ayarlamaya çalışmaktadır. 

Bu tutumda, çocuk hangi davranışın nerede, ne zaman istenmediğini 

anlayamamakta, davranışın doğru ya da yanlış oluşunu değil, davranışı ne zaman 

yaparsa cezadan kurtulacağını düşünmektedir (Sarı, 2007, s.35). Aynı zamanda çocuk, 

anne-babasının ne tepkide bulunacağını bilemediğinden dolayı, sürekli bir tedirginlik 

içerisindedir (Tabak, 2007, s.56). Durmuş (2006), bu tür anne-baba tutumunun, diğer 

tutumlara göre daha fazla zarar veren bir tutum olduğunu ve çocuğun anne ve babasının 

tepkilerinden tam olarak emin olmadığı için, kendisine has bir kişilik geliştirmekte 

zorlandığını vurgulamaktadır. 

Özyürek (2004) çalışmasında, tutarsız tutumda anne-babanın çocuklarına karşı 

sert davranışlarda bulunsalar bile kararsız davrandıklarından dolayı çocuklarını fazla 

etkileyemediklerini, çocukların hangi davranışlarının kabul edilebilir olduğu konusunda 

emin olmayışları durumunda kendi kişiliklerinden şüphe etmeye başlayacaklarını, sevgi 

ve güven yerine güvensizlik hissedeceklerini vurgulamaktadır. Ayrıca bu tutum, 

önceleri çocukta bazı iç çatışmaların, huzursuzlukların, ardından da dengesiz ve tutarsız 

bir yapının oluşumuna neden olabilmekte, anne-babanın tutarsız olması, çocukta 

değerler sisteminin oluşmasını önleyeceği gibi, onun kendi kendisiyle ve anne-babasıyla 

çatışmasına da neden olabilmektedir (Ayyıldız, 2005, s.10). Bu tutumla yetiştirilen 

çocuklar, asi, hırçın, inatçı olabileceği gibi içine kapalı ve pısırık olabilmekte, çocukta 

dikkat toplayamama, uzun süre bir işe odaklanamama ve yalan söyleme problemleri 

ortaya çıkabilmektedir (Hellman, 2009, s.93). 

 

 

 

 



59 

3.3.6. İzin verici tutum 
 

Kontrolün düşük kabul ve ilginin yüksek olduğu, çocuk merkezli bir tutumdur. 

Çoğunlukla orta yaşın üzerinde çocuk sahibi olan aileler ile çocuğunu kalabalık 

yetişkinler grubu içerisinde tek çocuk olarak yetiştiren ailelerde çocuk merkezci tutuma 

rastlanmaktadır (Kaya, 2010, s.31). Anne-baba çocuğun yaptığı her şeyi hoş görmekte 

ve çocuk aşırı özgür bırakılmaktadır (Sarı, 2007, s.34). Bu tutuma sahip anne-babalar 

uysal, her şeye olumlu yaklaşan, kabul edici, belli haklarının olduğunu kabul ettiği ama 

bu haklarla beraber sorumluluk yüklemediği çocuklarına karşı, cezalandırıcı bir şekilde 

davranmayan ebeveynlerdir (Carlson ve diğerleri, 1992, s.36). Bu tür anne-babalar, 

çocuğun gelecekteki davranışlarına yön verme sorumluluğu duymadan, kendilerini 

çocuklarına bir kaynak olarak sunmakta, belirlenmiş kurallara uymaları için çocuklarını 

teşvik etmemekte ve çocukların kendi davranışlarını düzenlemelerine izin 

vermektedirler (Baumrind, 1966, s.889). 

İzin verici tutumda çocuğa sayısız haklar tanınmaktadır. Çocuğa davranışlarında 

sınır koyulmadığı için çocuk o kurallara uymamakta ve kurallara yalan, yanlış gözü ile 

bakmaktadır. Çocuk, anne-babadan çekineceği yerde, anne-baba çocuktan 

çekinmektedir (Özyürek, 2004, s.8). Çocuğa aile ve toplum içinde uyması gereken 

kurallar öğretilmemekte, bazı basit kurallara uymaması durumunda yaptırım 

uygulanmamakta, çocuktan olgun davranması talebinde bulunulmamakta, çocuk 

mümkün olduğu kadar az engellenmekte ve hatta çocuğun cinsel ve saldırgan dürtüleri 

bile kabul edilmektedir (Yeter, 2010, s.15). 

İzin veren anne-babalar, çocuklarına sınır koyamadıkları için, bu çocuklar 

disiplinsiz, sınırlarını çizemeyen, nerede ne yapacaklarını bilemeyen, söz dinlemeyen, 

bencil çocuklar olarak yaşama başlamakta ve anne-baba ile çocuk arasında sağlıklı bir 

iletişimin olmaması, çocuğun abartılan bir sevgi ortamında büyümesi ve şımartılması 

gibi nedenlerle de doyumsuz bir kişi olarak yaşama devam etmektedirler (Yeter, 2010, 

s.15;  Kaya, 2010, s.30). Durmuş’a (2006) göre, çocuk evde ne isterse onu yapmaktadır. 

İstediği zaman yemek yemekte, istediği zaman ders çalışmakta ve ne zaman isterse o 

zaman uyumaktadır. Çocuğun her davranışı tamamen kendi isteklerine göredir. Bu tür 

çocuklar, kendi arzu ve isteklerini denetlenmesini pek öğrenememekte ve bu bakımdan, 

dış dünyada çeşitli problemlerle karşılaşmaktadırlar. Evdeki izin verici tutumu dış 

dünyada da aramakta, bulamadıklarında ise hayal kırıklığına uğramaktadırlar (Durmuş, 

2006, s.36) Onlar, hep kendi isteklerine göre yaşamaya alıştıkları için, okul hayatında 
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ya da iş hayatında başarılı olamamaktadırlar (Yavuzer, 2005, s.27).  Bu durumda ise 

çocuk, engellenme ve tatminsizlik duygularını yaşamaya başlamaktadır. Tatminsizlik 

duygusu çocuğun psikolojisi bozmakta ve çocuk çeşitli kötü alışkanlıklar edinmektedir. 

Bu kötü alışkanlıkların başında ise alkol, sigara, uyuşturucu ya da araba yarışı merakı 

gibi aşırı tutkular gelmektedir (Pelerin, 2005, s.286; Durmuş, 2006, s.36). 

Özyürek (2004), bu tutumla büyüyen çocukların, neyin doğru neyin yanlış 

olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyen, hayatta hep itilen, anti sosyal davranışları olan, 

özdenetimden yoksun, doyumsuz, kurallara uymakta güçlük çeken, hep almaya alışmış 

ve dolayısıyla paylaşma ve işbirliği yönünden yetersiz çocuklar olduğunu 

belirtmektedir. 

 

3.4. Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumları ve Tüketicinin Sosyalleşmesi ile İlgili 

Yapılan Çalışmalar 
 

Günümüze kadar, anne-baba tutumları ile tüketicinin sosyalleşmesi arasındaki 

ilişkiyi inceleyen çok fazla çalışma yapılmamasına rağmen, anne-baba-çocuk arasındaki 

iletişim ile tüketicinin sosyalleşmesi arasındaki ilişkiyi inceleyen oldukça fazla çalışma 

yapılmıştır. Annelik tutumları ile çocukların tüketici olarak bilinçlenmesi arasındaki 

ilişkiyi doğrudan ölçen bir çalışmaya çok rastlanmamakla birlikte, bu alanlarda yapılan 

bazı önemli çalışmalar şöyle özetlenebilmektedir: 

Maccoby ve Martin (1983) (Maccoby, 1992’de belirttiği üzere), demokratik 

anne-babaların otoriter ve ihmalkar anne-babalara göre, çocuklarının isteklerine daha 

duyarlı olduğunu belirtmektedirler. Çocuklar ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri 

istedikleri zaman, demokratik aileler, çocuklarının fikirlerini dinlemeye otoriter ve 

ihmalkar ailelerden daha isteklidirler. Grossbart ve Crosby (1984), 549 anne ile 

yaptıkları çalışmada, annenin reklâma karşı olumlu bir tutum geliştirdiği takdirde, anne-

çocuk etkileşim biçiminin reklâmın etkilerini destekler nitelikte olduğunu, anne-çocuk 

iletişim yapısının annenin duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlı olduğunu ve 

annelerin bu ihtiyaçlarını çocuklarıyla sosyal etkileşimde bulunarak açığa çıkarttıklarını 

vurgulamaktadırlar. Çalışmada ayrıca, otoriter tutuma sahip annelerin, çocuklarının 

reklâmları izlemesini, reklâmların aile tüketim kararları üzerinde kuşku uyandırma, 

bağımsızlık fikirlerini telkin etme ve çocukların kafalarında soru oluşturma özelliğine 

sahip olmasından ötürü istemedikleri, iyi beslenmenin önemine inanan annelerin de, 

reklâmlara karşı olumsuz tutum sergiledikleri ortaya konulmuştur. 
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Moschis (1985), anne-babaların çocukların marka ve mağaza seçimine 

karışmasının, çocukların tüketim motivasyonunu etkilediğini, satın alma kararının her 

aşamasında bu etkinin olabileceğini ve ürünün özelliğine göre ailenin etkisinin 

değiştiğini söylemektedir. Ayrıca, sosyal risk taşıyan ürünlerde tüketim kararı 

üzerindeki aile etkisinin kızlara oranla erkeklerde daha fazla olduğu, belli bir amacı olan 

tüketici eğitiminin erkek çocuklara oranla kız çocuklar üzerinde daha doğrudan 

uygulandığı ve tüketim hakkındaki aile-çocuk iletişiminin televizyon reklâmlarının 

etkisini zayıflattığı da çalışma sonucunda ortaya çıkan bilgilerdendir. 

Carlson (1985), çocuğu anaokuluna giden 499 anneye bir anket uygulamıştır. 

Çalışmada, annelerin sıcakkanlılık, kısıtlayıcılık ve endişeli olmayla ilgili genel 

sosyalleşme eğilimleri, gelenek ve kurallara uyma durumları, iletişim, dış faktörlerden 

etkilenme, bağlılık, sorumluluk ve uygulama ile ilgili tutumları incelenmiştir. 

Carlson’ın (1985) çalışmasının tablo olarak özeti aşağıdaki gibidir: 
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Tablo 2 

Carlson’ın (1985) Aile Tutumları ve Çocukların Tüketici Olarak Sosyalleşmesi İsimli 

Çalışmasının Özeti 
Değişkenler Otoriter İzin Verici Sıkı 

Kontrol 

Demokratik İhmalkar 

Aile Çocuk 

İletişimi 

İhmalkar hariç 

tümünden 

düşük 

Otoriter ve 

ihmalkardan 

yüksek 

Otoriterden 

yüksek 

Otoriter ve 

ihmalkardan 

yüksek 

İzin verici ve 

demokratikten 

düşük 

Tüketimle 

İlgili 

Amaçlar 

İhmalkar hariç 

tümünden 

düşük 

Otoriter ve 

ihmalkardan 

yüksek 

Otoriterden 

yüksek 

İzin verici hariç 

hepsinden 

yüksek 

Otoriter hariç 

hepsinden 

düşük 

Tüketimi 

Kısıtlama 

İzin verici ve 

ihmalkardan 

yüksek 

Otoriter ve 

demokratikten 

düşük 

 İzin vericiden 

yüksek 

Otoriterden 

düşük 

Reklâma 

 Karşı Tutum 

Demokratikten 

daha olumlu 

 İhmalkardan 

daha az 

olumlu 

 Otoriter ve 

İhmalkardan 

daha az olumlu 

Sıkı kontrol 

eden ve 

Demokratikten 

daha olumlu 

Bilgi Kaynağı 

Olarak 

Arkadaş 

Demokratikten 

daha düşük 

  Otoriterden daha 

yüksek 

 

Bilgi Kaynağı 

Olarak 

Tüketici El 

Kitabı 

Sıkı kontrol 

eden ve 

Demokratikten 

daha düşük 

 Otoriterden 

daha yüksek 

Otoriter ve 

ihmalkardan 

daha yüksek 

Demokratikten 

daha düşük 

Materyalizm    İhmalkardan 

daha düşük 

Demokratikten 

daha yüksek 

Tüketim İçin 

Ekonomik 

Motivasyon 

Demokratikten 

daha düşük 

İhmalkardan 

daha yüksek 

İhmalkardan 

daha yüksek 

İzin verici hariç 

hepsinden 

yüksek 

Otoriter hariç 

hepsinden 

düşük 

Tüketim İçin 

Sosyal 

Motivasyon 

 İhmalkardan 

daha düşük 

  İzin vericiden 

daha yüksek 

Hükümet 

Kontrolüne 

Güven 

Sıkı kontrol 

edenden daha 

yüksek 

 Otoriter ve 

ihmalkardan 

düşük 

 Sıkı kontrol 

edenden yüksek 

Kaynak: Carlson, L. (1985). Parental Style And Consumer Socialization Of Children, Unpublished 
Doctoral Dissertation, University of  Nebreska, Lincoln. 
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Sonuç olarak çalışmada, farklı tutumlara sahip annelerin reklâma bakış açısı, 

tüketimi kısıtlama, tüketim amaçları, çocuklarla iletişim konusunda birbirlerinden farklı 

oldukları ama çocukların tüketim özerklikleri konusunda birbirlerine benzer oldukları 

ortaya çıkmıştır. 

Carlson ve diğerleri (1990), annelerin çocuğun tüketim gelişimiyle ilgili 

amaçlarının, tüketicinin sosyalleşme sürecini etkilediğinden bahsetmektedirler. 451 

anne ile yaptıkları çalışmada, demokratik ve uzlaşmacı tutuma sahip annelerin korumacı 

ve ihmalci tutuma sahip annelere oranla, çocuklarıyla ilgili daha fazla tüketim amacına 

sahip oldukları, çocuklarıyla televizyon reklâmlarını daha sık tartıştıkları, çocuklarıyla 

televizyon karşısında daha çok zaman geçirdikleri, aile satın alma kararıyla ilgili olarak 

çocuklarına daha çok söz verdikleri, çocuklarının alışveriş yapma durumlarıyla 

yakından ilgilendikleri, çocuklarının fikirlerine önem verdikleri, çocuklarının bağımsız 

bir şekilde tüketim yapmasını destekledikleri ortaya çıkmıştır. Çalışmada, annelerin 

eğitim seviyesi arttıkça, çocukların tüketici olarak sosyalleşmesiyle ilgili daha çok 

amaca sahip oldukları, tutumların ailenin geliri, annenin yaşı, çocukların sayısı veya 

annelerin çalışıp çalışmamasına göre farklılık göstermediği belirtilmiştir. 

Rose (1995), üç ve sekiz yaş arası çocuğa sahip, 237 Japon ve 389 Amerikalı 

anneyle yaptığı çalışmasında, Japon annelerin çocuklarının tüketimini sınırladıklarını, 

tüketim özerkliğine daha az izin verdiklerini ve çocuklarını daha fazla etkilediklerini, 

buna karşılık Amerikalı annelerin bağımsız bir şekilde tüketebilme özelliğini, 

çocuklarına daha erken yaşlarda kazandırdıklarını, çocuklarını daha çok teşvik 

ettiklerini belirtmiştir. Amerikalı  anneler, tüketim konusunda çocuklarıyla daha çok 

iletişim kurmakta ve Japon annelere oranla çocuklarının  özerk tüketimine izin 

vermektedirler. Kısaca, bireysel faktörlere verilen önem nedeniyle, Amerikalı annelerin 

sosyalleşme sürecine katılımı doğrudan bağımsızlık tarafından karakterize edilmektedir. 

Çalışmada, en çok demokratik anne tutumuna, ikinci olarak da hoşgörülü anne 

tutumuna rastlanılmıştır. Her ikisi de çocuklarıyla iyi iletişim kuran, onlara özgürlük 

tanıyan anne tutumları olmasına rağmen, demokratik anneler hoşgörülü annelere oranla 

çocukların tüketimlerini daha fazla sınırlamaktadırlar.  Demokratik annelerde, ılımlı bir 

sınırlama söz konusudur. Otoriter anneler ise çocuklarını dış etkilerden uzak tutmakta 

ve tüketim konusunda onlarla daha az iletişim kurmaktadırlar. Japon anneler, bağımsız 

tüketimin erken yaşlarda kazanılması gerektiğine inanan ve bunu teşvik eden Amerikalı 

annelere göre çocuklarıyla daha geç yaşta iletişim kurmakta ve çocuklarının tüketimi 

üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmaktadırlar. 
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Hayat standartlarındaki değişikliklerin farklı satın alma çeşitlerini beraberinde 

getirmesiyle beraber, çevreyi kötü etkileyen mal ve hizmetlerin satın alınmasında 

azalmalar meydana gelmiştir (Yan ve Xu, 2010, s.27). Bugüne kadar çevresel tüketimle 

ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Sosyal etkinin sürdürülebilir tüketimi etkileyen 

başlıca etmenlerden biri olduğu bilinen bir gerçektir (Yan ve Xu, 2010, s.28). Yani 

bireyler toplumdan etkilenerek daha çevreci olmaktadırlar. Sosyal aracıların çevreci 

tüketimi nasıl etkilediğini gösteren çok az sayıda çalışmaya rastlanılmıştır.  

Yan ve Xu (2010) yaptıkları çalışmada, aile iletişimiyle, ailenin çevreci tüketim 

konusunda çocuğun üzerindeki etkisi arasında ilişki olup olmadığını incelemiştir. 

Çalışma sonucunda, yeşil ürün ve geri dönüşümlü ürün satın alma konusunda aile ile 

çocuk arasında iyi bir iletişim olduğu takdirde, gençlerin ailelerinin fikirlerinden çok 

daha fazla oranda etkilendiği ortaya çıkmıştır. Çalışmaya göre, yeşil ürün satın alma 

davranışında aile gençleri etkileyen en güçlü etmendir. Eğer aile yeşil ürün satın alma, 

geri dönüşümlü ürünler kullanma gibi “yeşil davranışlar” hakkında, bu ürünlerin 

avantajları ve niye bu ürünleri tercih ettikleri konusunda, çocuğu ile konuşuyorsa, 

çocuklar ailelerinin bu fikirlerinden çok daha fazla oranda etkilenmektedirler. Yan ve 

Xu (2010) çalışmalarında, aile yeşil ürün satın alma konusunda kendi fikirlerini çocukla 

paylaştıkça, yeşil satın alma davranışının çocuk gelişiminin erken aşamalarında 

kazanılabileceğini vurgulamaktadır. Çalışmada ayrıca, yeşil ürün satın alma konusunda 

okulun ikinci, akranların çocukları etkileme konusunda üçüncü etmen olduğu, medyanın 

umulanın aksine yeşil satın almayı etkilemediği ortaya çıkmıştır. Çalışma, yeşil satın 

alma davranışını kazanmada aile çocuk iletişiminin önemine dikkat çekmektedir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

 

ÇEVRECİ TÜKETİM DAVRANIŞI AÇISINDAN ÇOCUKLARIN TÜKETİCİ 

OLARAK SOSYALLEŞMELERİ 

 

Çocukların tüketici olarak sosyalleşmesi bir süreçten meydana gelmektedir. Bu 

süreçte önemli olan nokta, çocukların sürekli ve gereksiz yere tüketen bireyler olmaları 

değil, neyi, ne kadar tükettiğini, tüketiminin çevreye verdiği zararları bilen bireyler 

haline gelmeleridir. Bu noktada çocukların çevre bilinçli tüketici olarak sosyalleşmeleri 

önem kazanmaktadır. Bu yüzden bu bölümde çocukların çevre bilinçli tüketici olarak 

sosyalleşmeleri sürecinde bu süreci etkilediği düşünülen çevreci tüketim, tüketim 

konusunda anne-çocuk iletişimi, materyalist tüketim, bilinçli tüketim, tüketim özerkliği, 

tüketim ve medya etkisinin kısıtlanması konuları üzerinde durulmuştur. 

 

4.1. Çevreci Tüketim 

 

Bilim dünyasında yaşanan gelişmeler, bir yandan insanoğlunun hayatını 

kolaylaştırırken, bir yandan da gelecek nesillerle ilgili endişelerin ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Mevcut üretim ve tüketim hızı artarak devam ettikçe, sonraki nesillerin 

de gelecekte aynı yaşam standardına sahip olup olamayacakları sorusu insanların 

zihnini kurcalamaya başlamıştır (Alnıaçık ve Yılmaz, 2008, s.359). Brown (2004), 

gelinen noktada, nüfus artışı, küresel ısının yükselmesi, yer altı su düzeylerinin 

alçalması, kişi başına düşen tarım alanlarının azalması, daralan ormanlar, gıda 

güvenliğinin yok olması, bitki, hayvan türleri ve deniz canlılarının azalması gibi temel 

küresel sorunların, insanlığın geleceğini riske sokan boyutlara ulaştığını 

vurgulamaktadır. İnsanoğlu çevreyle ilgili endişeler taşımaktadır. 

Türkiye’de 1970’li yıllara kadar çevre denildiğinde akla, iki farklı çevre 

gelmekteydi. Birincisi, bireyin içinde yaşadığı, ev, mahalle, köy, kent gibi farklı 

mekânlardan oluşan coğrafi (mekânsal) çevre; ikincisi aile üyeleri, akrabalar, yaşıtlar, 

arkadaşlar gibi insanlardan oluşan toplumsal (beşeri) çevre (Kınacı, 2009, s.7). Çevre 

sorunlarının giderek artması ve artık insan hayatını tehdit edecek boyutlara ulaşmasıyla 

beraber, “çevre” kavramı değişik şekillerde tanımlanmaya başlanmıştır. Buhan’a (2006) 

göre çevre; insan ve diğer tüm canlı varlıklar ile birlikte doğanın ve doğadaki insan 
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yapısı öğelerin bütünüdür. Yücel ve Morgil (1999) ise çevreyi; bir canlı organizmayı 

veya bir canlı topluluğunu yaşama süresince etkileyen her türlü, biyotik ve abiyotik 

(sosyal, kültürel, tarihsel, iklimsel, fiziksel) faktörlerin tümü şeklinde 

tanımlamaktadırlar.  Uydacı (2002), çevreyi; insan, diğer canlılar, doğal yapı ve bu yapı 

üzerine insanlar tarafından eklenen unsurlardan oluşan ve bu unsurların sürekli olarak 

birbiriyle karşılıklı etkileşim halinde olduğu sosyal ve fiziki bir sistem olarak 

tanımlarken, Polatlı (2008) da çevreyi, canlı varlıklar ve insan etkinlikleri üzerinde 

doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkiler oluşturabilen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve 

toplumsal etmenlerin tümü olarak tanımlamaktadır. Aytekin (2008) ise çevre 

kavramının insan yaşamında sosyal ve kültürel anlamda zamanla inşa edildiği 

düşüncesinden hareketle çevrenin, bundan 50 yıl önce bir insanın sadece yaşadığı 

kasaba, şehir belki en fazla yaşadığı ülke ile sınırlı olduğunu, bugün ise Çernobil 

nükleer santral patlaması, Exxon Valdez petrol tankeri kazası gibi çevre felaketlerinin 

etkilerinin sadece o şehri ya da ülkeyi değil, pek çok ülkeyi ve sonuçta tüm dünyayı 

etkilediği gerçeği doğrultusunda, çevrenin aslında tüm dünya olduğunun fark edilmeye 

başlandığını belirtmektedir. 

 İnsanların zihnini kurcalayan mesele, temelde çevrenin hızla bozulması ve 

çevreyle ilgili değerlerin yozlaşması ile ilgilidir. Brown (2004), bilimsel ve ekonomik 

gelişmelerle beraber yaşam standartlarının giderek yükselmesi ve dünya nüfusundaki 

hızlı artışın su, gıda ve enerji kullanımını hızlandırarak ciddi çevre sorunlarını da 

beraberinde getirdiğini belirtmektedir.  

Dünya Vahşi Yaşam fonu (WWF) tarafından yayımlanan “Yaşayan Gezegen 

Endeksi (YGE) 2012 Yılı Raporu”nda, dünyanın sağlayabildiği kaynakların % 50 

fazlasını kullandığımızı, bu oranın büyük bir hızla artmakta olduğunu ve 2030 yılına 

gelindiğinde insanoğluna iki gezegenin bile yetmeyeceği belirtilmektedir.  Rapor, 1970 

ile 2008 yılları arasında dünya genelinde %30 olarak tespit edilen biyolojik çeşitlilik 

kaybının korkutucu boyutta olduğunu ortaya koymaktadır. YGE 2012 raporunda, 

biyolojik çeşitlilik ve çevreyle ilgili beş doğrudan baskı unsuru olduğu belirtilmektedir. 

Bunlar (www.wwf.org.tr/pdf/Yasayan_Gezegen_Raporu_2012.pdf. 19.11.2012):  

• Habitatın kaybı, değişikliğe uğraması ve parçalanması: Bunun en temel nedeni tarım 

alanlarının endüstri ve kentsel kullanım alanlarına dönüştürülmeleri; nehir sistemlerine 

sulama ve akış düzenleme amacıyla baraj yapılması ve diğer doğrudan müdahalelerdir. 

http://www.wwf.org.tr/pdf/Yasayan_Gezegen_Raporu_2012.pdf
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• Doğal türlerin popülasyonlarının aşırı sömürüsü: Hayvan ve bitkilerin yeniden 

üreyebildikleri miktardan daha fazla toplanarak gıda, malzeme ya da ilaç üretimi için 

kullanılmasıdır. 

• Kirlilik: Tarımda ve kültür balıkçılığında aşırı miktarda tarım ilacı kullanımı, kentsel 

ve endüstriyel kirli sular, madencilikteki atıklar ve fazla yapay gübre kullanımından 

kaynaklanan kirlilik başlıca etmendir. 

• İklim değişikliği: Fosil yakıt kullanımı, ormanların yok edilmesi ve endüstriyel 

süreçler nedeniyle atmosferdeki sera gazı miktarının artması ve küresel ısınmadır. 

• İstilacı türler: Dünyanın bir yerinden başka bir yerine kasten ya da yanlışlıkla taşınan 

istilacı türler doğal türlerin rakibi ya da paraziti haline gelmektedir. 

Biyolojik çeşitliliğin azalmasının önemli nedenlerinden biri toprak kirliliğidir. 

Toprak kirliliği, toprağın fiziksel, biyolojik, kimyasal bileşiminin olumsuz yönde 

değişmesi ve toprağın özelliğinin bozularak kullanılabilirliğinin azalması şeklinde 

tanımlanabilmektedir. Çoğunlukla kirli havanın içerdiği zehirli gazların neden olduğu 

asit yağmurları, kirletici gazlar, yanlış tarım teknikleri, zirai ilaçlar, hormonlar, 

kirlenmiş sular, katı atıklar, yanlış ve fazla gübreleme, çöpler ve radyoaktif atıklar 

vasıtasıyla bu kirlilik gerçekleşmektedir (Kınacı, 2009, s.12). Toprağın kirlenmesi, 

bitkilerin büyüyememesine ya da sağlıksız büyümesine neden olmaktadır. Bu durum 

ise, havada bulunan gazların döngüsünü bozarak tüm canlıları olumsuz etkilemektedir.  

Brown (2004), insan girişimleriyle toprak erezyonunun arttırıldığını, hatta 

1947’den beri yapılan ölçümlere göre Çad’daki Bodele Çukuru’nda toprak kaybının 10 

kat artarak tahminen yıllık 1,3 milyar tona ulaştığını, her yıl milyonlarca hektar mera ve 

tarım alanının çölleşmeyle yitirildiğini ve tarım alanlarının konut, sanayi inşaatları, yol, 

park, havaalanı yapımı gibi çeşitli tarım dışı kullanımlara açıldığını vurgulamaktadır. 

Dünyanın yaşadığı iklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin insan kaynaklı 

olduğu ve bundan en fazla sorumlu olanların gelişmiş ülkeler olduğu artık bilim 

insanları ve tüm çevrelerce kabul edilen bir gerçektir (Çevre Mühendisleri Odası, 2009, 

s.2).  Çevre Mühendisleri Odası “2009 Yılı Çevre Durum Raporu”nda, dünya 

nüfusunun %15’ini oluşturan zengin ülkelerin, top. AmCO2 salınımının yarısından 

sorumlu olduğunu, gelişmiş ülkelerde kişi başına fosil yakıt kullanımının hala artmakta 

olduğunu belirtmektedir. Gemicilikte 1990’da, 4 milyar ton olan yük miktarı, 2005 

yılında 7,1 milyar tona ulaşmıştır. Her sektör devasa ölçülerde ve gittikçe artan düzeyde 

enerji talebinde bulunmaktadır. Dünyadaki bütün insanların bazı gelişmiş ülkelerle aynı 

seviyede sera gazı üretmesi durumunda ortaya çıkacak talebi karşılamak için dokuz 
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gezegene daha ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir. Sera gazları ve fosil yakıtların 

sonucu olarak ortalama küresel sıcaklık, 1906’dan beri yaklaşık 0,74°C artmıştır. Bu 

yüzyıl içinde öngörülen yükselme ise 1,8°C ile 4°C arasındadır. Tüm bu olumsuz 

öngörülere rağmen sera gazlarının salınımı hızla artmaktadır. Amerika Birleşik 

Devletleri ise 7067,57 milyon ton ile bu salınımda başı çekmektedir (Çevre 

Mühendisleri Odası, 2009, s.3). Küresel ısınma ile birlikte kutuplardaki buzullar 

erimekte, deniz suyu seviyesi yükselmekte ve kıyı kesimlerde toprak kayıpları 

artmaktadır. Örneğin 1960’ların sonlarından bu yana kuzey yarıkürede kar örtüsünde % 

10’luk bir azalma meydana gelmiş ve 20. yüzyıl boyunca deniz seviyelerinde de 10-25 

cm arasında bir artış olduğu saptanmıştır (http://www.kuresel-isinma.org, Erişim tarihi: 

20.11.2012). Küresel ısınmaya bağlı olarak dünyanın bazı bölgelerinde kasırgalar, seller 

ve taşkınların şiddeti ve sıklığı artarken bazı bölgelerde uzun süreli, şiddetli kuraklıklar 

ve çölleşme etkili olmakta kısaca, iklimler daha önce hiç yaşanmamış şekilde 

değişmektedir.  

Son yıllarda yaşanan sıcak hava dalgaları, tahıl hasadını da önemli ölçüde 

azaltmıştır. Çünkü, bu ısı değişikliklere dayanamayan bitki ve hayvan türleri ya 

azalmakta ya da tamamen yok olmaktadır. Örneğin 2002’deki rekor sıcaklık ve buna 

bağlı kuraklık Hindistan, ABD ve Kanada’da tahıl rekoltesini tüketimin 89 milyon ton 

altına düşürmüş, 2003’teki geç yaz sıcağı ise sekiz Avrupa ülkesinde 35 bin insanın ve 

binlerce hayvanın ölümüne yol açmıştır (Brown, 2004, s.109). 

İklim değişikliğinin etkilerinin yanında su kaynaklarının yanlış yönetimi ve 

suyun ticari bir meta haline dönüştürülmeye çalışılması, temel insan haklarından olan 

suya erişimi kısıtlamaktadır. Su kaynakları azalırken atık su miktarı artmaktadır. 1950 

yılından bu yana dünya su tüketimi üç kat artmıştır ve birçok kişi, 21. yüzyılda su 

kıtlığının en önemli çevre konularından biri olacağını düşünmektedir 

(http://www.ikibin50dergisi.com/39-tek-dunya-9milyarinsan.html. Erişim tarihi: 

19.11.2012). Suyun yerine koyulabilecek bir şey olmadığı gibi, besin üretmek için de 

bol miktarda suya ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin Suudi Arabistan’ın 1992’de tahıl 

üretimi 4,1 tonla zirve yapmışken, 2004’te bu miktar azalan su miktarı nedeniyle 

%61’lik bir düşüşle 1,6 milyona gerilemiştir (Brown, 2004, s. 94). 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 2008 raporunda, su kıtlığının, 

kaynakların sürdürülebilir olmayan kullanımı, yönetimi ve iklim değişikliği nedeniyle 

daha da artacağını; ciddi su sıkıntısı olan bölgelerde yaşayan insan sayısının 2030 yılına 

kadar bir milyar daha artıp 3,9 milyara ulaşacağını belirtmektedir. Aynı raporda, küresel 

http://www.kuresel-isinma.org
http://www.ikibin50dergisi.com/39-tek-dunya-9milyarinsan.html
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anlamda evsel amaçlı su kullanım miktarının 350 milyar metreküp, tarım için kullanılan 

su miktarının yaklaşık 2500 milyar metreküp, sanayide kullanılan su miktarının ise 230 

milyar metreküp olduğu ve  tarımdan sonra en fazla su talebinin elektrik üretimi için 

kullanıldığı söylenmektedir. 2000-2050 yılları arasında su talebinin %55 oranında 

artması tahmin edilmektedir. Bu artışın öncelikli nedeni, imalat sanayisinde meydana 

gelen artış, devamında elektrik üretimi ve evsel kullanımda meydana gelen artışlardır. 

Türkiye’deki çevre sorunları da dünya ile paralellik göstermektedir. Türkiye’nin 

çevre sorunları hava, görüntü, gürültü ve toprak kirliliği, tarım topraklarının amaç dışı 

kullanımı, erozyon, tehlikeli atıklar, bitki ve hayvan türlerinin azalması, tarihi, kültürel 

ve doğal değerlerin tahribi, sanayi ve deniz kazalarıdır (Durali, 2002, s.19). 

OECD (2012), 2050 Çevre Tahmin Raporu'nda, 2050 yılında dünya nüfusunun 9 

milyarı aşacağı belirtilmektedir. Bu artış enerji tüketiminin artması, toprak paylaşımında 

ve verimliliğinde sorunlar ve biyolojik çeşitliliğin daha da azalması anlamına 

gelmektedir. Bu dönemde küresel ekonominin büyüyerek, şimdikinin dört katına 

çıkması ve enerji üretiminin büyük kısmının fosil yakıtlardan karşılanmaya devam 

etmesi beklenmektedir. 2050 yılında bugünkünden dört kat daha büyük bir dünya 

ekonomisinin bugünkünden %80 daha fazla enerji tüketmesi öngörülmektedir. Daha 

etkili politikalar benimsenmediği takdirde, küresel enerji bileşimi içinde fosil enerjinin 

payı %85 civarında olmaya devam edecektir. Rapor, sera etkisi yaratan gazların 

atmosfere yayılması sonucu ortalama sıcaklıkların üç ila altı derece yükseleceğini,  su 

kaynaklarını daha etkin bir biçimde kullanmanın yolu bulunmazsa, 2050'de dünya 

nüfusunun % 40’ının su sıkıntısının olduğu bölgelerde yaşayacağını söylemektedir. 

Hava kirliliğinin, suların kirlenmesine, insan sağlığının bozulmasına ve erken ölümlere 

yol açan başlıca çevresel sebeplerden biri haline geleceği de raporda vurgulanmaktadır. 

Hava kirliliğine yol açan en büyük faktörün hızlı kentleşme olduğuna dikkat çekilen 

raporda,  başta Asya, Avrupa ve Güney Afrika kıtalarında olmak üzere dünyadaki 

toprak çeşitliliğinin %10 oranında azalacağının da altı çizilmektedir. Buna sebep olarak 

gittikçe daha fazla arazinin tarım alanı olarak kullanılması, altyapı çalışmalarının ve 

tüketime dönük ormancılığın gelişmesi gösterilmektedir. 

Dünya gelirinin %70’nin dünya nüfusunun %30’unun kullanımında olması 

nedeni ile çoğu araştırmacı tarafından çevre kirliliğinin esas nedeni tüketim artışı olarak 

gösterilmektedir (Keleş, 2007, s.9). 1900-1989 yılları arasında Amerikan nüfusu üç 

katına, hammadde tüketimi ise 17 katına çıkmıştır. Dünya nüfusunun %5’nin altında 

nüfusuyla Amerika, petrolün dörtte birini, kömürün %23’ünü, alüminyumun %27’sini,  
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bakırın %19’unu fosil yakıt tüketiminin %22’sini, karbon salınımının %24’ünü ve 

kağıt-plastik kullanımının %33’ünü tek başına gerçekleştirmektedir (Tilford, 2000, s.7). 

Ürün seçiminden çöplerin yok edilmesine kadarki süreçlerde tüketiciler, dolaylı 

ya da dolaysız olarak çevre bozulmalarına neden olmaktadır ve çevresel bozulmanın 

%30-40 arasında kısmına evsel aktivitelerin neden olduğu tespit edilmiştir (Keleş, 2007, 

s.9). Otomobiller, çamaşır deterjanları, alüminyum, kirletici maddeler, böcek zehiri, 

suni gübre gibi pek çok tüketici ürünü, çevrenin bozulmasına sebep olmaktadır 

(Kinnear, Taylor ve Ahmed, 1974, s.20). Atıklar da çevrenin kirlenmesinde önemli bir 

role sahiptir. Çöplerin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yeniden kullanım için metal, cam, 

plastik, kâğıt gibi gruplara ayrılmaması, gelişigüzel toplanması ve düzensiz stoklanması 

çoğunlukla tüketim toplumu olma, kullanıp atma, savurganlık, atık yönetiminin 

olmaması ve eğitim eksikliği gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır (Kınacı, 2009, s.14).  

Niva ve Timonen (2001) de, çevrenin korunması için tüketim üzerinde 

odaklanmak gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Buna göre çevreyi korumak için yapılacak 

ürün politikalarında, tüketici kilit olarak düşünülmelidir. Çünkü, söz konusu ürünlerdeki 

değişiklikler tüketim kalıplarının değişmesine ve tüketicilerin sorumluluklarının 

artmasına sebep olabilecektir. Tüketicilerin ne tükettiği, nasıl tükettiği ve tüketim 

miktarı dünyamız için kritik bir baskı oluşturmaktadır. Nakıboğlu (2003), doğal çevreye 

ilişkin yapıcı ve temel değişikliklerin ancak, aynı çevreyi paylaşan birimlerin bazı 

yapısal değişiklikleri göze alarak kendilerine özel çözümler üretmeleri ile mümkün 

olabileceğine vurgu yapmaktadır. Araştırmacı ve çevreciler ise, çevre bilinciyle hareket 

ederek ve çevreci ürünleri satın alarak tüketicilerin, önemli ölçüde çevrenin kalitesinin 

artırılması çabalarına katkı sağlayabilecekleri görüşündedirler (Keleş, 2007, s.9).  

Çevreyi koruma ve bugünün en kritik sorunu küresel ısınma konusunda pek çok 

önlemin alınması önerilmekte ve pratik olanlar hızla uygulanmaya başlanmaktadır. 

Keleş (2007, s.10-11), bazı temel önlemleri şöyle sıralamıştır:  

 

• Enerji tasarrufu ile ilgili önlemler, 

• İzolasyonla ilgili önlemler, 

• Bilinçli tüketimle ilgili önlemler, 

• Ulaşımla ilgili önlemler, 

• Yeni yaşam tarzları 
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4.1.1. Çevreci Hareket ve Çevreci Tüketiciler 
 

Sanayileşme ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan küresel ısınma, 

ozon tabakasının delinmesi, hava ve su kirliliği, biyolojik çeşitliliğin yok edilmesi, 

toprak erozyonu gibi sorunlar yanında, tüketicilerin evsel atıkları, çöpleri imha 

yöntemleri gibi tüketici kaynaklı sorunlar da artan nüfus ile birlikte insan yaşamını 

gittikçe daha fazla oranda tehdit etmektedir. Bu tehlikeye karşı, doğal kaynakların 

korunması, kirliliğin önlenmesi, uygun arazi kullanım uygulamaları gibi yöntemlerle 

doğal çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik bir düşünce ve 

sosyal hareket olan çevreciliğin temelleri 19. yüzyıl sonunda Amerika’da John Muir ve 

Henry David Thoreau gibi düşünürlerce atılmıştır (Alnıaçık ve Yılmaz, 2008, s.360). 

1960’larda çevrecilik düşüncesi ilk defa bir toplumsal hareket haline gelmeye başlamış 

ve bu dönemde Rachel Carson tarafından yazılan “Silent Spring” kitabı modern 

çevrecilik için bir milat kabul edilmiştir (Alnıaçık ve Yılmaz, 2008, s.360). Bu dönemde 

yayınlanan kitaplar, makaleler ve uluslararası düzeyde düzenlenen toplantılarla, var olan 

ekonomik sistem sorgulanmış, ekolojik sisteme zarar vermeyen yeni bir ekonomik 

sistemin geliştirilmesi gerektiği dile getirilmiştir. Örneğin, 1972 yılında İsveç’in 

başkenti Stockholm’de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansında “tek bir 

dünyamız var” görüşü benimsenmiş, ayrıca 1972 yılında “22 Nisan Dünya Günü” ilk 

kez kutlanmaya başlanmıştır. Birleşmiş Milletlerin 1987 yılında yayınladığı “Ortak 

Geleceğimiz” başlıklı rapor, çevre ve ekonomik kalkınmanın birlikte düşünülmesi ve 

bugünkü ihtiyaçların, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamalarına engel olmayacak 

şekilde karşılanması gerekliliğini vurgulayarak sürdürülebilir kalkınma kavramını 

ortaya koymuş, çevreci hareketlerin yasal destek kazanmasına ve daha etkili hale 

gelmesine yol açmıştır (Ay ve Ecevit, 2005, s.239). 

Tüketiciler için çevrecilik, 1960’lı yıllarda bir “uyanma zamanı”, 1970’lerde 

“harekete geçme dönemi”, 1980’lerde “hesaplı olma zamanı” ve 1990’larda “pazardaki 

güç” olarak tanımlanmaktadır (Aracıoğlu ve Tatlıdil, 2009, s.438). 1970’lerden sonra 

yükselen çevrecilik akımı bireylerin tüketim davranışlarını da etkilemiş ve çevreye 

duyarlılığın kimileri için bir yaşam biçimi haline geldiği 1990’lı yıllardan itibaren 

çevreci tüketiciler de önemli bir pazar bölümünü oluşturmaya başlamışlardır (Alnıaçık 

ve Yılmaz, 2008, s.360). Ancak günümüzde çevreci tüketiciliğin bir pazar bölümü 

olarak tanımlanması, bir bakıma çözümsüzlüğü de beraberinde getirmektedir. Asıl olan 

tüm tüketim biçiminin çevreci perspektifte yeniden tanımlanması ve öğretilmesidir. 
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Çevreci tüketici satın aldığı ürünlerin çevreyi nasıl etkileyeceğinin bilincinde 

olan ve çevreye daha az zararı dokunan ürünler satın alan tüketicidir. Tüketiciler çevre 

bilinciyle hareket ettikleri zaman, üretimin de çevreye duyarlı olması yönünde bir baskı 

uygulayacaklar, böylelikle de işletmelerin ürün ve üretim şekillerini doğrudan 

etkileyebileceklerdir. Çevre bilinci ile hareket eden tüketicilerin satın alma 

davranışlarında ve ürün tercihlerinde, tercihlerini az enerji harcayan ev aletlerinden, geri 

kullanıma imkan veren veya ambalajları çevreye olumsuz etkide bulunmayan 

ürünlerden yana kullandıkları görülmektedir.  

Araştırma sonuçları Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da artan sayıda tüketicinin 

kişisel alışkanlıkları ve yaşam tarzları bakımından çevreye karşı daha fazla sorumlu hale 

geldiklerini göstermektedir (Stone, Barnes ve Montgomery, 1995, s.597). Ottman 

(2011), çevre ve yeşil tüketimle ilgilenen kişilerin birbirlerinden farklı nedenlerle 

çevreci tüketimde bulunabileceklerini, bu yüzden de bunların dört alt kategoride 

incelenebileceklerini belirtmektedir. Bu dört alt kategoriden ilki kaynakları 

koruyanlardır. Bu kişiler çevreyi kirletmekten nefret ederler. Onlar için enerji ve su 

tasarrufunda bulunulması ve kağıtların, camların geri dönüşümlü olması çok önemli 

konulardır. Sağlığına düşkün olanlar, küresel ısınmanın artmasının cilt kanserini 

arttıracağından, gıdaların üzerindeki ilaçların çocuklarının sağlığını etkileyeceğinden ve 

çocuklarının kullandıkları ürünlerin gittikçe sağlıksız olmasından endişe 

duymaktadırlar. Bu kişiler genelde organik yiyecekler,  zehirli olmayan temizlik 

maddeleri satın almaktadırlar. Hayvanseverler, genelde vejeteryan olup hayvan 

haklarını şiddetle savunan kişilerden oluşmaktadır.  Bu kişiler ürünlerin test edilmesinde 

hayvanların kullanılmasına, kürk giyilmesine karşı çıkıp hayvan hakları ile ilgili 

boykotlara katılmaktadırlar. Son grup olan açık hava sevenler ise, zamanlarını önemli 

bir kısmını doğada kamp yaparak, yürüyüş yaparak, dağa tırmanarak geçirmeyi seven 

kişilerin oluşturduğu bir gruptur. Açık hava sevenler, genelde yeniden kullanılabilir 

eşyalar kullanmakta, aşırı paketlemeden kaçınmakta ve doğal ürünler satın 

almaktadırlar (Ottman, 2011, s.31-32). 
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Şekil 6. Çevreci ilgi alanlarına göre bölümlendirme 
Kaynak: Ottman, J. A. (2011). The New Rules Of Gren Marketing: Strategies, Tools And İnspiration For 
Sustainable Branding, California: Berrett-Koehler, s.29. 

 

Bununla birlikte çevre sorunlarına karşı duyarlı olmak her zaman çevreci 

tüketim sonucunu doğurmamaktadır.  Örneğin ülkemizde yapılan bir çalışmada, 

üniversite öğrencilerinin çevrenin tahrip olması ve kaynakların tükenmesi konusunda 

kaygı duydukları, ama bunu satın alma davranışına yansıtamadıkları sonucu 

bulunmuştur (Alkibay, 2001, s.82). Bu noktadan hareketle çevreci satın almada bulunan 

tüketicilerin hangi profile sahip oldukları önem kazanmaktadır. 

Tüketici davranışları üzerinde etkili olan faktörler bazı yazarlar tarafından 

psikolojik, sosyolojik ve demografik olarak üç grupta toplanmaktadır (Tatlıdil ve Oktav, 

1992, s. 43; Mucuk, 2004, s.72).  

 

• Psikolojik Faktörler: Kişinin kendisinden kaynaklanıp, davranışını etkileyen 

güce psikolojik faktör denmektedir. Tüketicinin satın alma davranışını 

etkileyen psikolojik ve sosyo–psikolojik elemanları gereksinme, güdüleme, 

algılama, tutum, öğrenme, kişilik ve sembolizm olarak ele almak 

mümkündür.  

• Sosyolojik Faktörler: Sosyolojik faktörler tüketicinin satın alma davranışı ile 

yakından ilgilidir ve kültürel durum, sosyal sınıflar, danışma grupları, alt 

kültürlerin etkisi ile ailenin etkisinden oluşmaktadır. 
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• Demografik Faktörler: Yaş, cinsiyet, gelir durumu, eğitim, meslek, yerleşim 

bölgesi ve coğrafi durum gibi faktörlerdir. 

 

Brown ve Turley (1997) (Ay ve Ecevit, 2005’te belirttiği üzere),  benzer bir 

yaklaşımla, psikografik özelliklerin, psikolojik, sosyolojik ve antropolojik faktörler göz 

önünde bulundurularak, bireyleri faaliyetleri, davranışları, ilgi alanları, yaşam biçimleri 

ve düşüncelerine göre gruplandırmada kullanıldıklarını ifade etmektedirler. Demografik 

özellikler ürünleri kimlerin satın aldığını gösterirken, psikografik özellikler neden satın 

aldıklarının anlaşılmasına yardımcı olmakta ve psikolojik özelliklerin sayısal verilerle 

ifade edilmesine dayanmaktadır (Ay ve Ecevit, 2005, s.245). Psikografik değişkenler, 

tüketicilerin kişilik yapılarına ilişkin duygusallık, cömertlik, tutumluluk, liderlik, 

otonomi (bağımlılık-bağımsızlık), otoriterlik, ihtiras, tutuculuk, radikallik, demokratlık 

vb. gibi değişkenlerdir (Tek, 1999, s.321). Psikografik değişkenlerin yer aldığı 

araştırmalarda, algılanan tüketici etkililiği ile çevresel kaygı en yaygın olarak kullanılan 

iki psikografik değişkendir (Roberts, 1996; Roberts ve Bacon, 1997; Straughan ve 

Roberts, 1999; Ay ve Ecevit, 2005; Yeşilada, 2009).  

Bugüne kadar çevreci tüketim ve demografik özellikler arasındaki ilişkiyi 

incelemek için yapılan ulusal veya uluslararası çalışmalarda tutarlı bir ilişkiye 

rastlanılmamaktadır. Cinsiyet ile çevresel tutum ve davranışlar arasındaki ilişkinin 

incelendiği çalışmaların bir kısmında kadınların erkeklere göre çevre sorunlarına daha 

duyarlı oldukları sonucuna ulaşılmıştır (Blocker ve Eckberg, 1997; Straughan ve 

Roberts, 1999, Çabuk, Nakıboğlu ve Keleş, 2008; Özbek, Alnıaçık ve Koç, 2008;  

Aracıoğlu ve Tatlıdil, 2009). Bu durum Blocker ve Eckberg (1997) tarafından hem 

sosyalleşme temelli teoriler hem de yapısal teorilere göre açıklanmıştır. Sosyalleşme 

temelli teorilere göre, kadınlar kendilerini “bakıcı” rolüyle erkeklere göre daha fazla 

özdeşleştirdikleri için kendilerini gerek yerel gerekse küresel anlamda ekolojik çevrenin 

de bakımından sorumlu hissetmektedirler (Weaver, 2002, s.83). Yapısal teoriler ise, 

kadınların ekonomik gelişim hakkında bilgili olmalarına ve gereğine inanmalarına 

karşın ekonomik gelişimin sonuçlarını erkeklere göre daha fazla önemsediklerini iddia 

etmektedir. Bu durumu da kadınların, çocukların bakımını üstlenmek, aile içinde birçok 

sorumluluğu yerine getirmek ve aynı zamanda işgücü piyasasında yer almak gibi 

rolleriyle açıklamaktadır (Weaver, 2002, s.83). 

Yaş, çevre çalışmalarında sıklıkla incelenen ama üzerinde ortak bir yargıya 

varılamayan diğer bir değişkendir. Straughan ve Roberts (1999), Çabuk ve diğerleri 
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(2008), gençlerin çevreye karşı daha duyarlı oldukları sonucuna ulaşırlarken, Roberts 

(1996) ve Yeşilada (2009) yaş arttıkça çevreye karşı duyarlılığın da arttığını 

vurgulamaktadır. Yeşilada (2009)  çalışmasında 40 yaş ve üzeri katılımcıların 40 yaşın 

altındakilere göre çevre bilinçli davranış konusunda daha yüksek ortalamalara sahip 

olduğunu söylemektedir. 

Demografik değişkenler arasında gelir ve eğitim düzeyi konusunda da çelişkili 

sonuçlar mevcuttur. Çalışmalardan bazıları bireylerin gelirleri yükseldikçe çevre bilinci 

konusunda daha duyarlı oldukları sonucuna ulaşırken (Demirbaş, 1999; Çabuk ve 

diğerleri, 2008; Mcıntosh, 2009; Aracıoğlu ve Tatlıdil, 2009), bazıları da gelirin bu 

anlamda fark yaratan bir değişken olmadığı sonucuna ulaşmışlardır (Van ve Dunlap, 

1981; Mainieri, Barnett, Valdero, Unipan ve Oskamp, 1997; Nakıboğlu, 2003). Eğitim 

düzeyi ele alındığında, bazı çalışmalar yüksek eğitimli (Straughan ve Roberts, 1999; 

Demirbaş, 1999; Çabuk ve diğerleri, 2008; Mcıntosh, 2009), bazıları ise düşük eğitimli 

(Jiuan, Wirtz, Jung ve Keng, 2001; Samdahl ve Robertson, 1989) tüketicilerin çevreye 

daha duyarlı olduğunu saptamışlardır. Nakıboğlu (2003)  ile Mainieri ve diğerleri ise 

(1997) eğitimin etkili olmadığını vurgulamaktadır. 

 

Tablo 3 

Demografik Değişkenler ile Çevreci Satın Alma Davranışları Arasındaki İlişkiye Ait 

Çalışma Sonuçları 
Değişkenler İlişki Çalışmalar 

Cinsiyet 
Kadın 

Blocker ve Eckberg, 1997; Straughan ve Roberts, 1999, Çabuk, Nak ıboğlu ve 

Keleş 2008; Özbek, Alnıaçık, Koç, 2008;  Aracıoğlu ve Tatlıdil, 2009 

Yaş Pozitif  

Negatif 

Roberts ,1996; Yeşilada 2009. 

Straughan ve Roberts 1999; Çabuk ve diğerleri, 2008 

Eğitim Pozitif  

 

Negatif 

Etkisiz 

Straughan ve Roberts, 1999; Demirbaş, 1999; Çabuk ve diğerleri, 2008; 

Mcıntosh, 2009. 

Samdahl ve Robertson, 1989; Jiuan, Wirtz, Jung ve Keng, 2001. 

 Mainieri ve diğerleri, 1997; Nakıboğlu, 2003. 

Gelir Pozitif  

 

Etkisiz 

Demirbaş, 1999; Çabuk ve diğerleri, 2008; Mcıntosh, 2009; Aracıoğlu ve 

Tatlıdil, 2009. 

Van ve Dunlap,1981; Mainieri, Barnett, Valdero, Unipan ve Oskamp,1997; 

Nakıboğlu, 2003. 

 

Fırat (2008) ise, çevre bilincine sahip tüketiciler ile çevre bilincine sahip 

olmayan tüketicilerin yaşam tarzı değişkenlerine göre birbirlerinden ayrılabileceklerini, 
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çevre bilincine sahip tüketicilerin çevre bilincine sahip olmayanlardan daha fazla 

toplumsal olaylarla ilgilendiğini ve aileleri ile vakit geçirmekten hoşlandıklarını ifade 

etmektedir. 

 

4.1.2. Çocuk ve Çevre 
 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) 2011 nüfus sayım sonuçlarına göre, 

Türkiye nüfusunun % 25,3’ünü (18.886.575 kişi) 0-14 yaş grubundaki kişiler 

oluşturmaktadır. 74.724.269 kişilik Türkiye nüfusunda 0-9 yaş arası çocukların sayısı 

ise 6.084.146 olarak belirlenmiştir. Bu sayı oldukça önemli bir sayıdır. Çünkü bugünün 

küçükleri yarının büyükleridir. İnsanoğlu, çocukların bugünkü ihtiyacını karşılamak için 

refahlarını arttırıcı bir ortam sağlarken, onların geleceğine zarar verici davranışlarda 

bulunmaktadır. Bu zarar verici davranışları bugünün küçükleri de benimser ve 

uygularsa içinde yaşadığımız dünya daha da kötüye gidecektir. Bu yüzden, çocuklara 

küçük yaşlardan itibaren çevre bilincini aşılamak daha iyi bir geleceğe sahip olmak 

bakımından önem taşımaktadır. 

Çocukların tutum ve alışkanlıkları, yaşamın ilk yıllarında geliştiğinden dolayı, 

çocuklarda çevre ile ilgili algılar da erken yaşlarda oluşmaktadır. Wilson (1996), erken 

yaşlardaki öğrenmenin büyük ölçüde göz ardı edildiğine ve okul öncesi dönemin 

çocuğun çevresel eğitimi için kritik yaşlar olduğuna işaret etmekte ve erken öğrenme 

çağlarının çevresel tutumların oluşmasında oldukça önemli olduğuna dikkat 

çekmektedir. Okul öncesi dönemdeki bir çocuk için çevre, içinde bulunduğu ortamın 

bütünüdür. Çocuğun etrafındaki her şey, odası, evi, ailesi onun çevresini 

oluşturmaktadır. Bunun için okul öncesi eğitimde, çocuğa çevre bilinci öncelikle içinde 

yaşadığı ortamın kendisine ait olduğu, bu ortamın temiz tutulmasından, 

güzelleştirilmesinden kendisinin sorumlu olduğu mesajı verilmelidir. Cohen (1992), 

erken yaşta çevreyle deneyim yaşayan çocukların, doğaya bağlılık ve onunla ilişki 

kurma deneyim ve algılarının çok derin olduğunu ve bu yüzden doğayla temasın 

çevreye yönelik tutumları oldukça etkilediğini belirtmektedir. 

 Erken çocukluk döneminde çevresel eğitimi destekleme fikri iki ana maddeye 

dayanmaktadır; bunlar doğal çevrenin korunması ve çocuğun sağlıklı gelişimidir ki,  

eğer çocuk bu yaşlarda çevreye karşı saygıyı ve koruma duygularını geliştiremezse 

bunu ileriki yaşlarda başarması oldukça zor olmaktadır (Wilson, 1996, s.2). Çevre 

eğitiminin gerekliliği, 1970’li yıllardan beri önem kazanmaya başlayan bir konudur. 
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Nitekim 1972 yılında Stockholm’de yapılan Çevre Konferansı’nda dikkatler çevre 

eğitimine çekilmiş ve 1975’te Belgrad Toplantısı’nda bu eğitimin ömür boyu bir süren 

bir eğitim olması gerektiğine, problemleri önlemek ve çözmek için, bireyin aktif katılım 

gerekliliği ve bölgesel farklılığı göz ardı etmeksizin her türlü büyüme ve gelişmenin 

çevre açısından değerlendirilmesine karar verilmiştir (Bener ve Babaoğul, 2008, s.5).  

Çevrenin öneminin günümüzde hızla artması nedeniyle, 14.10.1999 tarihinde 

Çevre Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında “Çevre Eğitimi Konularında 

Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolü” imzalanarak yürürlüğe 

konulmuştur.Yapılan protokol ile, çevre eğitiminin anaokullarından başlatılarak, 

ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında da sistemli ve düzenli bir şekilde devam 

etmesinin önemli sonuçlar kazandıracağı düşüncesiyle “Okul öncesi ve ilköğretim 

çağındaki çocuklarda çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla uygulamalı çevre 

eğitimine ağırlık verilmesi” kararı alınmıştır (Kesicioğlu, 2008, s.15). 

Çevre eğitimi verilmesinde okullar önemli birer unsur olsalar da, bu konuda 

ailenin rolü yadsınamaz bir konumdadır. Çocuğa verilen çevre eğitimi ailede 

başlatılmakta, yakın çevresi ve okulda da sürdürülmektedir. Çevre eğitimi genellikle üç 

başlıkta incelenmektedir (Kesicioğlu, 2008, s.13): 

 

1. Doğal çevrenin içinde yapılan eğitim: Çocukların doğayla birebir etkileşimde 

bulundukları, yaparak ve yaşayarak bilgiler edindikleri eğitimdir. Çocukların, 

doğal çevreleriyle birebir etkileşime girerek (çamurda oynama, kuş besleme 

vb) çevrelerine karşı daha olumlu tutumlar geliştirmeleri sağlanmaktadır. 

2. Çevre hakkındaki eğitim: Çocukların doğa olaylarının nasıl oluştuğu hakkında 

bilgi edindikleri eğitimdir. Yağmurun nasıl oluştuğu, bitkilerin nasıl 

büyüdüğü gibi konularda temel bilgileri kazandıkları eğitim sürecidir. 

3. Çevre için eğitim: Çevrenin korunması ve bozulan dengeye karsı tedbirler 

alınması ile ilgili verilen eğitimdir  

 

Kişinin ilk sosyalleştiği kurum aile olduğu için çevreci tutumların oluşmasında 

aile, ilk ve en önemli etkileyicidir. Aile, yoğun duygusal ilişkilerin yaşandığı bir kurum 

olduğu için, ailede öğrenilen bazı tutumlar daha kalıcı olmaktadır. Aile içerisinde hangi 

nesneye nasıl yaklaşılacağı, kime nasıl davranılacağı, toplumun değerleri ve kültürü 

kişiye sosyalleşme yoluyla aktarılmaktadır. Aile üyeleri arasında alınan kararlar aynı 

zamanda, aile üyelerinin birer tüketici olarak içinde bulundukları toplumu ve bu 
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toplumların tüketim eğilimlerini de belirlemektedir (Güven, 2010, s.127). Toplumun en 

küçük birimi olan aile, aynı zamanda en büyük tüketici olarak tüketimin temel objesini 

oluşturmaktadır (Güven, 2010, s. 127). Çünkü aileler su ve enerji tüketimi, atık 

oluşturma, ulaşım tercihleri ve yiyecek seçimleri yolu ile çevreyi olumlu ya da olumsuz 

etkilemektedirler (OECD, 2002). Bu nedenle, tüketici bir birim olarak aile, her türlü 

davranışıyla toplumun geleceğinin şekillendirilmesinde önemli bir role sahiptir. 

Özellikle üretilen mal ve hizmetlerin yaklaşık %80’inin aileler tarafından satın alınıp 

tüketildiği dikkate alındığında, çevre korumasında bireyin tüm sosyal gelişimini 

tamamladığı aileye önemli görevler düştüğü daha da dikkat çekici olmaktadır (Güven, 

1999, s.7-8). Çocuğun aile ortamında öğrendiği bilgi ve davranışlar, çocuğun ileriki 

yaşlarında da etkisini sürdüreceği için, çocukların gelecekteki tüketim davranışlarını 

büyük ölçüde anne-babanın tüketim davranışları belirleyecektir. Çocuk anne-babayı rol 

model aldığından ve okul öncesi dönemdeki çocuk üzerinde, anne ve babanın çok 

büyük bir etkisi olduğundan dolayı,  aileler çevre eğitimi vermeye ne kadar erken yaşta 

başlarlarsa o kadar iyi olacaktır.  Özellikle okul öncesi dönemdeki çocukların en çok 

etkilendiği kişinin anne olduğu düşünüldüğünde, anneler tarafından zamanında ve doğru 

yönlendirilen çocuklar, çevre kalitesinin arttırılmasına etkin katkıda bulunacak 

davranışlar sergileyeceklerdir. 

Çevre eğitiminin aile içinde başarıyla uygulanmasında etkin olan bazı faktörler 

vardır. Bunlar (Atasay, 2006, s.352): 

 

• Çevresel deney ve araştırmaların evde yapılabilmesi için gerekli ortam ve alt 

yapının evde bulunması gerekir. 

• Anne, baba ve diğer aile bireyleri çocuğu çevre konularında alıştırma yapmaya 

teşvik etmeli, doğa, bitki ve hayvanlarla ilgili araştırmalarında katkıda 

bulunmalıdır. 

• Anne, baba ve çocuğun birlikte geçireceği eğitici çevre ortamları 

hazırlanmalıdır. 

• Aile bireyleri enerji, su tasarrufu gibi konularda çocuğa örnek olmalıdır  

 

Aile üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak kurulan iletişimlerin her biri de, 

çocuğun tüketim davranışlarını kazanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Çocuğun 

tüketim davranışlarının şekillenmesinde ailenin doğrudan etkileri; tüketimle ilgili 
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bilgileri edinme, inanç ve norm kalıplarının oluşumunu içermektedir. Bu oluşum gerek 

sözlü ifadelerle gerekse örnek davranışlarla gelişebilmektedir (Moschis, 1985, s.911).  

Ailelerin kararlarında çevredeki kaynakların varlığı, kullanım maliyeti, 

kullanımlarının aileye etkisi ve ailenin tüketim faaliyetlerinin çevreye olan etkisi 

konusunda bilinçli olmaları, alışveriş, atıkların değerlendirilmesinde çevreci bir 

yaklaşım sergilemeleri doğrudan çocukların davranışlarına olumlu yönde yansıyacaktır 

(Güven, 2010, s.129). Ayrıca kır gezintilerine çıkma, hayvanat bahçesine, parka ya da 

müzeye gitme, geziler katılma, tatile çıkma, bahçeye çiçek ya da ağaç dikme, birlikte 

alışverişe çıkma gibi faaliyetler sonucunda da çocukların doğayı tanımaları ve çevre 

kirliliği konusunda bilgilendirilmeleri sağlanabilmektedir (Bener ve Babaoğul, 2008, 

s.6). 

Chawla (1998), çevresel duyarlılığın belirleyicileri hakkında altıncı sınıfa giden 

öğrenciler üzerinde yaptığı araştırmada, evde çevre hakkında konuşan çocukların çevre 

duyarlılığının daha yüksek olduğunu vurgulamıştır. Çocukların %77’si aile üyelerini 

çevresel ilginin önemli bir etkeni olarak belirtirken, sadece %31’i öğretmenlerin bir 

etkisi olduğunu belirtmiştir. Bu bulgular, öğretmenlerin ve eğitmenlerin öğrencilerin 

davranışlarını bazen etkilediğini ancak daha güçlü etkinin aileden geldiğini 

göstermektedir. Littledyke (2004) de çalışmasında, ilkokula giden öğrencilerin çevre 

hakkında sahip oldukları bilgi ve deneyimleri aileleri vasıtasıyla elde ettiklerini 

belirtmiştir.  

Abeliotis, Rizou, Sdrali ve Vassiloudis (2010), yaptıkları çalışmada, araştırmaya 

katılan ailelerin çoğunluğunun çevresel farkındalığın çocuğun gelişimi için çok önemli 

bir konu olduğunu düşündüklerini, her üç aileden ikisinin çocuğu doğayla iç içe olmaya 

teşvik ettiğini, çevresel sorumluluğun kazanılmasında ilk olarak odanın temiz 

tutulmasına vurgu yapıldığını ve çevresel bilinci çocuğuna kazandırmak isteyen 

ebeveynin,  daha çok, eğitimli, 40 yaşından genç anneler olduğunu ifade etmektedirler. 

Gronhoj (2006), çalışmasında aile içerisindeki tüketimin çok önemli olduğunu, ailenin 

tüm fertlerinin çevreci tüketimle eşit derecede ilgili olmasalar bile, çevreci tüketimle en 

çok ilgili olan eşin diğerlerinin davranışlarını değiştirebileceğini, çevreci tüketim 

konusunda anne-baba ile çocuk arasındaki en büyük tartışmanın su ve enerji tasarrufu 

konusunda olduğunu ve anne-babanın gönüllü olarak çocuklarına tasarruf yöntemlerini 

öğretmeye çalıştıklarını vurgulamaktadır. 

Palmer (1995), yaşları dört-yedi arasında değişen çocuklarla yaptığı 

çalışmasında altı yaşındaki çocukların çevre hakkında çok fazla bilgiye sahip 
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olduklarını, fakat bu çocukların çok azının maddelerin neden geri dönüştürüldüğünü 

açıklayabildiğini bulmuştur. Barraza ve Walford (2002), yedi- dokuz yaşındaki 

Meksikalı ve İngiliz çocukların çevre problemlerine duyarlılığı ile ilgili yaptıkları 

çalışmada, kirlilik, asit yağmurları ve ozon tabakasının delinmesinin çocuklar için en 

önemli çevre problemleri olarak görüldüğünü belirtmektedirler. 

 

4.2. Tüketim Konusunda Anne –Çocuk İletişimi: 
 

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde iletişim, “duygu, düşünce ya da bilgilerin 

akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme’’ 

şeklinde tanımlanmaktadır (http://www.tdk.gov.tr/index, Erişim tarihi 30.10.2012). 

Dökmen (2000) iletişimi, bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci olarak 

tanımlarken, Bozdağ da (2006), iletişimin bir zihnin diğer zihinleri etkileme yollarının 

tümünü kapsadığını ve sadece yazılı ve sözlü konuşmaları değil; müzik, resim, heykel, 

tiyatro, bale, dans gibi bütün insan davranışlarını içine aldığını söylemektedir. İletişimin 

en önemli amaçlarından birisi, birbirleriyle iletişim kuran kişilerin birbirlerini etkileme 

ve fikirlerini değiştirme amacıyla iletişimde bulunmasıdır.    

İletişim sembol, işaret ve davranışlar yoluyla bilgi, duygu ve düşüncelerin 

aktarılması olduğu için, insan doğduğu andan itibaren kendisini iletişim süreci 

içerisinde bulmaktadır. Anne-baba-çocuk üçgeninde, tarafların duygu ve düşüncelerini 

birbirine aktarmaları ve başarılı bir diyalog kurabilmeleri halinde sorunlarına çözüm 

bulmaları mümkün olduğundan dolayı, ailesiyle olan iletişimi, çocuğun dünyasında 

büyük önem taşımaktadır (Bozdağ, 2006, s.19). Çocuk her konuda ailesiyle iletişim 

kurabilmektedir. Bu konulardan biri de tüketimdir. Bir mal veya hizmet satın alırken 

aile ve çocuğun, bilgi, düşünce ve duygularını paylaşması tüketim konusunda 

iletişimdir.  Çocuğun tüketici olarak sosyalleşmesini araştıran birçok araştırma için, aile 

içindeki iletişim türü çok önemli ve ihmal edilmemesi gereken bir konudur, çünkü aile 

iletişimi çocuğun satın alma davranışını etkilemektedir (Carlson, 1985; Moschis, 1985; 

Rose, Boush ve Shoham, 2002; Lueg ve Finney, 2007;  Carlson, Laczniak ve Wertley, 

2011). 

 Doğumdan önce ve doğumdan sonra çocuğun etkileşime geçtiği ilk kişi olan 

anne ile çocuk arasındaki iletişim çok özel ve önemlidir (Elden, 2004, s.546). Carlson 

(1985), tüketim konusunda anne ile çocuk arasındaki iletişimin, çocuğun satın alma 

isteğine karşı annenin, bu isteği kabul etmesi, reddetmesi ve tartışması, tüketim 

http://www.tdk.gov.tr/index
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amaçlarını öğretme yöntemleri, tüketim hakkındaki iletişimin özellikleri ve aile satın 

alma kararına çocuğun etkisi gibi alt boyutlara sahip olduğundan bahsetmektedir. 

Aile iletişim türleri, doğrudan veya dolaylı olarak çocukların tüketim davranışını 

etkilemektedir (Carlson ve diğerleri, 1990, s.29; Moschis, 1985, s.902). Doğrudan etki, 

tüketim ile ilgili bilgi, inanç ve davranış kazanımlarını, dolaylı etki ise medya gibi 

tüketiciyi etkileyen diğer kaynaklar ile çocukların etkileşimini içermektedir (Carlson ve 

diğerleri, 1990, s.29). Ward ve diğerleri (1977), çocukların tüketim sırasında aileleri ile 

iletişim kurarak tüketim hakkında bilgi sahibi olabileceklerini ve tüketim yeteneklerini 

geliştirebileceklerini söylemektedirler. Araştırmalar, aile iletişim türlerinin çocukların 

tüketim davranışını etkilediğini ve annenin iletişim türü ile çocuğun tüketici olarak 

sosyalleşmesi arasında mantıksal bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır (Moschis, 

1985, s.902).  

Tokgöz (1982), annelerin çocuğun tüketim isteğine ya çocuğun isteğine boyun 

eğip onun istediğini almak ya da çocuğun istediğini, neden söylemeden almayı 

reddetmek olmak üzere iki şekilde tepki verdiklerini söylemektedir. Ama ona göre bu 

iki tepki şekli de yanlıştır. Anne, çocuğun istediği ürünün alınması için, çocukla 

konuştuktan sonra, ürünü çocuğa almalı ya da çocuğun istediğini reddetme nedenlerini 

çocuğa açıklayarak istenilen ürünü almamalıdır. Ward ve diğerleri (1977), her yaştan ve 

her ekonomik düzeyden çocuğa sahip annelerde çocuğun satın alma isteğine karşı 

gösterilen kabul ve red tepkilerinin benzer olduğunu ama çocuğun isteğini tartışma 

konusunda farklılıkların ortaya çıktığını belirtmektedirler. Örneğin küçük yaşta çocuğa 

sahip gelir seviyesi yüksek anneler, sıklıkla çocuklarının satın alma isteklerini 

reddetmekte ama bunun mantıklı gerekçelerini çocuğa açıklamaktadırlar. Robertson 

(1979), çocuğun satın alma isteğini doğrudan kabul etmenin çocuğun yaşına, sosyal 

sınıfına ve ailenin bilgisi ile tutumuna bağlı olduğunu, hatta sosyal sınıf ile kabul etme 

arasında olumlu bir ilişki olduğundan bahsetmektedir. Carlson (1985), demokratik ve 

izin veren anne tutumuna sahip annelerin, ürünü nereden satın alabileceğini çocuğuyla 

konuştuğunu, alışveriş yaparken çocuğun fikrini sorduğunu yani tüketim konusunda 

çocukla iletişim içinde bulunduklarını vurgulamaktadır. 

Eğer anne ile çocuk arasında kavram yönelimli iletişim söz konusu ise tüketimde 

çocuğun etkisi artmakta ve çocuk tüketimle ilgili daha bağımsız karar verebilmektedir. 

Tersine, sosyal yönelimli iletişimin olduğu durumlarda ise çocuğun bağımlılığında artış 

göze çarpmaktadır (Rose ve diğerleri, 2002, s.871). Smith, Moore ve Moschis (1984)’in 

yaptıkları çalışmaya göre, ailenin çocuğa olumlu yönde destek sağlaması, çocuğun etkin 
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tüketicilik davranışlarının gelişmesine katkıda bulunurken, çocuğa baskı uygulanıp ceza 

verilmesi çocukların tüketicilik bilgisinin gelişmesine engel olmaktadır. 

Yapılan çalışmalar aile iletişim türünün çocuğun ailenin tüketim kararlarına 

katılmasını, reklâmlara karşı tutumunu ve ürün bilgisinin artmasını etkilediğini ortaya 

çıkartmıştır (Lueg ve Finney, 2007, s.27). Tüketici davranışı ile ilgili çalışmalar 

1950’lilerden beri ailenin satın alma kararında çocuğun ne tür etkileri olduğunu 

araştırmaktadır (Wimalasiri, 2000, s.57). Çocukların aile kararları üzerindeki etkisinin 

artmasının nedenlerinden birisi, çocuk ile aile arasındaki ilişkinin boyut değiştirmesidir. 

Örneğin Türkiye’de 10-20 yıl önce anne-babaların çocuk yetiştirme modelleri otoriter, 

itaatkar ve saygıya dayalı iken bugünün ailelerinde anlayış, eşitlik ve uzlaşmanın daha 

önemli olduğu düşünülmektedir (Şener ve Babaoğul, 2007, s.131). Foxman, Tansujah 

ve Ekstrom’un (1989) yaptıkları çalışmada, kavram odaklı ailedeki çocuğun ailesinin 

satın alma davranışındaki etkisinin sosyal odaklı ailedeki çocuğun ailesinin satın alma 

davranışındaki etkisinden daha yoğun olduğu belirlenmiştir. 

Tüketime ilişkin aile iletişimi, satın almada etkili olan yöntemlerin öğrenilmesini 

de kapsamakta, çocukların marka tercihleri üzerinde etkili olmakta ve çocuğun 

reklâmlardaki gerçekleri gerçek olmayan, abartılı bilgilerden ayırma yeteneğini de 

etkilemektedir (Şener ve Babaoğul, 2007, s.138). Anne-babalar, fiyat ve kalite arasında 

ilişki kurabilme, para harcama ve kaliteli mal seçebilme gibi tüketimle ilgili bilgileri 

çocuklarına kazandırmaya çalışırken beş değişik yola başvurmaktadırlar (Şener ve 

Babaoğul, 2007, s.138): 

 

•Belirli tüketim faaliyetlerini yasaklama, 

• Çocuğa tüketicilikle ilgili konularda öğüt verme, 

• Tüketim kararları ile ilgili olarak çocuklarıyla karşılıklı görüş alış verişinde 

   bulunma, 

• Davranışları ile çocuğa örnek olma, 

• Çocuğun kendi tecrübelerinin sonucu olarak öğrenmesine izin verme  

 

Ailenin satın alma kararlarına etkileri çocukların yaşlarına göre de değişiklik arz 

etmektedir. Sıfır- altı yaş grubu çocukların hem pazarlama mesajlarına daha açık 

olduklarından hem satın alma isteklerinde emredici olduklarından dolayı, satın alma 

kararlarında, özellikle başlatıcı rolündeki ağırlıkları her geçen gün artmaktadır (Çakır, 

2006, s.133). Çocuğun ailenin satın alma kararına etkisi, ürün gruplarına bağlı olarak da 
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değişmektedir. Çocuğun ailenin satın alma kararına etkisinin en yüksek olduğu ürün 

grubu satın alma sırasında riskin düşük olduğu ve tüm ailenin kullandığı ürünlerdir 

(Işın, 2001, s.119).  Çakır (2006) çalışmasında, çocukların en etkin olduğu grupların 

eğitim, giyim, eğlence-kültür ve elektronik eşya harcamaları olduğunu,  çocukların satın 

alma karar sürecine pek katılmadığı ürün gruplarının ise gıda, beyaz-kahverengi eşya ve 

ulaşım harcamaları olduğunu belirtmiştir. Ayrıca yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki 

aileler çocuklarının görüşlerine daha fazla önem vermekte, çocuklarının ailenin satın 

alma davranışına etki etmelerine izin vermekte ve onların tüketici kimliklerini kabul 

etmektedirler (Işın, 2001, s.33). 

 

4.3. Materyalist Tüketim ve Çocuk 
 

Materyalizmin tanımı, araştırmacının bakış açısına bağlı olarak önemli ölçüde 

değişebilmektedir. Çeşitli araştırmalarda materyalizm kişilik özelliği (Belk, 1985), 

kültür (Ger ve Belk, 1996) ve değer (Richins ve Dawson, 1992) olarak ele alınmaktadır. 

Farklı bakış açılarının varlığıyla birlikte materyalizm genel olarak değer, kişilik özelliği 

ya da tutum olarak kavramsallaştırılmaktadır (Purutçuoğlu, 2008, s.22). TDK 

materyalizmi, “Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, Tanrı, ruh vb. 

kavramları red ve inkar eden felsefi görüş, maddecilik, özdekçilik”, materyalist 

kelimesini ise “Materyalizmden yana olan kimse ya da görüş, maddeci” şeklinde 

tanımlamaktadır (http://www.tdk.gov.tr., Erişim tarihi 05.11.2012). Richins ve Dawson 

(1992), materyalizmi maddi ihtiyaçlara ve arzulara düşkünlük ve manevi olayları ihmal 

etmeyi içeren düşünce tarzı, hayat biçimi olarak tanımlarken, Burroughs ve Rindfleisch 

(2002) ise materyalizmi, insanın edinmeye verdiği önemin hayatının merkezine 

yerleşmesi olarak tanımlamaktadır. 

Tüketim yönlü olarak bakıldığında materyalizm, tüketicinin maddi anlamda 

sahip olma isteği ve bağlılığıyla ilgili bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Ger ve 

Belk, 1996, s.57). Tüketim ve tüketici açısından materyalizmi tüketicinin dünyevi 

değerlere verdiği önem olarak tanımlayan Belk (1985), en üst düzeyde materyalist 

değerlerin bireyin yaşamının merkezinde yer aldığını ve bireye tatmin ya da tatminsizlik 

boyutunda önemli kaynakları sağladığına inanıldığını ifade etmektedir. Kısaca 

materyalizm, kazanma ve sahip olmaya haddinden çok değer verilmesidir.  

 Materyalist toplum, iyi yaşamı tüketimde bulan, daha fazla mal ve hizmete karşı 

sınırsız bir açlık gösteren, mal ve mülke sahip olmanın kimliği ve yaşamı açısından 

http://www.tdk.gov.tr
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vazgeçilemez bir öneme sahip olduğuna inanan bireylerden oluşmaktadır (Odabaşı, 

2006, s.128). Materyalizmi açıklamaya yönelen kuramların üç ortak noktada buluştuğu 

dikkat çekmektedir (Odabaşı, 2006, s.131): 

 

a) Edinme Odaklılık: Materyalist birey mal mülk edinmeyi yaşamın merkezine 

koymaktadır. Materyalizm bir yaşam biçimidir ve bu yaşam biçiminde 

yüksek düzeyde maddi tüketim amaçlanmaktadır. Materyalizmde tüketim bir 

tutkudur. 

b) Mutluluğa Erişmenin Yolu Olarak Edinme: Mal ve mülke sahip olma ve 

bunları edinmenin materyalistler için önemli olmasının temel nedenlerinden 

birisi, bu kişilerin yaşamlarında iyi hatta mutlu olmaları için bu malları 

edinmelerinin vazgeçilmez olmasıdır. Tatmin olmanın en büyük kaynağı mal 

ve mülktür.  Mutluluğun elde etme yoluyla gerçekleşmesi materyalizmdir. 

Bunun için kişisel ilişkiler, deneyimler, başarılar önemli değildir. 

Materyalizmde, sahip olunan malların hem sayısal hem de çeşit olarak 

artmasıyla mutluluğun elde edileceği sanılmaktadır. 

c) Sahipliğe Kilitlenen Başarı: Materyalistler kendilerinin ve başkalarının 

başarılarını edindiklerinin sayısına ve kalitesine göre değerlendirmekte, 

edindiklerinin sağladığı tatmine değil, maliyetine önem vermektedirler. Onlar 

için mal ve mülk edinmek başarılı olmanın göstergesidir. Mal ve mülkün 

değeri sadece statü taşıma özelliğinden değil, aynı zamanda arzulanan öz 

imajı yansıtması açısından da değerlendirilmektedir. Materyalistler arzulanan 

ve arzuladıkları imajı yansıtan ürünlere sahip oldukları için kendilerini 

başarılı bulmaktadırlar. 
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Aşağıda Şekil 7’de materyalizmin kavramsal şeması verilmiş ve değer yönelimi, 

tüketici karakteri ve tüketici davranışı alanlarında akış tanımlanmıştır. 

 

Şekil 7. Materyalizmin kavramsal şeması  
Kaynak: Moschis, G.P. (1985), The Role Of Family Communication İn Consumer Socialization Of 
Children And Adolescents, The Journal of Consumer Research, 11, s.899. 

 

Şekil 7’de birinci ve ikinci sütun arasındaki oklar, kişisel özellik, inanç yapısı ve 

sosyal algılama biçimi gibi tüketici karakteri ile materyalizmin değer yönelimleri 

arasındaki bağı tasvir etmektedir. İkinci ve üçüncü sütun arasında görülen oklar ise bu 

belirtilen tüketici karakterleri ile belirli tüketici davranışları arasındaki ilişkiyi 
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sahip olma 

Başarı 
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karşıladığı inancı 
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Sahip olma 

Dayanıklı ürünler 

Satın alma sonrası 
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etkisi 
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etkisi/bilinçli tüketim 
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Reklâmlara yönelik 
olumlu tutum ve ilgi 
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olarak materyalizm Tüketici 

karakteri 
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göstermektedir. Şekilde, tüketici değerlerinin belirli tüketici karakterlerini yönlendirdiği 

vurgulanarak, belirli özelliklerin, ölçülebilir tüketici davranışlarını şekillendirdiğine 

vurgu yapılmaktadır (Moschis, 1985, s.899). 

Materyalizmin bir tüketim biçimi olduğunu ve tüketicilerin tüketim objelerinde 

bulunan değeri, kendi algıları sonucunda belirginleştirdiğini gösteren çeşitli 

çalışmalarda tüketicinin nasıl tüketim yaptığını gösteren dört yaklaşımdan söz 

edilmektedir (Purutçuoğlu, 2008, s.12): 

 

a) Deneyim olarak tüketim: Tüketicinin, tüketim objelerine olan öznel, duygusal 

tepkileridir. Deneyimler nadiren tüketiciler tarafından oluşturulmaktadır.  

b) Bütünleşme olarak tüketim: Tüketim objesi, tüketicinin kimliğinin ya da 

benliğinin unsuru haline gelmiştir. Yani deneyim olarak tüketmenin aksine, 

objenin sembolik kullanımı önemlidir.  

c) Oyun olarak tüketim: Tüketme, sadece tüketim objeleri ile ilgilenmeye bağlı 

değildir. Başkalarınca beğenilme telaşı önemli bir gösterge olarak kabul 

edilmektedir. 

d) Sınıf bilinci ile tüketim: Tüketicinin diğer uygun bireylerle ilişkili olarak 

kendilerini sınıflandırmada tüketim objelerini kullanma yollarıdır. 

Sınıflandırma uygulamaları, yakınlaşmak ya da farklılığı korumak ve 

zenginleştirmek için kullanılmaktadır. Örneğin; üst sınıfın üyeleri orta sınıfın 

bireylerince taklit edildiklerinde söz konusu olan ürünlerden hemen 

vazgeçmektedirler. 

 

Materyalistler daha az tatmin olmaktadırlar. Yeni ve çok şeye sahip olmanın 

getirdiği göreceli mutluluk ve tatmin çabuk unutulabilmekte ve daha fazlasını isteme 

arzusu önüne geçilmez biçimde kendini gösterebilmektedir (Odabaşı, 2006, s.133). 

Kazanma odaklılık, mutluluğu getiren kazanma ve başarı olarak görülen edimsellik 

materyalist bireyin sahip olduğu üç önemli özelliktir. Diğer özellikler yüksek gelir 

seviyesine sahip olma isteği, finansal anlamda güvende olma isteği, diğerlerine daha az, 

kendine daha fazla harcama, daha az gönüllü davranışta bulunma ve kendi hayatından 

daha az memnuniyet duyma gibi özelliklerdir (Richins ve Dawson, 1992, s.303). 

Belk (1985), materyalizmde tarihsel ve kültürel farklılıkların olduğunu, bunun 

yanı sıra bireysel farklılıkların bulunduğunu da belirtmektedir. Belk (1985) yaptığı 

çalışmasında, cimrilik, kıskançlık ve sahip olma isteği ile hayattaki mutluluk ve 
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memnuniyet ölçümleri arasında negatif bağ bulmuşken, bu özellikler ile materyalizm 

arasında pozitif bir bağ bulmuştur. Çocuk yetiştirirken, çocukların istenilen davranışları 

yapmaları için aileler ödül olarak yiyecek, oyuncak gibi materyaller vereceklerini vaad 

etmektedirler. Ödül olarak bu tüketim araçlarını kullanmak materyalist davranışları 

teşvik etmektedir. Bu konuda Kırmızı (2012) da, çocukların altı yaşından başlayarak 

materyalizmin etkisi altına girdiğini, bu etkinin orta ve geç ergenlikte devam ettiğini ve 

materyalist anne‐babaların varlığı, verimsiz anne-baba‐çocuk iletişimi ve akran iletişimi 

gibi birtakım etkenlerin, çocuğun materyalist olması üzerinde önemli rol oynadığını 

belirtmektedir.  

Chaplin ve John (2007), materyalizmi çocuklar açısından değerlendirdikleri 

çalışmada, orta çocukluk döneminden erken yetişkinliğe doğru gittikçe materyalizmin 

arttığını, ama erken yetişkinlikten son yetişkinliğe doğru materyalizmin azaldığını 

bulmuşlardır. Materyalist aileye sahip genç insanlarda materyalizmin yüksek seviyede 

olduğu, ayrıca kendine güveni yüksek olan yetişkinlerde ve çocuklarda materyalizm 

seviyesinin düşük olduğu ortaya çıkmıştır. 

Materyalizm, tüketicinin sosyalleşmesiyle ilgili birçok çalışmada da araştırılmış 

bir konudur.  Anne-babalar ve eğitimciler, reklâm sektörü ile gençlerin materyalist 

davranışları arasında bir bağlantı olduğuna inanmaktadırlar (Aşçı, 2006, s.8). Ward ve 

Wackman (1971), çocukların materyalist değerlere sahip olması ile televizyon izleme 

davranışları arasında olumlu bir bağ olduğunu söylemektedir. Goldberg ve diğerleri 

(2003), materyalist olan ailelerin çocuklarının da materyalist olduğunu, bu çocukların 

daha çok harcama ve daha az biriktirme eğiliminde olduğunu, yeni çıkan ürünlere ilgi 

duyduklarını ve reklâmlardan ve satış teşviklerinden çabuk etkilendiklerini 

söylemektedirler. Yukarıda bahsedilen çalışmalardan da anlaşıldığı üzere materyalistik 

değerler aileden çocuğa aktarılmaktadır ve doğrudan çocuklara yöneltilen reklâmlar, 

televizyon izleme alışkanlıkları ve bununla birlikte değişen tüketici değerlerine bağlı 

olarak, çocuklar çok küçük yaşta materyalist değerler edinmektedirler. Carlson (1985), 

anne tutumları ile materyalist değerler arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında, 

çocuğunu ihmal eden annelerin demokratik annelerden daha fazla materyalist değere 

sahip olduklarını bulmuştur. Maddeci, sahip olmayı temel doğru olarak gören, göreceli 

olarak bencil olan annelerin çocuklarını ihmal eden anne tutumu gösterdikleri 

düşünüldüğünde bu durumun çok da şaşırtıcı olmadığı söylenebilmektedir. 
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4.4. Bilinçli Tüketim ve Çocuk 
 

Günümüzde tüketiciler çok sayıda benzer ürünlerle, farklı fiyatlarla ve yanıltıcı 

ve fazlasıyla cezbedici reklâmlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu yüzden tüketicilerin 

haklarını bilmeleri ve tüketimlerini bilinçli bir şekilde yapmaları giderek önem 

kazanmaktadır. Bilinçli tüketim, tüketicinin, haklarının farkında olarak çevreye ve 

topluma karşı sorumluluk duygusu hissederek, savurganlık ve israftan uzak bir şekilde 

yaptığı tüketim olarak tanımlanabilmektedir (Özbölük, 2010, s.5). Bu tüketim biçiminde 

tüketici, gerçek gereksinimlerini göz önünde tutarak, piyasa araştırması yaparak, 

mevcut ürünleri kalite, fiyat, güvenilirlik yönleriyle karşılaştırarak planlı ve dikkatli bir 

şekilde satın alma davranışında bulunmaktadır. Tüketicinin sahip olduğu hakları bilmesi 

ve bu hakları kullanması da bilinçli tüketimi gerçekleştirmesinde son derece önemlidir 

(Hayta, 2006, s.239). 

Yaptığı tüketimin kendisi, toplum ve dünya üzerinde etkisi olduğunu fark 

edebilen tüketiciler bilinçli tüketiciler olarak nitelendirilmektedir (Kozinets ve 

Handelman, 2004, s.698). Bilinçli tüketici; örgütlü olan, bir mal ya da hizmeti satın 

alırken, ondan azami derecede yarar sağlamayı amaçlayan, gerçek gereksinimlerini göz 

önünde tutan, planlı alışveriş yapan, alışverişin nesnesi değil öznesi olduğunun 

bilincinde olan, kalitesi, standardı yüksek, sağlıklı, güvenli, çevreci ürünü seçme 

olgunluğunu taşıyan, tüm bunlarla birlikte bütçesine en uygun ürünü seçebilen, ayıplı, 

güvensiz ve yetersiz mal ve hizmete karşı tepkisini gösteren, hakkını arayan ve aynı 

zamanda kaliteyi denetleyen, benzerleri arasında yerli ürünleri seçen, dolayısıyla, 

giderek üretimi kalite ve verimliliğe yöneltecek olan yadsınmaz bir sosyoekonomik 

unsurdur (Topuzoğlu, Hıdıroğlu, Ay, Önsüz ve İkiışık, 2007, s.254). 

Alışverişten önce bütçe yapmak, alışveriş listesi hazırlamak ve sadece bu listede 

bulunan ürünleri satın almak, ürünler arasında kalite ve fiyat kıyaslaması yaparak en 

uygun seçeneği bulmak için araştırma yapmak, yanıltıcı reklâmlara karşı dikkatli olmak, 

ürünlerin etiketlerini, kullanım talimatlarını okumak, ürünlerin üretim ve son kullanma 

tarihlerini incelemek, çevre dostu ürünleri tercih etmek, garanti belgesi ve servis 

imkânlarını araştırmak gibi hususlar tüketicinin bilinçli bir alışveriş için yapması 

gerekenli olan davranışlardır (Aygen, 2005, s.26).  

Bilinçli bir alışverişte, tüketicilerin satın alma süreci şöyle sıralanabilmektedir 

(Mert, 2004, s.316):  
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a) Alışveriş Öncesi Aşama: Gereksinimi ortaya çıkan tüketici bu gereksinimini 

giderecek ürün hakkında bilgi arayışına gitmektedir. Bilinçli tüketici bu 

aşamada, satın alacağı üründe bulunması gereken özellikler ve yararlar 

konusunda derinlemesine araştırmalar yapmaktadır. Sonuç olarak da elde 

ettiği seçenekleri değerlendirerek satın alma sürecine girmektedir.  

b) Alışveriş Aşaması: Alışveriş aşamasında, alışveriş yapılacak yer 

belirlenmekte, ürünün markası, fiyatı, kalitesi gibi özellikleri açısından 

niteliği değerlendirilmektedir. Daha sonra, ödeme koşulları, garanti belgesi, 

satış sonrası hizmetler ile ilgili bilgiler edinilmekte, değerlendirilmekte ve 

böylece satın alma gerçekleşmektedir.  

c) Alışveriş Sonrası Aşama: Alışveriş sonrası aşamada, tüketici yaptığı 

alışverişin kendisini mutlu etmesi bilinciyle satın aldığı ürünü talimatlarına 

uygun olarak ve kendisine en çok fayda sağlayacak biçimde kullanmakta, 

alışveriş sırasında aldığı ürünle ilgili kullanma kılavuzu vb. belgeleri 

okuyarak saklamaktadır. Tatmin olmama durumunda tüketici, ürünü satın 

aldığı işletmeye başvurarak haklarını aramakta ve eğer işletme ürünle ilgili 

sorunu çözemezse, Tüketici Hakem Heyetine ve Tüketici Mahkemelerine 

başvurmaktadır. 

 

Tüketicinin korunması, “hükümetlerin, işletmelerin ve özel kuruluşların 

harcayacakları çabalarla tüketici haklarını koruyacakları ve onlara yardımcı olacakları 

bir ortamda tüketicilerin organize edilmiş çabalarıdır” şeklinde tanımlanabilmektedir 

(http://www.tupadem.hacettepe.edu.tr/tuketici_yazilari1,Erişim tarihi 10.11.2012). 

Bilinçli tüketim ile tüketicinin korunması kavramları birbirleriyle ilişkili kavramlardır. 

Çünkü tüketicilerin korunması öncelikle tüketicilerin hakları ve sorumlulukları 

konusunda bilgi ve bilinç düzeylerinin geliştirilmesi ile mümkündür 

(http://www.tupadem.hacettepe.edu.tr/tuketici_yazilari1, Erişim tarihi 10.07.2012).  

Tüketici eğitimi, bireyin ekonomik faaliyetlerini yönlendirmek, ihtiyaçlarını 

gidermek, kaynaklarını bilinçli kullanmak ve böylece pazarı etkileme gücünü artırmak 

için yapılan bir eğitim ve bilgilendirme yatırımı olarak tanımlanmaktadır (Hayta, 2006, 

s.240). Tüketici eğitiminin temel hedeflerinden birisi de tüketicilerin haklarının 

bilincine varmalarını sağlamaktır. Bunun için de öncelikle tüketici haklarının neler 

olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Tüketicileri hakları konusunda bilgilendirmek ve 

http://www.tupadem.hacettepe.edu.tr/tuketici_yazilari1,Eri
http://www.tupadem.hacettepe.edu.tr/tuketici_yazilari1


90 

haklarını nasıl kullanacaklarını öğretmek de tüketici eğitiminin başlıca amacıdır (Hayta, 

2006, s.240).  

Tüketici eğitiminin bir parçası olan tüketici hakları, temel ihtiyaçların 

giderilmesi hakkı, güvenlik hakkı, bilgi edinme hakkı, seçme hakkı, temsil edilme 

hakkı, tazmin edilme hakkı, eğitilme hakkı ve sağlıklı bir çevreye sahip olma 

haklarından oluşmaktadır (Özbölük, 2010, s.30). Tüketici eğitiminin ilk verileceği yer 

aile olmakla birlikte bu eğitim okullarda, televizyon programlarında, kitap veya 

dergilerde de verilebilmektedir. Aldığı eğitimin etkisiyle bilinç düzeyi artan, birçok 

konu hakkında bilgi sahibi olan tüketiciler, işletmelerden daha çok şeyler beklemekte 

hatta işletmeler üzerinde baskı kurabilmektedirler. Roux ve Nantel (2009), bilinçli 

tüketimin sosyal sorumlu tüketim, etik tüketim ve çevreci tüketim olmak üzere üç 

boyutu olduğundan bahsetmektedir. Tüketiciler de bu üç boyutu kullanarak işletmeler 

üzerinde baskı kurmaktadırlar. 

Kişinin kendi özel tüketiminin toplum üzerindeki sonuçlarını hesaba katması 

sosyal sorumlu tüketimin odak noktasını oluşturmaktadır (Francois ve Roberts, 2006, 

s.50). Sosyal sorumlu tüketici davranışı, kişisel tüketiminin çevre üzerindeki etkisini 

hesaba katan ya da satın alma gücünü mevcut sosyal endişelerini ifade etmek için 

kullanan tüketici davranışı olarak tanımlanabilmektedir (Roberts, 1995, s.98). Sosyal 

sorumlu tüketici, topluma zarar veren işletmelerin ürünlerini satın almayan, topluma 

faydalı işletmelerin ürünlerini satın alan tüketicidir. Yapılan çalışmalarda, sosyal 

sorumlu tüketici profili, yüksek gelire sahip, iyi eğitimli ve genellikle de prestijli işlerde 

çalışan bireyler olarak tanımlanmıştır (Roberts, 1995, s.98). 

Etik tüketim davranışı, etik satın alma davranışından adil ticarete, tüketici 

boykotlarından, işletmelerin çevre politikalarına kadar birçok konuyu kapsayan çok 

geniş bir kavramdır (Özbölük, 2010, s.9). Buradan da anlaşılacağı üzere, sosyal sorumlu 

tüketim ve etik tüketim birbirine çok yakın kavramlardır. Etik tüketim toplumun 

normlarıyla uyumlu olmayı gerektirirken, sosyal sorumlu tüketim davranışı da toplum 

tarafından iyi olarak algılanmayla ilişkilidir. Fakat bu iki kavram arasında bazı farklar 

da vardır. Birincisi, birçok tüketim davranışının etik boyutu vardır, fakat hepsi 

başkalarının refahını etkilememektedir. Buradan hareketle, sosyal sorumlu tüketim, etik 

tüketimden daha sınırlayıcı bir kavramdır. İkincisi, etik tüketim tamamen kişisel 

güdülerle ortaya çıkmaktadır. Sosyal sorumlu tüketimde ise bu kişisel güdüler şart 

değildir (Özbölük, 2010, s.11). Hekimci (2007), pazarı kendi isteği doğrultusunda 

yönlendirebilmenin kendi elinde olduğunun farkında olan batılı tüketicinin, artık bilinçli 
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tüketicilik ilkelerine etik tüketiciliğin insan ve çevre boyutunu da eklediğini böylece, 

tüketim tercihlerinde sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri ön plana çıkardığını 

belirtmektedir.  

Her birey kaç yaşında olursa olsun bir tüketicidir. Bu yüzden bilinçli tüketim 

davranışı ne kadar erken yaşta kazanılırsa, birey ve toplum için faydası o kadar fazla 

olmaktadır. Son yıllarda Türkiye’de de çocuk tüketicilere yönelik pazarlama 

faaliyetlerinde hızlı bir artış gözlemlenmektedir. Bunun üç nedeni olduğu ileri 

sürülebilir. Birincisi, günümüzde çocukların harçlık miktarı ve harcama özgürlüklerinin 

artmış olması, ikincisi, çocukların geleceğin pazarını oluşturması, zira çocuklar erken 

yaşlarda marka ile tanışırlarsa marka sadakati oluşturmak daha kolay olacaktır. 

Üçüncüsü ise, günümüzde çocukların ailenin satın alma kararlarında büyük rol 

oynamalarıdır (Ateşoğlu ve Türkkahraman, 2009, s.216). 

Tokgöz’ün (1982), çalışmasında annelere yönelttiği “gelecekte çocuğunuz da 

sizin gibi alışveriş yapacak, şimdiden onun alışveriş için neleri öğrenmesini istersiniz?” 

sorusuna, çalışmaya katılan anneler çocuklarının para kullanmasını, fiyatları, pazarlık 

yapmasını ve nitelikli mal almasını öğrenmelerini istediklerini belirtmişlerdir. Aileler, 

çocuklarına bilinçli tüketici olmayı, çocuklarını alışverişe götürerek, çocuklarının 

televizyonda ne seyrettiğine dikkat ederek, çocuklarının taleplerine nasıl cevap 

verdiklerini önemseyerek, bu konuda bilinçli hareket ederek öğretebilmektedirler (Işın, 

2001, s.31). Bunlardan daha da etkin olarak, aile bireyleri kendi tüketim davranışları ile 

de çocukları için rol model olmaktadırlar. 

Ersoy, Demirci ve Ersoy’un (2007), anne-babaların çocukların tüketim 

davranışlarına etkisini belirlemeyi amaçladığı çalışmalarında, çalışan annelerin, 

çocukların ihtiyaçlarını karşılarken onların fikrini alma, yanlış tüketim davranışlarında 

onları uyarma ve çocukların harçlıklarını nasıl değerlendirdiklerini kontrol etme 

konularında daha duyarlı davrandıkları tespit edilmiştir. Anne-babaların gelirleri 

yükseldikçe çocuklarıyla birlikte alışveriş listesi yapma, çocuklarına alışveriş listesi 

yaptırma ve bu listenin dışına çıkmamaya özendirme konularında daha az istekli 

oldukları saptanmıştır. Aynı çalışmada, çocuklarını ilköğretimden önce anaokuluna ya 

da kreşe gönderen anne-babaların, göndermeyenlere göre reklâmların neden her zaman 

doğru bilgiler vermediğini çocuklarına daha fazla açıkladıkları; çocuklarının 

ihtiyaçlarını satın alırken onların fikirlerini daha fazla aldıkları ve harçlıklarını nasıl 

değerlendirdiklerini daha çok kontrol ettikleri dikkat çekmektedir. 
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Ersoy ve Nazik’in (2006) çalışmasında, ailesinin geliri yüksek olan öğrencilerin 

daha fazla tüketici bilgisine sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Yücel (2003) ise 

çalışmasında, üniversite ve yüksekokul mezunu ailelerin, çocuklarını gerek ürünlerin 

kalitesi, fiyatı, faydalı ve zararlı özellikleri ile ilgili olarak, gerekse alışverişte yapılması 

gerekenlerle ilgili olarak diğer ailelere nazaran daha sık bilgilendirdiklerini tespit 

etmiştir (Yücel, 2003, s.96). Akyüz‘ün (2009), ilköğretim öğrencilerinin tüketicilik 

bilinç düzeyini belirlediği çalışmasında, farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip olan 

öğrencilerin tüketicilik bilinci ve satın alma davranışlarında farklılık göstermedikleri 

anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra, düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip olduğu varsayılan 

devlet okulunda eğitim gören öğrencilerden kız çocuklarının daha bilinçli olduğu 

bulunmuştur.  

 

4.5. Tüketim Özerkliği ve Çocuk 
 

Çocukların tüketici olarak sosyal gelişimlerinde bağımsız olarak alışveriş 

yapabilme yeteneğini kazanmaları, yaşamlarında önemli bir dönüm noktası olarak 

düşünülmektedir (Yücel, 2003, s.93). Çocukların tüketici olarak sosyalleşmesi, 

aileleriyle alışverişe çıkmaları ve böylece pazarlama uyarıcılarıyla karşılaşmaları ile 

başlamaktadır. Ailesi ile alışverişe çıkan çocuk ister istemez ailesini gözlemleyecek, 

hatta alınan ürünlerle ilgili sorular soracaktır. İlk iki yıl arzu ettikleri ürünleri istemeye 

başlayan çocuklar, yürümeye başladıkları zaman mağazalarda kendi seçimlerini 

yapmakta ve yaklaşık beş yaşlarına geldikleri zaman da yardımla da olsa satın alma 

davranışına başlamaktadırlar (Solomon, 2004, s.405). McNeal (2000), çocukların 

tüketici gelişim süreçleri kapsamında gözlem, talepte bulunma, seçim yapma, yardımlı 

alışveriş yapma ve bağımsız alışveriş yapma olmak üzere beş öğrenme sürecinden 

geçtiklerini belirtmektedir. Bu öğrenme süreçleri ile ilgili özellikler Tablo 4’te 

gösterilmiştir. 
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Tablo 4 

Çocukların Yaşlarına Göre Alışverişle İlgili Davranışlarında Kaydettiği Aşamalar 
Aşama Ortalama  

Yaş 

Belirgin     

Özellikler 

Edindiği 

Ürünler 

Bulundukları 

Alışveriş  Noktaları 

Gözlemleme 

2 ay-2 yaş  

(algılama 

aşaması) 

Renk, şekil, ses 

ve kokular  ile 

pazarda ilk 

izlenim edinme 

Yok  
Süper market (%78) 

Hiper market (%9) 

İsteme 

2-3,5 yaş 

(algılama 

aşaması) 

İlk kez ticari 

kaynaklardan 

mallara sahip 

olmak 

Tahıl ürünleri 

(%47) 

Şekerli 

 yiyecekler 

(%30) 

Oyuncak (%21) 

Süper market (%76) 

Hiper market (%11) 

Oyuncak  

dükkanı (%7) 

Alışveriş 

 merkezi (%3) 

Seçim Yapma 

3,5-5,5yaş 

(algılama 

aşaması) 

İlk kez kendi 

fiziksel çabası ile 

bir malı almak 

Tahıl ürünleri 

(%35) 

Şekerli ve tuzlu  

yiyecekler (%30) 

Oyuncak (%28) 

Kitap (%6) 

Giyecek (%5) 

Süper market (%56) 

Hiper market (%23) 

Oyuncak dükkanı 

(%11) 

Alışveriş merkezi 

(%7) 

Yardımlı 

Alışveriş Yapma 

5,5-8 yaş  

(algılama ve 

analitik düşünme 

aşaması) 

Anne-babanın 

yardımı ile 

istediği ürünü 

almak için yaptığı 

ilk harcama 

Şekerli ve tuzlu  

yiyecekler (%24) 

Oyuncak (%54) 

Hediyelik eşyalar 

(%8) 

Giyecek (%5) 

Tahıl ürünleri 

(%5) 

Hiper market (%43) 

Oyuncak dükkanı 

(%20) 

Süper market (%19) 

Kolaylık mağazaları 

(%10) 

Alışveriş merkezi 

(%6) 

Bağımsız 

Alışveriş Yapma 

8 yaş ve yukarısı 

(algılama ve 

analitik düşünme 

aşaması) 

İstediği ürünü 

hiçbir yardım 

olmadan satın 

alma 

Şekerli ve tuzlu  

yiyecekler (%53) 

Oyuncak (%19) 

Yemek türleri 

(%12) 

Giyecek (%7) 

 

Kolaylık mağazaları 

(%50) 

Süper market (%14) 

Alışveriş merkezi 

(%12) 

Hipermarket (%11) 

Oyuncak dükkanı 

(%8) 

Kaynak: McNeal, J.U. (2000), Children As Consumers Of Commercial And Social Products, Pan 
American Health Organization: Washington, s.16. 
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Tablo 4’e göre çocuk gözlemleme aşamasında pazarda ilk izlenimlerini 

edinmekte, isteme aşamasında ilk kez mal sahibi olmakta, seçim yapma aşamasında ilk 

kez kendi çabası ile mal almakta, bağımlı olarak alışveriş yapma aşamasında anne-

babasından yardım almakta ve bağımsız alışveriş yapma aşamasında kendi başına 

alışveriş yapabilmektedir. 

Beş yaşındaki çocuk için para bir ödül aracıyken, daha büyük çocuklar paranın 

satın alma değeri olduğunun farkındadırlar. McNeal (2000), satın alma davranışının 

doğrudan yaşla alakalı bir durum olduğunu belirtip tam anlamıyla bağımsız alışveriş 

yapma yeteneğinin sekiz yaşında başladığını, yaşın artmasıyla birlikte satın alma 

davranışında ailenin izin verici tutumunun, çocukların bağımsız satın alma faaliyetinde 

bulunma isteklerinin ve çocukların satın alma kararlarındaki karmaşıklığın arttığını 

vurgulamaktadır. 

Özata (2007), çocuğun gördüğü ürünleri elindeki parayla alabileceğini anladığı 

yardımlı alışveriş döneminde,  çevresindekilerin yardımıyla yakınları tarafından verilen 

paralarla alışveriş yapmaya başladığını ve artık kimsenin yardımı olmaksızın tek başına 

alışveriş yapmaya başladığı bağımsız alışveriş döneminin bu gelişim sürecinin son 

dönemi olduğunu belirtmektedir. Kısacası çocuklar, dört-beş yaşlarında aldıkları 

harçlıklarla satın alma işlemini gerçekleştirerek, tüketici olma yolunda ilk adımlarını 

atmaktadırlar. 

Anneler genellikle iki-üç yaşlarından itibaren alışverişe giderken çocuklarını 

yanlarına almakta ve ne yaptıklarını onlara sık sık açıklayarak güçlü bir model 

oluşturmaktadırlar (Şener ve Babaoğlu, 2007, s.139). Okul öncesi dönemlerde paranın 

nasıl sayılacağından, istediklerini almak için nasıl kullanacaklarına kadar geniş oranda 

temel bilgiler edinmiş olan çocuklar yedi yaşlarına geldikleri zaman sakız, şeker, 

çikolata gibi küçük ürünleri satın alarak doğrudan edindiği birçok harcama tecrübesine 

sahip olmaktadır (Yücel, 2003, s.46). Çocuk 7-13 yaşına geldiği zaman paranın 

kullanımı ve bu sayede elde ettiği bilgi ve tecrübelerin sayısı arttığından dolayı, bu 

yaştaki çocuklar için para, sadece istediklerini satın almak için bir araç değil aynı 

zamanda bağımsızlıklarının da bir göstergesi olmaktadır (Schorr, 2001, s.8). Çocuğun 

satın alma gücü arttıkça bağımsızlık hissi de artmaktadır. 

Yapılan çalışmalarda, alışveriş merkezleri ve süper marketlerin ailelerin 

çocuklarıyla birlikte en fazla alışveriş yaptıkları mekanlar olduğu belirlenirken, pazarlar 

ve bakkalların alışverişlerde daha nadir tercih edildiği görülmüştür (Yücel, 2003, s.93). 

Yücel (2003), çocukların büyük çoğunluğunun ilk bağımsız alışverişlerini ailelerinin 
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iznine bağlı olarak gerçekleştirdiklerini söylemektedir. Çünkü, aileler ya çocuklarını 

yanlarında alışverişe götürerek ya da bağımsız bir şekilde alışveriş yapmalarına destek 

olarak çocukların bu konuda deneyim kazanmalarını sağlamaktadırlar. Rose ve diğerleri 

(2003) de,  demokratik ve izin veren ailelerin otoriter tutuma sahip ailelere göre 

çocuklarının bağımsızlıklarını desteklediklerini ve onlarla daha fazla oranda beraber 

alışveriş yaptıklarını belirtmektedirler. Ayrıca, ailenin gelir seviyesi arttıkça, 

çocuklarının ürün satın alma konusundaki tercihlerine müdahale etme oranları da 

düşmektedir (Yücel, 2003, s.95). 

McNeal ve Yeh (1997), Çinlilerin çocuklarına dört yaşlarına geldikleri zaman 

tüketici rolüne katılmaları için para verdiklerini, ailelerin çocuklarına para harcamayı 

öğrettikleri gibi para biriktirmeyi de öğrettiklerini ve Çinli çocukların %68 oranında 

ailenin satın alma sürecine katkıda bulunduklarını belirtmektedirler. Çocuklar bağımsız 

olarak alışverişlerinde ne kadar kendi istekleri doğrultusunda ve kendi paralarıyla 

harcamada bulunsalar da, gelir kaynaklarının kendilerine sundukları imkanlarla kısıtlı 

kalmaktadırlar (Yücel, 2003, s.94).  

 

4.6. Çocuğun Tüketiminin ve Televizyonun Etkisinin Kısıtlanması 
 

Günümüzde çocuklar, aile içinde karar verici bir role sahip olduklarından dolayı, 

reklâmın önemli hedef kitlelerinden birisi de çocuklardır. Reklâmlar ya var olan yapıyı 

destekleyen içerikleri ya da söz konusu toplum için yeni olanı sunma biçimiyle, hedef 

kitlenin tüketim alışkanlıklarının, satın alma karar süreçlerinin ve yaşam tarzlarının 

şekillendirilmesinde de etkili bir rol oynamaktadır (Temel ve Yeygel, 2005, s.49). 

Çocuk, sevdiği her şeye bağlanma isteği duyduğu için, sektör onları ciddi birer müşteri 

olarak görmekte ve özellikle 4 ile 12 yaş grubu çocuk tüketicileri önemli bulmaktadır 

(Asena, 2009, s.5). Televizyon reklâmları, aynı zamanda çocukların yeni çıkan ürünleri 

ve ürünler hakkındaki bilgileri öğrenme kaynaklarından birisi haline gelmiştir. Zaten 

çocukların tüketici olarak sosyalleşme sürecinde reklâmlar da çok önemli rol 

oynamaktadır. Çocuğun reklâmdan etkilenme hali, ürünün çocuğun dünyasındaki 

yerine, reklâmı izleme sıkılığına, yaşına, ailenin çocuğun istekleri karşısında gösterdiği 

hoşgörünün derecesine göre değişmektedir (Kapferer, 1985, s.24). 

Türkiye’de yapılan araştırmalara göre, ülkemizde düzenli olarak televizyon 

izlemeye başlama yaşının 2’ye kadar düştüğü, 6-17 yaş arası çocukların günde ortalama 

üç dört saat televizyon izlediği, çocukların yılda yaklaşık olarak 900 saatini okulda, 
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1500 saatini ise ekran karşısında geçirdiği ortaya çıkmıştır (Günaydın, 2011, s.19). 

Asena (2009), çocukların tamamına yakınının, televizyona uzun süreler maruz 

kaldığını, televizyon izleme zamanlarının ise, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere; 

sabah, öğleden sonra ve akşam saatleri olduğunu vurgulamaktadır. Burr ve Burr’ın 

(1977) çalışmasında ise, çocukların ürünü tanıması ile haftalık televizyon izleme süresi 

arasında doğrudan bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Günümüzde çocukların çoğu 

hemen hemen her gün televizyon izlemesine rağmen, bu süreler özellikler ders çalışma 

ve sınav zamanlarında azaltılmaktadır. Aşçı (2006) çalışmasında, 11-12 yaş grubundaki 

çocukların televizyon izleme sürelerine kendilerinin (%50), 8-9 yaş grubundaki 

çocukların ise annelerinin (%44) karar verdiğini belirtmektedir. Sık televizyon izleyen 

çocuklar ister istemez televizyon programlarının arasında gösterilen reklâmlara da 

maruz kalmaktadırlar. 

Reklâmların inandırıcılığı, küçük çocuklar üzerinde büyüklere oranla daha etkili 

olmaktadır. Örneğin 5-7 yaş grubundaki çocukların sadece %34.88’i reklâma 

inanmazken, 8-9 yaş grubundakilerin %61.29’u ve 10-12 yaş grubundaki çocukların da 

%73.03’ü reklâmlara inanmamaktadır (Yücel, 2003, s.39). Asena (2009), okul öncesi 

çocuklarla yaptığı çalışmasında,  okul öncesi çağdaki çocukların gıda reklâmlarından 

çok etkilendiklerini, çocukların tamamına yakınının, gıda reklâmlarında verilen 

mesajları inandırıcı bulduklarını ve reklâmlarda var olan her şeyi gerçek zannettiklerini 

söylemektedir. Dört-altı yaş çocukları reklâm programlarından doğrudan etkilenmekte 

ve sırasıyla oyuncak, gıda ve yiyecek gibi ürünlere yönelmektedirler (Doğan, Altun ve 

Haktanır, 2012, s.24).  

Çocuklar reklâmlarda gördükleri ürünleri ya kendileri satın almakta ya da 

ailelerinden istemektedirler. 7-8 yaş grubundaki çocukların %67’si, 9-10 yaş 

grubundaki çocukların %49’u ve 11-12 yaş grubundaki çocukların %40’ı televizyonda 

en az bir kere reklâmı yapılmış bir ürünü satın almak istemektedirler (Buijen ve 

Valkenburg, 2000, s.456). Anne ve babalar ise bu istekleri ya kabul etmekte ya da 

reddetmektedirler. Böylece reklâmlar aile-çocuk ilişkilerini etkileyen önemli 

faktörlerden biri durumuna gelmektedir (Sağlam, 1990, s.70).  

Çocukların televizyon ve reklâmlardan etkilenmesi de aile iletişim türleri 

tarafından belirlenmekte, aile iletişim türüne göre aile ya reklâmlar hakkında çocuğu ile 

konuşarak ya da reklâmların izlenmesini kontrol altına alarak çocuğun satın almaya 

yönelik davranışlarını yönlendirmektedir (Temel ve Yeygel, 2005, s.345; Bakir, Rose 

ve Shoham, 2005, s.52). Annenin bilinçli olması ve reklâmlarla ilgili olarak çocukla 
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kurduğu iletişim çocukların reklâmlara bakış açısını değiştirmekte ve çoğunlukla 

reklâmların yaptığı etkiyi azaltmaktadır (Yücel, 2003, s.43).   

Televizyonun çocuğa bilgi vermesi, sosyal yönden gelişimine katkıda 

bulunması, çocuğu eğitmesi ve eğlendirmesi gibi özelliklerinin yanında, çocuğa kötü 

alışkanlıklar kazandırması, çocuğu şiddete yöneltmesi, okumadan uzaklaştırması, 

çocuğun beslenme alışkanlığını bozması ve hareketsiz kalmasına neden olması gibi 

olumsuz özellikleri de vardır. Anneler televizyonun olumsuz özelliklerinden dolayı, 

çocukların televizyonu ve özellikle televizyondaki reklâmları izlemesine müdahale 

etmektedirler. Annelerin çoğunluğu; reklâmların çocukların hayal gücünü, yaratıcılığını 

ve tüketim alışkanlıklarını olumsuz yönde etkilediğini, çocukları savurganlaştırdığını, 

yanlış beslenmeye yönlendirdiğini düşündüğü için çocukların reklâmları izlemesini 

kısıtlamaktadırlar (Karaca, Pekyaman ve Güney, 2007, s.247). Buijzen’in (2009) yaptığı 

çalışmada, çocukların reklâma maruz kalmasının aile tarafından kısıtlanmasının sadece 

sekiz yaşından küçük çocuklarda etkili olduğu belirtilmiştir. 

Aileler, çocukları reklâmları seyrederken üç farklı tutum sergilemektedir (İkinci, 

2011, s.68). Bazıları çocuklarıyla reklâmları seyrederken reklâmın içeriği konusunda 

herhangi bir yorumda bulunmamakta, bazıları reklâmın içeriğini ve niyetini çocuklarına 

anlatmakta, diğerleri ise çocuklarının seyrettiği reklâm süresini ve reklâm içeriğini 

kontrol etmektedir. Araştırmacılar ikinci ve üçüncü yolu tercih eden ailelerin 

çocuklarının, reklâmı yapılan ürüne karşı taleplerinin azaldığını belirtmektedir. Doğan 

ve diğerleri de (2012), çocukları reklâmların etkilerinden korumada ailenin etkin 

müdahalesi; üzerinde düşünülmüş yorumlar yapma, televizyon reklâmları hakkında 

yargıda bulunma, reklâmın doğasını ve satış amacının etkili bir şekilde açıklanması 

olarak tanımlanmaktadır.  

Aileler uzun dönemli kontrol stratejisi olarak televizyon programlarını 

çocuklarıyla tartışma ve bunlarla ilgili onlara öneride bulunma yolunu seçerken, aynı 

zamanda televizyon izlemeyle ilgili kurallar koyarak, çocuklarını oyalayarak ve 

televizyonu kapatarak çocuklarını televizyon izlemesini kısıtlamaktadırlar (Cardoza, 

2002, s.158). Aileler genellikle, çocuklarının şiddet ve cinsellik içerikli programları ve 

televizyondaki kişisel hijyenle ilgili reklâmları (ped, kondom gibi) izlemesini 

istememektedirler (Cardoza, 2002, s.152). 

Kalan (2010), ailelerin genel olarak kitle iletişim araçlarının özellikle de 

televizyonun zararları konusunda derinliksiz bilgiye sahip olduklarını, çocuklarına 

çocuk kanallarını izleterek koruma yoluna gittiklerini, ancak çocukların izledikleri çizgi 
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film gibi programların içeriklerine dikkat etmediklerini ve televizyon izleme sürelerini 

kontrol altında tutmadıklarını belirtmektedir. Yücel (2003) de, ailelerin çocukların 

televizyon izleme sıklığına, saatlerine ve televizyonda izledikleri programlara önemli 

oranda müdahale ettiklerini vurgulamaktadır. Çocuğunun televizyon seyretmesi 

konusunda kurallar koymuş ailelerin çocuklarının, ürünler konusunda taleplerini 

azaltabilmekte olduğu, hatta televizyon izlemeleri aileleri tarafından kısıtlanmış 

çocukların reklâmı yapılan ürünler konusunda daha az istekte bulunduğu, çünkü 

isteklerinin büyük olasılıkla reddedileceğini öğrendikleri ortaya çıkmıştır (İkinci, 2011, 

s.68). Atahan (2011), aile kontrolü ile çocukların reklâmlara karşı tutumları arasında 

ilişki olduğunu, ailesi katı kontrol uygulayan çocukların televizyon reklâmlarına karşı 

daha negatif tutum içinde bulunduklarını söylemektedir.  

Asena (2009), çalışmasına katılan annelerin tamamının, çocukların gıda 

reklâmlarından çok etkilendiklerini,  çocukların tamamının, gıda reklâmında gördükleri 

her ürünü annelerinden talep ettiklerini ve televizyonda yayınlanan gıda reklâmlarının 

etkisiyle, çocukların satın alınmasını en çok talep ettikleri ürünlerin; çikolata, cips, 

bisküvi, şeker, gofret, sakız, kahvaltılık mısır gevrekleri, süt ve süt ürünleri, yoğurt, 

puding, dondurma, şarküteri ürünleri, meyve suları ve gazlı içecekler olduğunu 

söylemektedir. Ayrıca çalışmaya katılan annelerin yarısından çoğu, market alışverişi 

sırasında çocuklarının istedikleri gıda ürünlerine satın alma açısından belirli sınırlamalar 

getirmekte ve böylelikle anneler, çocukları üzerinde bir kontrol kurmaktadırlar. Geriye 

kalan 1/3’lik bölüm ise; çocuklarının her istediklerini aldıklarını, hiçbir kısıtlama 

yapmadıklarını belirtmektedir.  

Çeşitli araştırmacılar tarafından reklâmların çocuklarda materyalistik değerleri 

güçlendirdiği ve onları rasyonel seçim yapmaktan alıkoyduğu, reklâmların mallara 

sahip olmanın önemli olduğu, güzellik, başarı mutluluğun ise sadece mallara sahip 

olmakla elde edilebileceği ideolojisini yaydığı vurgulanmaktadır (Şener, 2010, s.157).  

Fan ve Li (2010), Çinli çocukların tüketici davranışını öğrenme sürecinde ailelerinin yol 

gösterici tutumunun çocuklar için çok önemli olduğunu, hatta ailelerinin tavsiyelerinin 

hala çocukların yiyecek seçiminde önemini koruduğunu belirtmektedir. Bununla 

beraber çalışmada, reklâmların, çocukların yeni çıkan cips, bisküvi gibi atıştırmalık 

ürünleri öğrenmelerinde artan bir öneme sahip olduğu, ailelerin ise süt gibi yeni çıkan 

ürünlerde etkilerini sürdürdükleri, çünkü çocukların ailelerini bilgi ve otorite sembolü 

olarak görmelerinden dolayı, sağlık ve beslenme ile ilgili bilgiler için hala ailelerine 

danıştıkları söylenmektedir. Atahan (2011), beslenme konusunda bilinçli olan 
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tüketicilerin dahi atıştırmalık ürünleri satın alma davranışına gidebildiğini 

belirtmektedir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

ÇOCUKLARIN ÇEVRE BİLİNÇLİ TÜKETİCİ OLARAK 

SOSYALLEŞMELERİNİ VE ANNELERİN TUTUMLARINI TESPİT ETMEK 

ÜZERE YAPILAN SAHA ÇALIŞMASI 

 

Araştırmanın bu bölümünde, önceki bölümlerde değinilen teorik bilgiler 

doğrultusunda, annelerin çocuk yetiştirme tutumları ve çocukların tüketici olarak 

sosyalleşmesi arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amacıyla tasarlanan araştırmanın 

yöntemi, veri toplama teknikleri, geçerlilik-güvenilirliği ve verilerin analizi ile ilgili 

açıklamalara yer verilmiştir.  

 

5.1. Araştırma Yöntemi  

 

Araştırmanın keşifsel ve tanımlayıcı boyutları bulunmaktadır. Annelerin çocuk 

yetiştirme tutumları ile çocukların tüketim davranışı arasındaki ilişkinin açıklanmaya 

çalışılması araştırmanın keşifsel boyutunu ortaya koymaktadır. Annelerin çocuk 

yetiştirmeye dönük tutumlarının belirlenmesi ve annelerin demografik özelliklerine göre 

çocuk yetiştirme tutumları arasında farklılıkların olup olmadığının incelenmesi ise 

araştırmanın tanımlayıcı boyutunu teşkil etmektedir.  

Araştırmanın keşifsel amacını gerçekleştirebilmek için, derinlemesine görüşme 

yapılacak anneler ve bu annelerin çocukları belirlenmiştir. Bu belirlemenin sağlıklı bir 

şekilde yapılabilmesi için, çocuk yetiştirme tutum ölçeğinin de içinde yer aldığı bir 

anketin belirli bir örnekleme tekniğine göre seçilecek annelere uygulanması yoluna 

gidilmiştir. 

Anket Adana’nın merkez ilçelerinin sosyo-ekonomik statüsünü düşük ve yüksek 

grup olarak yansıtacak şekilde temsil eden anasınıfı veya anaokullarındaki 354 anneye 

uygulanmıştır. Anket uygulaması sonrası, PARI (Parental Attitude Research 

İnstrument-Aile Hayatı Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği) ölçeğine uygulanan faktör 

analizi sonucu beş faktör tespit edilmiş ve bu beş faktörün faktör skorlarına göre 

derinlemesine görüşme yapılacak anneler belirlenmiştir. Annelerle yapılan 

derinlemesine görüşmelerden sonra, annelerin çocukları ile de görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. 
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Anket yolu ile elde edilen verilerin analizlerinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı 

sıra faktör analizinden de yararlanılmıştır. Anneler ve çocuklarla yapılan görüşmeler ise 

betimleyici analize tabi tutulmuştur.  

 

5.1.1. Araştırma Modeli ve Araştırma Soruları 
 

Günümüze kadar yapılan bazı çalışmalar, annelerin çocuk yetiştirme tutumları 

ile annelerin demografik özellikleri arasında bir takım ilişkilerin bulunduğunu 

(Ayyıldız, 2005; Şanlı, 2005; Sarı, 2007; Kaya, 2010) söylerken,  bazı çalışmalar da 

demografik özellikler ile bilinçli tüketim, çevreci tüketim, materyalizm, tüketim 

özerkliği, aile iletişimi, tüketimin ve televizyonun etkisinin kısıtlanması arasında 

ilişkiler bulunduğunu (Anderson ve Cunningham, 1972; Carlson, 1985; Blocker ve 

Eckberg, 1997; Yücel, 2003) belirtmektedir. Az sayıda çalışma da (Carlson, 1985; 

Rose, 1995) annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile çocukların tüketici olarak 

sosyalleşmesi süreci içerisinde incelenen materyalizm, tüketim özerkliği, aile iletişimi, 

tüketimin ve televizyonun etkisinin kısıtlanması değişkenleri arasında ilişki olduğunu 

tespit etmiştir. Araştırmaya ilişkin alan yazın taraması sonucu elde edilen ve önceki 

bölümlerde ifade edilen bilgiler ve araştırmanın amaçları doğrultusunda hazırlanan 

araştırma modeli Şekil 8’de yer almaktadır. Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ve 

çocukların çevre bilinçli tüketici olarak sosyalleşmesi arasındaki ilişkiler bu araştırma 

modelindeki değişkenler arası ilişkilere bakılarak incelenmiştir.  
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Şekil 8. Araştırma modeli 

 

Araştırmanın hem keşifsel hem de tanımlayıcı boyutları mevcuttur. Araştırmada, 

annelerin çocuk yetiştirme tutumlarıyla çocukların çevre bilinçli tüketici olarak 

sosyalleşmesinin nasıl açıklanabileceğine odaklanıldığından dolayı, bu etkileşimlerin 

neler olduğunu, nasıl şekillendiğini ve annelerin davranışlarının altında yatan nedenlerin 

neler olduğunu belirleyebilmek için araştırma soruları sorulmuştur.  Bu nedenle 

araştırmanın keşifsel amaçlarını gerçekleştirmek için derinlemesine görüşmeler 

yapılmış ve bu yolla nitel veriler toplanmıştır. 

 Ergün (2010), nitel veriler kullanılarak yapılan araştırmalarda “insanların nasıl 

davrandığını, niçin böyle davrandığını, çevrelerinde olup bitenden nasıl etkilendiğini, 

çeşitli gruplar arasındaki farkların neler olduğunu” ortaya çıkartmaya yönelik sorular 

sorulması gerektiğini belirtmiştir. Araştırma soruları oluşturulmadan önce annelerin 

çocuk yetiştirme tutumları ile demografik özellikleri arasındaki ilişkiler, tüketim 

özerkliği, anne-çocuk iletişimi, materyalist tüketim, bilinçli tüketim, çevreci tüketim ve 

Annelerin Çocuk 
Yetiştirme Tutumları 

 
• Aşırı Korumacı 

Tutum 
• Otoriter Tutum 
• Karı-Koca 

Geçimsizliği 
Tutumu 

• Reddeden Tutum 
• Demokratik Tutum 

 

Çocukların Çevre Bilinçli 
Tüketici Olarak 

Sosyalleşmesiyle İlgili 
Maddeler 

 
• Çevreci tüketim 
• Bilinçli tüketim 
• Materyalist tüketim 
• Tüketim özerkliği 
• Anne -çocuk iletişimi 
• Tüketimin ve 

televizyonun etkisinin 
kısıtlanması 

Demografik Faktörler 
 

• Gelir 
• Yaş 
• Eğitim 
• Çocuk sayısı 
• Çocuk cinsiyeti 

 



103 

tüketim ile televizyonun etkilerinin kısıtlanması konularında yapılan çalışmalar ve bu 

çalışmalardan elde edilen sonuçlar incelenmiş, bunlar doğrultusunda da araştırmnın 

soruları oluşturulmuştur.  

a) Demografik Özellikler: Günümüze kadar annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile 

demografik özellikleri arasındaki ilişkileri inceleyen birçok çalışma yapılmıştır. Bazı 

çalışmalar (Durmuş, 2006; Özyürek, 2004) annelerin yaşı ile çocuk yetiştirme tutumları 

arasında ilişki bulamazken, bazı çalışmalar da (Ayyıldız, 2005; Sarı, 2007; Kaya, 2010) 

ilişki bulmuştur. Eğitim konusunda yapılan araştırmalarda ise demokratik annelerin 

yüksek eğitim düzeyine sahip olduğu (Ayyıldız, 2005; Özyürek, 2004), otoriter ve aşırı 

korumacı tutuma sahip annelerin ise düşük eğitim düzeyine sahip olduğu ( Sarı, 2007; 

Durmuş, 2006; Kaya, 2010)  ortaya çıkmuştır.  Ayrıca, çocukların cinsiyetleri 

konusunda, Sarı (2007) ve Özyürek (2004) anne tutumları ile çocukların cinsiyetleri 

arasında fark bulamamış, çocuk sayısı konusunda ise, Kaya (2010)  ve Ayyıldız (2005) 

çocuk sayısı ile anne tutumları arasında bir ilişki olduğu sonucuna varmıştır. Bu 

bağlamda, ilk araştırma sorusu aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

Soru 1: Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile annelerin sosyo-demografik özellikleri 

arasında bir fark var mıdır? 

b) Çevreci Tüketim: Çocuğun çevreci tüketimi ve annenin çocuk yetiştirme tutumu 

arasındaki ilişkiyi inceleyen çok fazla çalışma mevcut değildir. Bu konuda Fırat (2008), 

çevre bilincine sahip tüketicilerin çevre bilincine sahip olmayanlardan daha fazla 

toplumsal olaylarla ilgilendiğini ve aileleri ile vakit geçirmekten hoşlandıklarını 

vurgulamaktadır. 

Yan ve Xu (2010) yaptıkları çalışmada, eğer aile yeşil ürün satın alma, geri 

dönüşümlü ürünler kullanma gibi “yeşil davranışlar” hakkında, bu ürünlerin avantajları 

ve niye bu ürünleri tercih ettikleri konusunda, çocuğunu karşısına alıp konuşuyorsa, 

çocukların ailelerinin bu fikirlerinden büyük ölçüde etkilendiklerini saptamışlardır. Yani 

çalışma sonucunda, yeşil ürün ve geri dönüşümlü ürün satın alma konusunda, aile ile 

çocuk arasında iyi bir iletişim olduğu takdirde, gençlerin ailelerinin fikirlerinden çok 

daha fazla oranda etkilendiği ortaya çıkmıştır. Easterling, Miller ve Winberger (1995) 

de, demokratik tutumda, çocukların misilleme korkusu olmadan rahatça fikirlerini 

söyleyebildiğinden, bu ailelerde fikirlerin tartışıldığından bahsedip olayların öncesi ve 

sonrası tartışıldığı için de bu tarz ailelerin çocuklarının çevreci tüketimin faydalarını 

daha iyi anladıklarını belirtmektedirler. Ayrıca aşırı korumacı tutuma sahip annelerin, 

çocukları için çok fazla endişe duyduklarından dolayı, diğer tutumlara oranla çevreci 
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tüketim konusunda daha fazla duyarlı oldukları düşünülmektedir. Bu bağlamda, ikinci 

araştırma sorusu aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

Soru 2: Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile çocukların çevreci tüketim davranışları 

arasında nasıl bir ilişki vardır? 

c) Bilinçli Tüketim: Çocuğun bilinçli tüketimde bulunması ile annenin çocuk 

yetiştirme tutumu arasındaki ilişkiyi inceleyen çok fazla çalışma mevcut değildir. 

Tüketim bilincinin gelecek kuşaklara kazandırılmasında, ailelere önemli görevler 

düşmektedir (Hayta, 2009, s.69). Aileler çocuklarını eğitmek amacıyla tüketim ürünleri 

hakkında bilgi vererek, çocuklarında tüketici davranışlarının gelişimini doğrudan 

etkileyebilmektedirler. Bu nedenle çocuğun, ekonomik kararların verilmesinde gerekli 

davranış ve değerleri öğrenebilmesi için, ailede verilen kararlara katılımının sağlanması 

ve tüketim ürünlerini satın alırken karar aşamalarında ona yeterli özgürlüğün tanınması 

gerekmektedir. 

Güven (2010), annelerin çocuklarına para kullanımına ilişkin deneyimlerini, 

kaliteli ürünleri satın almayı ve fiyat-kalite ilişkilerini öğretmeleri gerektiğini 

söylemektedir. Bu öğretimin etkili olabilmesi için de çocukların verdikleri kararların 

sonuçları (olumlu veya olumsuz olsun) mutlaka çocuklarla nedenleriyle beraber 

tartışılmalıdır. Bu bağlamda, üçüncü araştırma sorusu aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

Soru 3: Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile çocukların bilinçli tüketici olarak 

yetiştirilmesi arasında nasıl bir ilişki vardır? 

d) Materyalist tüketim: Materyalist tüketim ile tüketim sosyalleşmesi arasındaki 

ilişkiyi inceleyen birçok çalışma mevcuttur. Bazı aileler çocuğun her istediğini almakta, 

bazı aileler de çocuk istenilen davranışları yapsın diye ödül olarak çocuklara yiyecek, 

oyuncak gibi materyaller vermektedirler. Belk (1985), ödül olarak bu tüketim araçlarını 

kullanmanın ve çocuğun her istediğini almanın çocukta materyalist davranışların 

artmasına neden olduğunu vurgulamaktadır. 

Chaplin ve John (2007), yaptıkları çalışmada, materyalist aileye sahip genç 

insanlarda materyalizmin yüksek seviyede olduğunu, ayrıca kendine güveni yüksek olan 

yetişkinlerde ve çocuklarda materyalizm seviyesinin düşük olduğunu bulmuşlardır. 

Yapılan çalışmalardan anlaşıldığı üzere materyalistik değerler aileden çocuğa 

aktarılmaktadır. Ayrıca, Carlson (1985), anne tutumları ile materyalistik değerler 

arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında, çocuğunu ihmal eden annelerin demokratik 

annelerden daha fazla materyalist değere sahip olduklarını bulmuştur. Bu bağlamda,  

dördüncü araştırma sorusu aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 
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Soru 4: Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile çocukların materyalist tüketim 

yaklaşımıyla yetiştirilmesi arasında nasıl bir ilişki vardır? 

e) Çocukların tüketim özerkliği: Annelerin çocuk yetiştirme tutumları çocuklara 

özerklik tanıma bakımından birbirinden farklılık göstermektedir. Yapılan bazı 

çalışmalar (Carlson, 1985; Aslan, 2005; Hellman, 2009) otoriter ve aşırı korumacı 

annelerin çocuklarına özerklik tanıma konusunda demokratik annelere oranla daha az 

istekli olduklarını belirtmektedir. Demokratik anneler, çocukların ve yetişkinlerin belirli 

hakları olduğunu kabul eden, çocuklarının fikirlerini önemseyen ebeveynlerdir. Ayrıca 

bu tür anneler kendini ifade etmeyi ve özerkliği teşvik etmektedirler (Baumrind, 1991, 

s.62). Tüm bu anlatılanlar doğrultusunda özerklik konusunda çocuk yetiştirme tutumları 

arasındaki farkın çocukların tüketim özerkliği konusunda da geçerli olduğu 

düşünülmektedir. Rose (1995), demokratik annelerin çocuklarının tüketimle ilgili 

becerilerinin erken yaşlarda gelişmesini umduklarını, bu yüzden de çocuklarının 

bağımsızlıklarını desteklediklerini söylerken, Carlson (1985), tüketim özerkliği 

konusunda tutumlar arasında farklar olmasına rağmen bunların istatistiksel olarak 

anlamlı olmadığını belirtmektedir. Bu bağlamda, beşinci araştırma sorusu aşağıdaki gibi 

belirlenmiştir. 

Soru 5: Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile çocukların tüketim özerkliği kazanması 

arasında nasıl bir ilişki vardır? 

f) Aile iletişimi: Moschis (1985), annenin çocukla olan iletişimi ile çocuğun tüketici 

olarak sosyalleşme eğilimi arasında mantıklı bir ilişki olduğunu vurgulamaktadır. 

Demokratik tutumda anne ile çocuk arasında sözel iletişim kanalları açıktır. İstek ve 

görüşlerini açık ve anlaşılır bir şekilde dile getiren anneler, çocukla sıcak bir iletişim 

içindedirler (http://www.psikologankara.net/demokratik-ana-baba-tutumu. Erişim tarihi: 

05.07.2012). Otoriter tutuma sahip anneler, her şeyin en iyisini kendinin bildiğini, 

çocuğun görevinin ise bunu uygulamaktan ibaret olduğunu düşündüğü için çocukla 

iletişim kurma gereksinimi hissetmemektedirler (Yavuzer, 2005, s.26). Aşırı korumacı 

tutumda ise otoriter tutuma benzer biçimde çocuğa söz hakkı verilmemekte ve bütün 

kararlar anne tarafından verilmektedir. Otoriter tutumun aksine böyle davranılmasının 

nedeni, annenin çocuğu aşırı koruma dürtüsüne sahip olmasıdır. Tüketim konusunda 

aile çocuk iletişimi bakımından da çocuk yetiştirme tutumları arasında farklar olduğu 

düşünülmektedir. Carlson (1985), çalışmasında demokratik annelerin çocuklarının 

tüketici olarak sosyalleşmesi konusunda daha aktif olduklarını, çocukla bu konuda 

iletişime geçtiklerini ama otoriter annelerin daha kısıtlayıcı ve tek taraflı karar verici 

http://www.psikologankara.net/demokratik-ana-baba-tutumu
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olduklarını belirtmektedir. Rose (1995) çalışmasında, otoriter annelerin tüketim 

konusunda çocuklarıyla iletişimlerinin düşük seviyede olduğunu, çocuklarının tüketimle 

ilgili isteklerini açıklama yapmaksızın reddettiklerini vurgulamaktadır. Ayrıca 

çalışmada, demokratik annelerin tüketim konusunda çocuklarıyla iletişimlerinin yüksek 

seviyede olduğu da bulunmuştur. Bu bağlamda, altıncı araştırma sorusu aşağıdaki gibi 

belirlenmiştir. 

Soru 6: Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile tüketim konusunda anne-çocuk iletişim 

biçimleri arasında nasıl bir ilişki vardır? 

g) Tüketimin ve televizyonun etkisinin kısıtlanması: Demokratik anneler, 

çocuklarının fikirlerinde ısrar eden, sosyal bakımdan sorumluluk sahibi, kendini 

düşündüğü kadar toplumu da düşünen bireyler olmasını istedikleri için, genelde sosyal 

yaşamda kısıtlamalara çok sık başvurmayan ebeveynlerdir (Baumrind, 1991, s.62; 

Carlson, 1985, s.22). Hellman (2009), otoriter tutuma sahip annelerin, çocuklarını her 

kurala uymak zorunda bıraktıklarını, çocuğun hemen her davranışını yasaklayan katı ve 

sert bir disiplin uyguladıklarını, basit bir işte bile çocuğa detaylara inerek neyi, nasıl 

yapması gerektiğini açıkladıklarını söylemektedir. Aşırı korumacı anneler ise, çocuğunu 

koruma dürtüsü ile ona herhangi bir zarar gelmesin diye çocuğu gerektiğinden fazla 

kısıtlayabilmektedirler (Dilbaz, 2011, s.1). Tüketimin kısıtlanması söz konusu 

olduğunda ise Carlson (1985), hem demokratik hem de otoriter annelerin çocuğun 

tüketimini kısıtladıklarını söylemektedir. Çalışmasında, otoriter annelerin tüketimi 

kısıtlama nedenini, çocuğun üzerinde kontrol sağlamak, demokratik annelerin kısıtlama 

nedeni ise, pazarda çocuğun maruz kaldığı olaylar hakkında annelerin duyduğu endişe 

olarak açıklamaktadır. Rose (1995), demokratik annelerin tüketim konusunda kısıtlayıcı 

olduklarını ama çocuklarının bağımsızlıklarını desteklediklerini belirtmektedir. Asena 

(2009) da,  çalışmasına katılan annelerin yarısından çoğunun, market alışverişi sırasında 

çocuklarının istedikleri gıda ürünlerine satın alma açısından belirli sınırlamalar 

getirdiklerini ve böylelikle annelerin, çocukları üzerinde bir kontrol kurmakta 

olduklarını söylemektedir.  Ayrıca aileler tüketim dışında çocuklarının televizyon 

izleme sıklığına ve televizyonda izledikleri programlara da karışmaktadırlar. Yücel 

(2003), ailelerin çocukların televizyon izleme sıklığına, saatlerine ve televizyonda 

izledikleri programlara önemli oranda müdahale ettiklerini vurgulamaktadır. Bu 

bağlamda, yedinci araştırma sorusu aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

Soru 7: Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile tüketimin ve televizyonun etkisinin 

kısıtlanması davranışı arasında nasıl bir ilişki vardır? 
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5.1.2. Örneklem  
 

Araştırmanın ana kütlesini, dört-altı yaşındaki çocukları, Adana ili merkez 

ilçelerinde bulunan resmi ilköğretim okullarına bağlı anasınıfları veya özel-resmi 

anaokullarına giden anneler ve bu annelerin bu yaşlardaki çocukları oluşturmaktadır.  

Araştırma için sadece annelerin seçilme nedeni, Carlson’ın (1985) çalışmasında 

belirttiği gibi, çocukların sosyalleşme sürecinde annelerin baskın bir konuma sahip 

olmalarıdır. Araştırmada, çocuğu dört-altı yaşında olan annelerin seçilmesi ise, üç 

nedene dayanmaktadır. İlk olarak, çocuğun tüketici olarak sosyalleşmesinin, sosyal 

yeteneklerini kazanmasının ve kişilik oluşumunun çoğu okul öncesi (anaokulu-

anasınıfı) döneminde oluşmaktadır ki, bu dönem çocuk üzerindeki aile etkisinin de en 

üst noktada olduğu dönemdir (Rose, 1995, s.74). İkinci olarak, bilinçli tüketim 

eğitiminin erken çocukluk döneminde verilmesi daha etkilidir (Ward ve diğerleri, 1977, 

s.72). Bu nedenle araştırmayı bu dönemdeki çocuklarla yapmak önemlidir. Üçüncü 

olarak da, okul öncesi dönemde başlayan aile çocuk iletişimi daha sonraki çocukluk 

dönemine de taşınmaktadır (Ward ve diğerleri, 1977, s.72). 

 Adana ili merkez ilçelerindeki özel ve devlet okullarına bağlı anasınıfı veya 

anaokuluna giden toplam öğrenci sayısının, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul 

Öncesi Hizmetleri Şubesi’nden alınan bilgiler doğrultusunda 21.172 kişi olduğu 

öğrenilmiştir (N. Eriş ile kişisel iletişim, 21 Haziran 2012). Bu sayının merkez ilçelere 

göre dağılımı Tablo 5’te gösterilmiştir. 
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Tablo 5 

Anasınıfı ve Anaokulu Sayılarının ve Öğrencilerinin Adana İli Merkez İlçelere Dağılım 

Durumu 
                Öğrenci 

                Sayısı 

İlçeler 

Özel Okullardaki 

Anasınıfı Öğrenci Sayısı 

Devlet Okullarındaki 

Anasınıfı Öğrenci 

Sayısı 

Anasınıfı ve Anaokulu 

Sayısı 

Devlet Özel 

Çukurova 1163 4983 44 26 

Seyhan 310 7025 120 12 

Yüreğir - 5334 99 - 

Sarıçam 34 2323 49 1 

Toplam 1507 19665 312 39 

Kaynak: http://adana.meb.gov.tr/www/ilçemeb/okullar.php. Erişim tarihi:23.06.2012 

 

Araştırmanın örneklemini, 2011 – 2012 eğitim-öğretim döneminde çocukları 

Adana ili Seyhan, Yüreğir ve Çukurova İlçeleri Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 

aşağıdaki anaokulları veya anasınıflarına giden anneler oluşturmaktadır. Okulların ilk 

üçü özel okul, diğerleri ise devlet okuludur. Araştırma yapılan okullar şunlardır: 

 

a) Özel Açelya Anaokulu, 

b) Özel Serdar Abi Spor Anaokulu 

c) Özel Minecan Anaokulu 

d) Mithatpaşa İlköğretim Okulu 

e) Şehitduran İlköğretim Okulu 

f) Yavuzlar İlköğretim Okulu 

g) 2000 evler İlköğretim Okulu 

h) Cumhuriyet Anaokulu 

ı) Ziya Gökalp İlköğretim Okulu 

 

Araştırmaya başlamadan önce Adana ilindeki anasınıfları ve anaokullarında 

araştırma yapabilmek için Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yazılı izin alınmıştır 

(Ek-1). Örneklem seçilirken de Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Öncesi 

Hizmetleri Şubesi’ne danışılarak araştırmanın yapılacağı sosyoekonomik durumu en iyi 

şekilde temsil edebilecek ilköğretim okullarının ve anaokullarının isimleri istenmiş ve İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Öncesi Hizmetleri Şubesi’nin tavsiyesi doğrultusunda 

okullar seçilmiştir. Yargısal olarak yapılan okul ve bölge seçiminde örnekleme dahil 

http://adana.meb.gov.tr/www/il
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edilen okulların hem yüksek hem de düşük sosyoekonomik bölgeleri temsil etmesi 

amaçlanmıştır. Örnekleme seçilen okulların müdürleriyle konuşularak velilerin 

sosyoekonomik durumu doğrulandıktan sonra da araştırmanın uygulamasına geçilmiştir.  

Bu okullardan seçilecek annelerin sayısını belirleme konusunda, en uygun 

örneklem büyüklüğüne ulaşmak için, öncelikle alan yazın taraması yapılmıştır. En 

uygun örneklem büyüklüğünün, araştırmanın amaçlarına göre ve mevcut sınırlandırıcı 

faktörlere göre değiştiğini savunan Arıkan (2004), bu faktörlerin bir kısmını şu şekilde 

sıralamaktadır :  

 

1. Önceden belirlenen sabit bir örnekleme oranına göre örneklem büyüklüğünün 

tayin edilmesi. n/N=%1 oranının kararlaştırılarak evrenin %1’inin seçilmesi.  

2. Zaman faktörünün dikkate alınarak örneklem büyüklüğünün tayini.  

3. Sınırlı olan mali kaynaklara göre örneklem büyüklüğünün belirlenmesi.  

4. Araştırma sonuçlarının doğruluğunun ve güvenilirliğinin sınırlayıcı unsur 

olarak alınması.  

 

Örneklem büyüklüğünün belirlenmesi konusunda araştırmacılara yardımcı 

olmak amacıyla bazı formüller geliştirilmiştir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2007, s.47). 

Düzakın (2005), sonlu ana kütlelerde örnek kütle büyüklüğünün aşağıdaki formül 

vasıtasıyla saptandığını belirtmektedir: 

 

n = n0 x N 

       n0+N-1 

 

Burada; 

n = Örnek kütle büyüklüğünü, 

N = Ana kütle büyüklüğünü, 

n0 = Sonsuz ana kütle için örnek kütle büyüklüğünü ifade etmektedir. 

 

Formülden de anlaşıldığı gibi sonlu ana kütle büyüklüğünün belirlenebilmesi 

için öncelikle sonsuz ana kütle için örnek kütle büyüklüğünün bilinmesi gerekmektedir.  

 

 



110 

Sonsuz ana kütlelerde örnek kütle büyüklüğü şu formülle saptanmaktadır 

(Düzakın,2005,s.63): 

 

n = Z² óx  

          e² 

 

Burada; 

 

n = Örnek kütle büyüklüğünü, 

Z = Güven düzeyinin normal standart değerini, 

óx = Ana kütle standart sapmasını, 

e = Örnekleme hatasını ifade etmektedir. 

 

Bu formül yardımıyla %95 güven, 0,5 anlamlılık düzeyinde ±%6’lık bir sapma 

ile hesaplama yapıldığında ana kütle hacmi; 

 

e = 0,06 

p = 0,5 

Z = 1,96 (%95 güven düzeyinden) 

n = Z² p(1-p) = (1,96)² 0,5 (1-0,5) = 266,8 ≈267 olmaktadır. 

             e²                      0,06² 

 

Başa dönülerek bulunan bu değer, sonlu ana kütle için verilen formülde yerine 

konursa; 

 

n = n0 x N_ =  267 x 21172_ = 263.68≈264 sayısı bulunmuştur. 

      n0+(N-1)   267+(21172-1) 

 

Araştırma için seçilecek anne sayısının en az 264 olması gerektiği bulunmuştur. 

Veri toplama iki aşamadan oluşmaktadır. Veri toplamanın ilk aşamasında, İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü Okul Öncesi Hizmetleri Şubesi’nin tavsiyeleri doğrultusunda yüksek 

ve düşük sosyoekonomik durumu temsil eden anaokulları ve anasınıfları belirlenmiş 

ama bazı okul müdürlerinin araştırmaya katılmayı reddetmeleri, bazı öğretmenlerin 

anket formlarını dağıtmaya vakit ayıramayacaklarını ve bazı bölgelerdeki annelerin 
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Türkçe dil bilgilerinin ve okuma düzeylerinin yeterli seviyede olmadığını belirtmeleri 

gibi nedenlerle bazı okullar örnekleme alınamamış, sonuç itibariyle dokuz okulda 

araştırma yapılmasına karar verilmiştir. Araştırma yapılan anasınıfı ve anaokullarında, 

öğretmenlerin yardımıyla 550 anneye anket formu dağıtılmış, dağıtılan anket 

formlarından 377 tanesi doldurulmuş olarak geri dönmüştür. Geri dönen 377 anket 

formundan 23 tanesi de eksik doldurulduğu için geçersiz sayılmış ve analizler 354 anket 

formu üzerinden yapılmıştır. Anket formlarının dağıtılması ve toplanması işlemi 14 

Nisan-1 Haziran 2012 tarihleri arasında yapılmıştır.  

Her bir okuldaki öğrenciler ve bu öğrencilerin anneleri kolayda örnekleme 

yoluyla seçilmiştir. Nakip (2006), kolayda örnekleme yöntemini, isteyen herkesin 

örnekleme dahil edildiği, kolay uygulanabilen, ucuz ve zaman alıcı olmayan ama ciddi 

bir tarafgirliğe sebep olabilecek bir yöntem olarak tanımlamaktadır. Ama kolayda 

örnekleme yönteminin görüş üretme, ön bilgi toplama, odak gruplarını oluşturma ve 

pilot araştırmalar gibi keşfedici araştırmalarda kullanılması uygun görülmektedir 

(Nakip, 2006, s.204).  

Veri toplamanın ilk aşamasında kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenen 354 

annenin, orijinal adı  “Parental Attitude Research İnstrument” (PARI) olan Aile Hayatı 

Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği kullanılarak çocuk yetiştirme tutumları belirlenmiştir. 

Anneler beş çocuk yetiştirme tutumuna göre sınıflandırılmışlardır. Daha sonra anneler 

çıkan beş tutumdan aldıkları en yüksek tutum faktör skorlarına göre gruplara 

ayrılmışlardır. Her tutum boyutundan dörder tane olmak üzere, diğer tutumlara oranla 

her bir tutumdan en yüksek puanları alan 20 anne de veri toplamanın ikinci aşaması için 

seçilmiştir.  

 

5.2. Veri Toplama Teknikleri 

 

Araştırmada, anket ve derinlemesine görüşme olmak üzere iki ayrı veri toplama 

tekniğinden yararlanılmıştır. Esas itibariyle derinlemesine görüşme yapılacak annelerin 

ve çocukların belirlenmesi için, annelere öncelikle PARI ölçeğinin de içinde yer aldığı 

bir anket uygulanmıştır. Ankette on soru bulunmaktadır. Sorulardan ilkini 60 maddelik 

PARI ölçeği oluşturmaktadır. Diğer sorular demografik özelliklerle ilgilidir. Dokuz 

sorudan üçü kapalı uçlu, altısı açık uçlu olarak sorulmuştur. Ölçme düzeyi olarak da 

nominal, ordinal ve aralıklı ölçüm düzeylerinden yararlanılmıştır.   
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Çocuk yetiştirme tutumları PARI ölçeği ile saptanan annelerin, çocuklarının 

çevre bilinçli tüketici olarak sosyalleşme sürecinde nasıl davrandıklarını tespit 

edebilmek için de hem annelerle hem de bu annelerin çocukları ile derinlemesine 

görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca, çocukların çevreci tüketim, tüketim özerkliği ve 

tüketimin kısıtlanması konusunda nasıl sosyalleştiklerini ölçmek amacıyla, çocuklara bu 

konularla ilgili resimler gösterilmiş ve sorular sorulmuştur. 

 

5.2.1.  Araştırmada Kullanılan Ölçek 

 

Araştırmada, annelerin çocuk yetiştirme tutumlarını belirleyebilmek için Aile 

Hayatı Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Aile Hayatı Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeğinin asıl formu İngilizce olup orijinal adı  “Parental Attitude Research 

Instrument’tir” (P.A.R.I).  PARI, Schaefer ve Bell tarafından geliştirilen, Le Compte, 

Le Compte ve Özer (1978) tarafından Türkçeye çevrilerek, geçerlilik – güvenilirlik 

çalışması yapılmış bir ölçektir (Özerk, 2006, s.72). Ölçeğin orijinali 115 maddeden 

oluşsa da, ölçeğin içerdiği soruların birbirleriyle kavramsal gruplaşmalarını incelemek 

amacıyla yapılan faktör analizinde, 5 alt boyut saptanmış ve bu alt boyutlarda ağırlıkla 

yer alan maddeler seçilip diğerleri elenerek ölçek 60 maddeye indirilmiştir (Ayyıldız, 

2005, s.36). Bu araştırmada kullanılmış olan, kısaltılmış formu da 60 madde içermekte 

ve beş faktörden oluşmaktadır. Maddelerde olumlu ve olumsuz ifadeler yer almaktadır. 

Katılımcılardan “Kesinlikle katılmıyorum”, “Katılmıyorum”,  “Katılıyorum” ve 

“Kesinlikle katılıyorum” şeklinde yer alan 4’lü derecelemeden birini işaretlemeleri 

istenmektedir. Ölçekte, 2, 29 ve 44. maddeler tersine kodlanmaktadır. Her alt boyuta ait 

puanın yüksekliği, o boyutta yansıtılan tutumun onaylandığını göstermektedir. 

PARI, hem anne-babalara hem de çocuklara uygulanabilen bir ölçektir.  Ama bu 

araştırmada sadece çocuğu anaokullarına veya ana sınıflarına giden annelere 

uygulanmıştır. I., II. ve V. faktörler anne tutumlarını doğrudan; III. ve IV. faktörler ise 

aile içi ve eşler arası ilişkiyi ele alarak anne tutumlarını dolaylı yoldan etkileyen 

faktörleri içermektedir. 

PARI’ye ait faktörler ve bu faktörleri içine alan maddelerin numaraları şöyledir 

(Özerk, 2006, s.73): 

Faktör I Aşırı Koruyuculuk:  Olumsuz tutum faktörüdür. Anne-babanın, çocuğa sürekli 

müdahale etmesini, çocuğunu aşırı korumasını, ona aşırı fedakarlığını, çocuğundan 
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kendisine bağımlı ve çalışkan olma beklentisini ifade etmektedir (1, 3, 4, 7, 11, 14, 26, 

27, 28, 32, 34, 46, 51 ve 57 no’ lu maddeler). 

Faktör II Demokratik Tutum ve Eşitlik Tanıma: Olumlu tutum faktörüdür. Çocuğa eşit 

haklar tanımayı, görüşlerini açıkça belirtmesini desteklemeyi, onunla adeta arkadaşlık 

etmeyi ve onunla yaşantılarını paylaşmayı ifade etmektedir (2, 13, 18, 22, 29, 37, 44, 45 

ve 59 no’ lu maddeler). 

Faktör III Reddetme: Olumsuz tutum faktörüdür. Çocuk yetiştirme tutumlarından ihmal 

eden anne tutumuna karşılık gelmektedir. Kadının (annenin) kendi annesi ya da 

başkalarına bağımlılığının desteklenmesini, sinirliliğini, çocuklarıyla uzun süre zaman 

geçirmekten hoşlanmamayı, bebek bakmaktan ürkmek, çekinmek gibi konuları ifade 

etmektedir (6, 9, 16, 17, 21, 23, 31, 38, 41, 42, 49, 52 ve 55 no’ lu maddeler). 

Faktör IV Karı-Koca Geçimsizliği: Bu faktör, eşler arası geçimsizliği, evlilikle ilgili 

çatışmaları, eşler arası çatışmaların çocuk yetiştirmedeki rolünü, kocanın eşiyle ev 

işlerini paylaşmaması gibi konuları içermektedir (8, 19, 33, 40, 48 ve 54 no’ lu 

maddeler). Çocuk yetiştirme tutumlarından tutarsız anne tutumuna karşılık gelmektedir. 

Faktör V Otoriterlik: Olumsuz tutum faktörüdür. Bu faktör de, anne-babanın çocuğu 

katı kurallara, bağımlılığa, saygıya zorlamasını, cezalandırmasını, çocuğa karşı 

saldırganlığı, anne-babanın, çocuğun cinsel davranışlarını bastırmasını, çocuğun 

kendilerinin mutlak hakimiyetlerine inanmalarını ifade etmektedir (5, 10, 15, 20, 24, 25, 

30, 35, 39, 43, 47, 50, 53, 56, 58 ve 60 no’ lu maddeler). 

Genel olarak I., III., IV. ve V. faktörlerden madde sayısına göre ortalamanın 

üzerinde alınan yüksek puanlar anne-baba tutumlarında olumsuz; II. Faktörden alınan 

yüksek puanlar ise olumlu olarak değerlendirilmektedir (Özerk, 2006, s.73). 

Ölçeğin Türkçe’ye ilk uyarlama çalışmaları Le Compte ve arkadaşları tarafından 

1978’ de yapılmıştır. Maddeler bir grup psikolog tarafından Türkçe’ye ve İngilizce’ ye 

çevrilmiş, son düzeltmelerden sonra form Ankara’da üç hafta ara ile bir grup kız ve 

erkek öğrenciye uygulanmıştır. Test, tekrar test korelasyonları 0,58 ve 0,88 arasında 

bulunmuştur. Form daha sonra yüksek, orta ve düşük sosyoekonomik düzeyi temsil 

eden 129 anneye uygulanmıştır (Özerk, 2006, s.73). Annelerin yanıtlarından elde edilen 

alfa katsayısı (iç tutarlılık) 0,64 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda madde sayısı 

115 maddeden, madde güvenilirliği yüksek ve faktör yükleri açık olan 60 maddeye 

indirgenmiştir. Bu kısaltılmış formun alfa katsayısı 0,81 olarak bulunmuştur. Beş 

faktörün alfa katsayısı ise 0,59 ile 0,90 arasında değişmektedir (Özerk, 2006, s.73). 
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Le Compte ve arkadaşlarının orijinal araştırması ve bu Türkçe formun 

kullanılmasıyla yapılmış araştırmalarla I. ve V. faktörlerin yapı geçerliliğinin oldukça 

yüksek olduğu görülmüştür. Eğitimli ve yüksek sosyoekonomik düzeye sahip anne-

babalar bu iki faktörden düşük puan alırken, eğitimsiz ve düşük sosyoekonomik düzeye 

sahip anne-babalar yüksek puan almaktadırlar. II., III. ve IV. faktörlerde, eğitime bağlı 

olarak bu tür bir farklılık gözlenmemiştir (Özerk, 2006, s.73). Daha sonra yapılan bir 

araştırma ile genel olarak anne-baba tutumlarının, gençlerin psikolojik özellikleri 

üzerinde etkisi ortaya konarak III. ve V. faktörlerin tamamen, II. faktörün ise kısmen 

yapı geçerliliğine sahip olduğu görülmüştür (Durmuş, 2006, s.59). 

PARI, 1978’den günümüze pek çok araştırmada (Özyürek, 2004; Ayyıldız, 

2005; Durmuş, 2006; Nimsi, 2006; Özerk, 2006; Şanlı, 2007; Tabak, 2007; Kaya, 2010; 

Yeter, 2010, Yalçın ve Türnüklü, 2011) kullanılmış, geçerliliği ve güvenilirliği kabul 

edilebilir düzeyde bir ölçme aracı olması nedeniyle bu araştırmada da annelerin çocuk 

yetiştirme tutumlarını ölçme amacıyla kullanılmıştır. 

Ön test : Araştırmada kullanılan PARI ölçeği ilk önce araştırmacı tarafından orijinal dili 

olan İngilizce’den Türkçe’ye tekrar çevrilmiş, böylelikle önceki araştırmalarda yapılan 

küçük çeviri hataları önlenmeye çalışılmıştır. Araştırmacı tarafından Türkçe’ye 

çevirilen ölçek daha sonra bir İngilizce öğretim elemanı tarafından İngilizce'den 

Türkçe'ye tekrar çevrilerek dil yapısı, kullanılan kelimelerin uygunluğu ve güncelliği 

yönlerinden kontrol edilmiş; oluşturulan ölçeğin orijinal ölçekle örtüşme durumuna 

bakılmıştır. Son olarak araştırmacı ve tez danışmanı tarafından tekrar düzeltilen ölçeğe, 

demografik sorular da eklenerek ankete ön test için son hali verilmiştir. 

Araştırmanın anketi kolayda örnekleme yoluyla 50 anneye uygulanmış, soruların 

anlaşılabilirliği, ifadelerin netliği, cevapların yeterli kapsamda oluşu, soru sayısı gibi 

konularda annelerin yorumları alınmıştır. Anket geliştirme sürecinin ardından, anket 

formunda anlaşılmayan veya yanlış anlaşılan sorularda gerekli düzenlemeler yapılmış 

ve anket ilk ön testtekinden farklı 54 anneye tekrar uygulanmıştır. Bu annelerden de 

alınan bildirimler sonucu anket formuna saha araştırması öncesi son hali verilmiştir 

(Ek.2).  

 

5.2.2.  Derinlemesine Görüşmeler 

 

Araştırmaya katılan anneler ve onların anaokulu veya anasınıfına giden 

çocuklarıyla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde annelere ne 



115 

sorulması gerektiğini kesinleştirmek için, öncelikle kolayda örnekleme yöntemi ile 

seçilen beş anneyle derinlemesine görüşme yapılmış ve annelerin geri bildirimleri 

sonucu annelere görüşmede sorulacak sorular kesinlik kazanmıştır. 

 

5.2.2.1. Annelerle Yapılan Derinlemesine Görüşmeler 
 

Araştırmalarda yaygın kullanılan veri toplama tekniklerden biri olan 

derinlemesine görüşme ya da mülakat; önceden hazırlanmış soruların sorulduğu ve 

karşıdaki kişinin sorulara yanıtlar verdiği amaçlı bir söyleşidir (Kuş, 2003, s.50). 

Yıldırım ve Şimşek (2005), görüşmeyi, önceden belirlenmiş ve ciddi bir hedefe 

yönelik yapılan, karşıdakine soru sorma yöntemiyle yanıtlar alan etkileşime dayalı bir 

iletişim süreci olarak tanımlamaktadırlar. Derinlemesine görüşmenin kullanılma 

amaçlarından birisi, herhangi bir araştırmada belirginleşen ama o araştırmanın diğer 

bulgularıyla veya başka çalışmaların sonuçlarıyla örtüşmeyen bir verinin mercek altına 

alınması veya ilgi çekici veya kuşkulu görünen bir sonucun, örneğin bir anket 

çalışmasında ulaşılan şaşırtıcı bir bulgunun test edilmesidir (Bülbül, Özipek ve Kalın 

2008, s.20). Bu durumlarda yüzeysel sonuç veya yargılarla değil, o yargılara neden olan 

olaylarla ilgilenilmektedir. Bunun için de o yargıların kaynağı olan bireylerle etraflıca 

görüşülmesi gerekmektedir. Böylece, daha önce fark edilmeyen bir sebebin veya analize 

dahil edilmeyen bir durumun varlığı ve etkisi tespit edilebilmektedir. 

Nitel veri kullanarak araştırma yapanlar; araştırma katılımcılarından daha 

anlamlı sonuçlar elde etmelerine yardımcı olacak ve incelemek istedikleri belirli alanları 

kapsayan fakat aynı zamanda özel durumlardan kaynaklanabilecek geribildirimleri de 

dikkate alabilecek bir yapıyı sağlayabilmek için de görüşme tekniğini kullanma 

eğilimindedirler ve dolayısıyla “yarı-yapılandırılmış” terimini de kendilerine rehber 

olarak almaktadırlar (Bruck, 2005, s.240). Yarı yapılandırılmış görüşme, soruların 

görüşme öncesi araştırmacı tarafından hazırlandığı ama görüşme esnasında duruma göre 

soruların yerlerinin değiştirildiği veya diğer sorularla birleştirilebildiği daha esnek bir 

görüşme türüdür. Bu araştırmada da yarı yapılandırılmış görüşme metodu kullanılmıştır. 

Yarı yapılandırılmış görüşme metodu kullanılarak sorulan sorular Ek 5’te 

sunulmuştur. Sorulan sorular, araştırmacı açısından görüşmenin kapsamını belirleyen 

bir yönlendirici niteliğindedir ve görüşmeler sırasında konuşmaların gelişimine göre 

bazı sorular diğerleri ile birleştirilerek veya bazı soruların sıraları değiştirilerek 

yöneltilmiştir.  
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Ek 5’te sorulan “materyalist tüketimle” ilgili sorular Warren (2002), Seneca 

(2002) ve Purutçuoğlu’nun (2008), çalışmalarında kullandıkları Richins ve Dawson 

(1992) tarafından geliştirilen materyalizm ölçeği, “çevre bilinci” ile ilgili sorular Robert 

ve Bacon (1997), Straughan ve Roberts (1999),  Nakıpoğlu (2003), Ay ve Ecevit’in 

(2005) kullandığı çevre bilinci ölçeği, “çocuğun tüketim özerkliği”, “anne-çocuk 

iletişimi” ve “tüketimin kısıtlanması” ile ilgili sorular da Ward (1977), Carlson (1985), 

Rose (1995) ve Carruth ve Skinner’in (2001) çalışmalarında kullandıkları ölçeğin 

soruları incelenerek araştırmacı ve tez danışmanı tarafından oluşturulmuştur. 

Araştırmada sorulacak sorular belirlendikten sonra, derinlemesine görüşme için 

hangi annelerin ve kaç annenin seçileceği sorusu gündeme gelmiştir. Anneler yapılan 

faktör analizi sonucu aldıkları faktör skorlarına göre seçilmişlerdir. Faktör skorları, 

değişkenlerin değerleri ile faktör yüklerinin çarpılmasından elde edilen toplam 

skorlardır (Alpar, 2011, s. 273-274). Aynı zamanda faktör skorları, orijinal değişkenleri 

temsil eden ve onların yerine kullanılabilecek olan boyuta indirgenmiş değişkenlerdir 

(Alpar, 2011, s.274).  

Derinlemesine görüşme yapmak için, faktör skorlarına göre sahip olduğu tutum 

diğer dört tutumdan bariz derecede daha yüksek puana sahip anneler seçilmiştir. Bu 

durum Tablo 6’da gösterilmiştir. Ayrıca, derinlemesine görüşme yapılan annelerin 

isimleri, gizlilik ilkesi nedeniyle kullanılmamıştır. Bunun yerine, her bir kadının isminin 

yerine katılımcı 1, katılımcı 2,…. ,kat ılımcı 20 ifadeleri kullanılarak veri analizi 

yapılmıştır. 
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Tablo 6 

Araştırmaya Katılan Annelerin Aldıkları Tutum Faktör Skorları 
   Tutumlar                 
 
Kişiler 

Aşırı 
Korumacı 
Tutum 

Otoriter 
Tutum 

Karı-Koca 
Geçimsizliği 
Tutumu 

Reddeden 
Tutum 

Demokratik 
Tutum 

Katılımcı 1  
  0,35254 -0,29661 -0,64913 -2,08008 1,24497 

Katılımcı 2  
 
 

-0,28079 -0,26993 -0,22317 -0,91721 1,89439 

Katılımcı 3 
 0,50201 -0,54912 -0,53009 -0,49219 1,41064 

Katılımcı 4 
 0,84362 -1,74813 -0,04221 -1,99675 1,95395 

Katılımcı 5 
 0,49292 -1,38563 -0,334 1,8004 -1,3472 

Katılımcı 6 
 -2,14973 0,66107 -1,20053 2,41274 0,84006 

Katılımcı 7 
 

0,11687 -0,16071 0,8043 1,29311 0,32362 

Katılımcı 8 
 -0,15817 0,16505 -1,12731 1,7118 0,47909 

Katılımcı 9 
 -1,10567 -1,63991 1,63649 -0,63979 0,28048 

Katılımcı 10 
 -1,16607 -0,16307 0,91499 -0,91603 -1,45044 

Katılımcı 11 
 -0,38444 -0,4075 2,11868 -0,35544 -0,68071 

Katılımcı 12 
 0,03982 -0,36077 1,67772 -0,38852 0,25352 

Katılımcı 13 
 -0,90626 0,96526 -0,1855 -0,23572 -0,47183 

Katılımcı 14 
 -2,11756 1,39591 0,24817 -0,3949 -0,26935 

Katılımcı 15 
 0,63765 2,59414 1,14607 -0,27241 0,80549 

Katılımcı 16 
 0,73839 2,04343 0,83244 -1,58154 -0,27678 

Katılımcı 17 
 1,90635 -1,46266 0,80323 -2,26619 -0,76949 

Katılımcı 18 
 1,0602 0,4616 -1,03234 -0,2058 -0,78745 

Katılımcı 19 
 2,6892 0,77888 -2,75856 -1,03868 0,55979 

Katılımcı 20 
 1,90899 -0,84216 -1,07763 -0,20291 0,3821 

 

Yarı yapılandırılmış görüşmelerde kaç anne ile görüşme yapılacağının kararı 

başlangıçta değil süreç içerisinde kesinlik kazanmıştır. Cevapların birbirini tekrar ettiği 
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nokta, yeterli örnek büyüklüğüne ulaşılan nokta olarak değerlendirilmiştir. Buna benzer 

araştırmalarda, kaç kişi ile görüşme yapıldığından daha önemlisi, araştırmanın içerik ve 

beklentilerine göre kimlerle görüşme yapıldığı ve ilgili görüşme ya da gözlemlerde 

aranan sonuçlara ulaşılıp ulaşılamadığıdır (Bülbül ve diğerleri, 2008, s.20). 

Sandelowski (1995), örneklem büyüklüğünün yeterliliğinin göreceli olduğunu, 

örneklem büyüklüğünün araştırmanın hipotezlerini bilgisel ve teorik olarak 

destekleyemeyecek kadar dar, bununla birlikte nitel veri kullanılarak yapılan 

araştırmanın temel tercih nedeni olan derinliğine, örnek olay odaklı analizlere imkan 

vermeyecek kadar da geniş olmaması gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca, Sandelowski 

(1995),  bu tür araştırmalarda 50 ve üzerindeki gözlem ya da görüşme sayısının “çok” 

olarak görülebileceğini belirtirken, farklı amaçlı örneklem stratejilerinin farklı minimum 

örneklem büyüklükleri gerektirmesi gibi, farklı nitel yöntemlerin de farklı minimum 

örneklem büyüklükleri gerektirdiğine işaret etmektedir. Morse ise (1994), fenomolojik 

nitel araştırmalar için altı görüşme, yeni durumları önceki durumlarla karşılaştırmak için 

kullanılan “gerekçeli kuram teorisi” çalışmaları için 30-50 görüşme, niteliksel etnolojik 

çalışmalar için ise 100-200 görüşme önermektedir. 

Bugüne kadar derinlemesine görüşme yöntemi kullanılarak yapılan çalışmalara 

bakıldığında, farklı sayılarda katılımcıyla derinlemesine görüşme yapıldığı 

görülmektedir. Örneğin, Karacan (2007) 23 kişi ile, Terzis (2010) 20 kadın ile,  Moore, 

Tapper ve Morphy (2010) 12 anne ile, Uluşen  (2010) 27 kişi ile, Sadioğlu (2011) 23 

kişi ile, Uçan (2011) 12 kişi ile, Üstün (2011) 20 kişi ile, Aktaş (2011) 48 kişi ile 

derinlemesine görüşme yapmıştır. Bu araştırmada da cevapların birbirini tekrarlamaya 

başladığı sayı göz önüne alınarak, her tutumdan dört anne içerecek şekilde, 20 anne ile 

görüşme yapılmasına karar verilmiştir. 

Katılımcılarla ve çocuklarıyla olan görüşmeler 01 Kasım- 30 Kasım 2012 

tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan alınan randevular doğrultusunda 

görüşmelerin beşi katılımcıların evlerinde, biri iş yerinde, diğerleri de çocukların 

gittikleri okullarda, katılımcılarla yüz yüze yapılmıştır. Annelerle yapılan ilk iki 

mülakatta, konuşmaları kaydetmek için ses kaydı yapılmıştır.  Ancak her iki görüşmede 

de, ses kaydı nedeniyle katılımcılar tedirgin olmuş ve görüşmenin ortalarına doğru ses 

kaydının kapatılmasını istemişlerdir. Bu nedenle, ses kaydı yerine katılımcı ifadelerinin 

konuşmalarla eş zamanlı olarak araştırmacı tarafından not edilmesinin daha uygun bir 

tercih olduğu fark edilmiştir. Nitekim bu şekilde yapılan not alma işleminin daha 

verimli sonuçlar sağladığı gözlenmiştir. 
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5.2.2.2. Çocuklarla Yapılan Derinlemesine Görüşmeler 
 

Araştırmaya katılan çocuklara çevreyi temiz tutup tutmadıkları, elektriği ve suyu 

nasıl kullandıkları ve markete gittiklerinde neler aldıkları ile ilgili sorular sorulmuştur. 

Araştırmaya katılan çocuklar dört-altı yaşındaki çocuklar olduğu için, annelere yapıldığı 

gibi, çocuklara doğrudan sorular yöneltilmemiştir. Çocuklara sorulacak sorular, 

konularla ilgili resimler gösterilerek sorulmuştur. Kullanılan resimler anaokulları 

tarafından çocuklara toplumsal yaşam kurallarını öğretmek için kullanılan resimlerden 

seçilmiştir. Her bir resmin arkasında resmin amacı, uygulaması, sonuç ve vurgu 

kısımları çocuk pedagojisine uygun olarak konunun uzmanları tarafından 

yapılandırılmıştır. Çocuklara sorulan soruların oluşturulmasında resmin uygulama 

bölümündeki sorulardan yararlanılmıştır.  

Çocukların dördü ile ev ortamında, anne ile görüşüldükten sonra annenin 

olmadığı ayrı bir odada, geri kalanları ile de okudukları okullarda öğretmenlerinden izin 

alınarak görüşülmüştür. İlk beş çocukla görüşülürken, okul öncesi öğretmenlerinden 

yardım alınmış, diğer görüşmeler araştırmacının kendisi tarafından yapılmıştır. 
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  Resim1. Çevre kirliliği (Ön) 

 
Resim1. Çevre kirliliği (Arka) 
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Resim 2. Elektrik kullanımı (Ön) 

 

 
Resim 2. Elektrik kullanımı (Arka) 
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Resim 3. Su Kullanımı (Ön) 

 

 
Resim 3. Su Kullanımı (Arka) 
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  Resim 4. Tüketim davranışı (Ön) 

 

 
Resim 4. Tüketim davranışı (Arka) 

 

Araştırmaya katılan çocukların hepsine konularla ilgili resimler gösterilmiş, 

öncelikle resimde ne gördükleri, bu hareketin kendilerine göre doğru bir hareket olup 
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olmadığı, kendilerinin o konuda nasıl davrandıkları, son olarak da niye böyle 

davrandıkları ve bu davranışı nereden öğrendikleri sorulmuştur. 

 

5.3. Araştırmanın Geçerlilik ve Güvenilirliği 

 

Ölçeğin hem 60 maddeli haline, hem de faktör analizi sonucu araştırmada 

kullanılan 22 maddeli haline güvenilirlik analizi yapılmıştır. Ayrıca, ölçek rastgele ikiye 

bölünerek de güvenilirlik analizi uygulanmıştır. Bulunan sonuçlar, Tablo 7’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 7 

Ölçekte Yer Alan Maddelerin Güvenilirliği 
Maddeler 

 

Alfa katsayısı 

PARI Ölçeğinin Tüm Soruları 

(60 madde) 

PARI Ölçeğinin Tezde 

Kullanılan Soruları (22 madde) 

Ölçeğin ilk yarısı için 0,845 0,716 

Ölçeğin ikinci yarısı için 0,842 0,776 

Tüm maddeler için 0,911 0,848 

 

Araştırmada tek bir ölçekten, PARI ölçeği, yararlanılmıştır. PARI 60 maddeden 

oluşan bir ölçek olmasına rağmen,  yapılan güvenilirlik ve faktör analizi sonucunda 

araştırmada uygun 22 madde kullanılmıştır.  Bu ölçeğin güvenilirliğinin test 

edilmesinde Cronbach Alfa katsayısı kullanılmıştır. Ölçeğin her iki şekline ait Cronbach 

Alfa güvenilirlik katsayıları Tablo 7’de yer almaktadır. Ölçeğin 60 maddeli halinin 

güvenilirliği 0,911 iken, 22 maddeli halinin güvenilirliği 0,848’dir. Bu iki değer, 

ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir (Özdamar, 2004, s.633). 

Ölçekleri ikiye bölerek yapılan güvenilirlik analizinde de ölçeğin her iki halinin 

güvenirlik düzeyleri oldukça güvenilir çıkmıştır. Bu durum araştırmaya katılanların 

tutarlı davrandıklarını ortaya koymaktadır. 

Derinlemesine görüşme yapılan ikinci kısım içinse, uygunluk kriterlerinin 

sağlanması konusunda, Yin’in (1994), (Başer, 2010’da belirttiği üzere),   önerdiği ve 

tüm sosyal bilimler yöntemlerinde benzer şekilde kullanılan, yapı geçerlilik, iç 

geçerlilik, dış geçerlilik ve güvenilirlik kriterleri kullanılmıştır. Yapı geçerliliği, 

çalışılan kavramlar için doğru ölçütler oluşturmaktır (Başer, 2010, s.64). Bu kanıtlar, 
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birden fazla veri türünün veri toplama sürecinde kullanılması, toplanan verilere ilişkin 

bir kanıt zincirinin oluşturulması ve son olarak da hazırlanan çalışma raporunun veri 

toplama sürecinde rol almış deneklerden birine okutulması ve görüşünün alınmasıdır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2005, s.202).  Yapısal geçerlilik, öncelikle annelere uygulanan 

yarı yapılandırılmış görüşmeler daha sonra çocuklara önce resim göstererek uygulanan 

ve annelerin söylediklerinin doğrulanmasını da sağlayan görüşmeler olmak üzere 

metodolojik yönden gerçekleştirilmiş ve veri tutarlılığının sağlandığı görülmüştür. 

İç geçerlilikte, araştırmacının bulduğu sonuçlara nasıl vardığını açık seçik ortaya 

koyması ve çıkarımları ile ilgili kanıtları diğer kişilerin ulaşabileceği tarzda sunması 

gereklidir (Yıldırım ve Şimşek, 2005, s.202). Bu aşamada, farklı çocuk yetiştirme 

tutumlarına sahip annelerin, çocuklarının çevre bilinçli tüketici olarak sosyalleşme 

sürecindeki ortak davranışları, bunların alt boyutları ve davranış nedenleri belirlenerek, 

tutumların kendi içinde ve tutumlar arasında var olan örüntü açıklanabilmiş ve iç 

geçerlilik sağlanmıştır.  

Dış geçerlilik ise araştırmanın sonuçlarının genellenebilmesi ile ilgilidir. Nitel 

çalışmalarda doğal olarak “istatistiksel bir genelleme” söz konusu değildir, ancak 

“analitik genelleme” yapılabilmektedir (Başer, 2010, s.65). Analitik genellemede 

araştırmacı, nüfusla ilgili bir evrene değil, bir kurama genelleme yapmaktadır. Belirli 

bir durumun çalışılması sonucunda elde edilen sonuçlar, belli bir kavramsal modelin 

önerilmesine olanak vermektedir. Bu kavramsal modelin kuram olabilmesi için birkaç 

durumda daha sınanması gereklidir; bu mantık deneysel çalışmalar için de aynı şekilde 

işlemektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2005, s.203). Araştırmayla ilgili kuramsal 

değerlendirmeler, sonuçlar ve tartışma bölümünde sunulmuştur.  

Araştırmanın güvenilirliği ise yapılmış bir çalışmanın başka bir araştırmacı 

tarafından aynı biçimde tekrar edildiğinde, aynı veya benzer sonuçları vermesi ile 

ilgilidir. Nitel çalışmalarda güvenilirliği artırmak için önerilen, araştırmacının takip 

ettiği süreçleri açık bir biçimde tanımlaması ve ilgili dokümanlarla desteklemesi, 

araştırmasını belirli bir sistem içinde aşama aşama geliştirmesi ve araştırmasına ilişkin 

gerektiğinde başka araştırmacıların da kullanabileceği ya da kontrol edebileceği bir veri 

tabanı oluşturmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2005, s.203). Nitekim bu araştırmada da 

izlenen süreç ve elde edilen veri seti açık ve detaylı bir biçimde sunulmuştur. 
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5.4. Araştırmadan Elde Edilen Verilerin Analizi  
 

Araştırda ilk olarak, annelerin çocuk yetiştirme tutumlarını belirlemek için 550 

anneye anket dağıtılmış, bu anketlerin 377 tanesi geri dönmüştür. Geri dönen 377 anket 

istatistik programında hazırlanmış olan veri şablonuna aktarılmış,  veriler incelenerek 

verilerin yanlış girilip girilmediği kontrol edilmiş, eksik veriler serinin ortalamasının 

atanması yoluyla tamamlanmış ve tutarsız içeriğe sahip anketler analiz dışı bırakılmıştır. 

Ayrıca veri setine, faktör analizi uygulanmadan önce sapan değerler olup olmadığı da 

kontrol edilmiştir.  Sonuçta 354 anket incelemeye uygun olarak değerlendirilmiş ve 

PASW 18 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir.  

Analiz sonrasında ortaya çıkan annelik tutumları doğrultusunda, çocukların 

tüketici olarak sosyalleşme sürecinde, annelerin çocuk yetiştirme tutumları betimsel 

analize tabi tutulmuştur. Bu bağlamda, annelerin çevreci tutumları, alışveriş sırasında 

anne-çocuk iletişimi, materyalist tüketim, bilinçli tüketim, tüketim özerkliği ve tüketim 

ile televizyonun etkisinin kısıtlanması konuları ele alınmıştır. 
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Tablo 8 

Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 
Özellikler Sayı Yüzde(%) Özellikler Sayı Yüzde(%) 

Yaş 

22-29 

30-37 

38 ve Üstü 

Toplam 

 

Medeni Durum 

Evli 

Bekar 

Boşanmış 

Diğer 

Toplam 

 

 

70 

209 

75 

354 

 

 

341 

0 

10 

3 

354 

 

 

19,8 

59,0 

21,2 

100,0 

 

 

96,3 

0 

2,8 

0,9 

100 

 

Gelir Düzeyi 

1000 TL ve Altı 

1001-2500 TL 

2501-4000 TL 

4001-5500 TL 

5501-7000 TL 

7001-8500 TL 

8501-10000 TL 

10001 TL ve Üstü 

Belirtmeyen 

Toplam 

 

 

121 

60 

45 

37 

24 

12 

12 

9 

34 

354 

 

34,2 

16,9 

12,7 

10,5 

6,8 

3,4 

3,4 

2,5 

9,6 

100,0 

Eğitim 
Okur Yazar 

İlköğretim 

Lise 

Ön Lisans 

Lisans 

Lisansüstü 

Belirtmeyen 

Toplam 

 

Çocuk Sayısı 

1 

2 

3 ve üstü 

Belirtmeyen 

Toplam 

 

17 

112 

72 

21 

108 

22 

2 

354 

 

 

115 

169 

69 

1 

354 

 

4,8 

31,6 

20,3 

5,9 

30,5 

6,2 

0,6 

100 

 

 

32,5 

47,7 

19,6 

0,3 

100 

Meslek 
Memur 

Öğretmen 

Doktor 

Eczacı 

Mühendis 

Ev Hanımı 

Tekniker 

Bankacı 

Serbest 

Diğer 

Mimar 

Avukat 

İşçi 

Belirtmeyen 

Toplam 

 

 

10 

54 

13 

8 

13 

177 

7 

9 

31 

10 

3 

1 

5 

13 

354 

 

2,8 

15,3 

3,7 

2,3 

3,7 

50,0 

2,0 

2,5 

8,8 

2,8 

,8 

,3 

1,4 

3,7 

100 

Çocuk Cinsiyeti 
Erkek 

Kız 

Kız Ve Erkek 

Belirtmeyen 

Toplam 

 

 

189 

124 

7 

34 

354 

 

53,4 

35,0 

2,0 

9,6 

100,0 
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Tablo 8 araştırmaya katılan annelerin demografik özellikleri hakkında bilgi 

vermektedir. Tablodan katılımcıların çoğunluğunun 30-37 yaş aralığında, evli, 2 çocuğa 

sahip, ev hanımı, 1000 TL ve altında hane halkı gelirine sahip, ilköğretim veya lisans 

mezunu oldukları anlaşılmaktadır. 

 

5.4.1. Faktör Analizi 

 

Araştırmada, annelerin hangi çocuk yetiştirme tutumuna sahip olduğunu tespit 

etmek için, 60 maddeden oluşan PARI ölçeğine faktör analizi uygulanmıştır. Faktör 

analizi, birbirleriyle ilişkili çok sayıdaki değişkeni az sayıda, anlamlı ve birbirinden 

bağımsız faktörler haline getiren ve yaygın olarak kullanılan çok değişkenli istatistik 

tekniklerinden birisidir (Kalaycı, 2009, s.321). Faktör analizinin amacı, maddeler 

arasındaki karşılıklı bağlılığın kökenini ortaya koymaktır (Nakip, 2006, s.423). Diğer 

bir ifadeyle faktör analizi, verilerin yapısını tanımlayarak onları özetlemek, verileri 

üzerinde çalışılabilir hale getirmek ve makul bir sayıya düşürmektir (Nakip, 2006, 

s.423). 

Faktör analizinin ilk aşamasında, veri setinin faktör analizi için uygunluğunun 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 60 maddeden oluşan PARI ölçeğine yapılan Kaiser-

Meyer-Olkin  (KMO) örneklem yeterliliği testi ve Barlett küresellik testine ilişkin 

bulgular Tablo 9’da gösterilmiştir.  

 

Tablo 9 

KMO ve Bartlett Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem Yeterliliği 
,885 

Bartlett Küresellik 

Testi 

                  Ki Kare 
7678,440 

  sd 1770 

  p değeri ,000 

 

Bartlett küresellik testi, maddeler arasında yeterli oranda ilişki olup olmadığını 

göstermektedir. Bartlett testinin anlamlılık değerinin (p) 0,05’ten düşük olması, 

maddeler arasında faktör analizi yapmaya yeterli düzeyde bir ilişki olduğu anlamına 

gelmektedir (Durmuş, Yurtkoru ve Çinko, 2006, s.79). Araştırmada, Bartlett küresellik 
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testi sonucu 7678,440; p<0,000’dır. Bu sonuca göre, maddeler arasında yüksek 

korelasyon olduğu söylenebilmektedir (Kalaycı, 2009, s.327). Ayrıca Bartlett testinin 

anlamlı olması, (p<0,0001) verilerin çok değişkenli normal dağılıma uygun olduğu 

şeklinde de yorumlanabilmektedir. 

KMO testi ise faktör analizinin geçerliliğini en baştan gösteren, örneklem 

yeterliliğini ölçmeye yarayan ve örnek büyüklüğü ile ilgilenen bir testtir. KMO, bir oran 

olup KMO’nun % 60’ın üstünde olması istenmektedir (Nakip, 2006, s.429). Oran ne 

kadar yüksek olursa, veri setinin faktör analizi yapmaya o kadar uygun olduğu 

söylenebilmektedir. Araştırmada, KMO örneklem yeterliliği oranı 0,885 olarak tespit 

edilmiştir. Bu oran maddelerin faktör analizine uygunluğunun mükemmel seviyede 

olduğunu göstermektedir (Durmuş ve diğerleri, 2006, s.79).  

Ölçeklerin güvenilirliklerinin test edilmesinde en temel kaynaklardan birisi 

Churchill (1979)’in önerdiği yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre ölçeklere ilişkin alfa 

katsayıları, maddelerin düzeltilmiş toplamları ile korelasyonları ve her bir maddenin 

olmaması durumunda, ilgili ölçeğin güvenilirliği üzerindeki etkisi hesaplanmalıdır. 

Aynı zamanda, Büyüköztürk (2004) de faktör analizi yaparken maddelerin yer aldıkları 

faktördeki yük değerlerinin 0,45 ya da üstü olması gerektiğini ve maddelerin tek bir 

faktörde yüksek değere, diğer faktörlerde ise düşük değere sahip olması gerektiğini 

(binişik olmama) belirtmektedir. 

 60 maddeden oluşan ölçeğin faktör desenini ortaya koymak amacıyla 

faktörleştirme yöntemi olarak temel bileşenler analizi, döndürme yöntemi olarak da dik 

döndürme yöntemlerinden maksimum değişkenlik yöntemi (varimax) seçilmiştir.  

Maddeler, ilgili ölçekle olan korelasyonları, binişik olma durumları, eş kökenlilik 

değerleri ve madde silindiği zaman ölçeğin alacağı alfa değeri açısından incelenmiştir. 

İnceleme sonucunda 2, 6, 20, 37, 41, 43, 53 nolu maddeler silindikleri zaman ölçeğin 

alacağı alfa değeri arttığı için; 53, 1, 5, 38, 9, 51, 36, 50, 23, 35, 59, 31, 7, 47, 27, 39, 

21, 60, 26, 15, 32, 25, 29 nolu maddeler yer aldıkları faktördeki yük değerleri 0,45’in 

altında kaldığı için; 40, 34, 44, 17, 16, 56, 58,5 4, 12 nolu maddeler de birden çok faktör 

altında toplandıkları için ölçekten çıkartılmıştır (Maddelerin isimleri Ek-2’de 

sunulmuştur). Böylece, geriye kalan 22 madde tekrar faktör analizine tabi tutulmuş ve 

22 maddenin beş faktörde toplandığı ve bu faktörlerin, toplam varyansın %54,79’unu 

açıkladığı görülmüştür. Scherer (1988), sosyal bilimlerde yapılan faktör analizinde   

%40 ile %60 arasında değişen varyans oranlarının ideal olarak kabul edildiğini 
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söylemektedir. Buna istinaden bu araştırmada ulaşılan açıklanan varyans oranının 

yeterli düzeyde olduğu söylenebilmektedir. 

Yapılan faktör analizi sonucu, maddelerin faktör altında aldıkları en düşük 

yükün 0,501, en düşük eş kökenliğin 0,451 ve tüm faktörlerin güvenilirlik durumlarının 

0,60’dan büyük olduğu görülmektedir. Araştırmada bulunan faktörler ve bu faktörlerin 

altında toplanan maddeler daha önceden yapılan araştırmaları (Özyürek, 2004; Ayyıldız, 

2005; Nimsi, 2006; Özerk, 2006; Şanlı, 2007; Tabak, 2007; Kaya, 2010; Yeter, 2010) 

destekler niteliktedir. Yapılan faktör analizi sonucu, Tablo 10’da yer almaktadır. 

 

Tablo 10  

Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 
 

Yükü Eş 
kökenlilik 

Öz 
değeri 

A. 
Varyans Ortalama Alfa 

I-AŞIRI KORUMACI TUTUM  (8 madde)   3,587 16,306 2,742 ,838 

11. Bir anne çocuğunun mutluluğu için kendi 
mutluluğunu feda edebilmelidir. ,730 ,555   2,8547  

4. Bir anne çocuğunun düş kırıklığına uğramaması 
için elinden geleni yapmalıdır. ,719 ,525   2,8539  

3. Çocuk boşa geçen dakikaların bir daha hiç geri 
gelmeyeceğini ne kadar çabuk öğrenirse, kendisi için 
o kadar iyi olur. 

,654 ,451   2,9487  

14. Çocuğun düşündüğü her şeyi tahmin edebilmek, 
bir annenin görevidir. ,649 ,526   2,5625  

51. Anne babalar çocuklar ına hayatta 
ilerleyebilmeleri için hep bir şeyler yapmaları ve 
boşa zaman geçirmemeleri gerektiğini 
öğretmelidirler. 

,586 ,456   2,9915  

28. Çocuklar, anne babalar ının kendileri için neler 
feda ettiklerinin farkına varmalıdırlar. ,558 ,562   2,9231  

46.  Anneleri kendileri yüzünden zorluk çekti ği için 
çocuklar, annelerine karşı daha anlayışlı olmadırlar. ,532 ,598   2,6371  

57.  Çocuklar cesaretlerini kırabilecek tüm zor 
işlerden uzak tutulmalıdır. ,501 ,471   2,1681  

II-OTORİTER TUTUM (3 madde )   2,464 11,200 2,209 ,740 

30.  Sağlam ve iyi bir karakter sıkı disiplin ile olur. ,782 ,671   2,2343  

24. Çocuğu sıkı terbiye edersiniz sonra size teşekkür 
eder. 

,753 ,669   2,4377  

10. Sıkı kurallarla yetiştirilen çocuklar çok daha iyi 
yetişkin olurlar. 
 

,697 ,537   1,9544  
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III-KARI-KOCA GEÇİMSİZLİĞİ TUTUMU  
                         (4 madde )    2,291 10,416 2,634 ,705 

 
33. Babalar daha az bencil olsalard ı kendilerine

düşen görevi yaparlardı. 
,778 ,637   2,5369  

19. Eğer anneler dileklerinin kabul edileceğini 
bilselerdi, babaların daha anlayışlı olmalarını 
dilerlerdi. 

,745 ,584   2,7681  

8. Babalar, biraz daha şefkatli olsalar, anneler 
çocuklarıyla ilgili görevlerini daha iyi yaparlar. ,678 ,507   2,6459  

48. Eğer bir anne çocuklarıyla ilgili görevlerini iyi 
bir şekilde yapamıyorsa belki de bu, babanın evde 
kendine düşen görevi iyi yapmamasından ileri 
geliyordur. 

,605 ,467   2,5852  

IV-REDDETME TUTUMU (3 madde )   1,877 8,531 2,582 ,630 

49. Genç bir anne için ilk bebeğin bakımı sırasında 
yalnız kalmaktan kötü bir şey olamaz. 

,809 ,692   2,6080  

42. Hiçbir kadından yeni doğmuş bir bebeğe tek 
başına bakması beklenmemelidir. ,709 ,532   2,6553  

52. Akıllı bir kadın yeni bir bebeğin doğumundan 
önce ve sonra yalnız kalmamak için elinden geleni 
yapar. 

,588 ,554   2,4842  

 
V-DEMOKRATİK TUTUM (4 madde ) 

  1,836 8,347 3,292 ,602 

18. Anne ve babalar her zaman çocuklar ının 
kendilerine uymasını beklememeli, birazda kendileri 
çocuklarına uymalıdır. 

,774 ,603   3,3239  

22. Eğer çocuklar ailedeki kuralları uygun 
bulmuyorlarsa, bunu söylemeleri için anne baba 
tarafından teşvik edilmelidirler. 

,718 ,544   3,2137  

45. Eğer anne babalar çocukları ile şakalaşıp beraber
eğlenirlerse, çocuklar onların öğütlerini dinlemeye 
daha çok istekli olurlar. 

,542 ,461   3,3983  

13. Büyükler çocukların şakalarına güler, onlara 
eğlendirici öyküler anlatırsa aralarındaki ilişki daha 
olumlu olur. 

,536 ,454   3,2308  

Faktör çıkarma metodu: Temel bileşenler analizi; Döndürme metodu: Varimax 
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği:  %85,7 
Bartlett Küresellik Testi için Ki-Kare: 2197,822, s.d.: 231, p<0.0001;  
Açıklanan toplam varyans: %54,798;  Ölçeğin tamamı için güvenirlik katsayısı: ,911 
Yanıt kategorileri: 1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, , 3:Katılıyorum, 4:Kesinlikle  
katılıyorum 
 

Tablo 10’da da görüldüğü gibi, birinci faktör sekiz maddeden oluşmaktadır. Bu 

sekiz madde çocukların korunması gerektiği ve annelerin çocukların mutluluğu için 

kendi mutluluğunu feda etmeleriyle ilgilidir. Bu nedenle faktöre “aşırı korumacı tutum” 

adı verilmiştir ve bu faktör toplam varyansın %16,306’sını açıklamaktadır. Bu 
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maddelerden en fazla yükü “Bir anne çocuğunun mutluluğu için kendi mutluluğunu 

feda edebilmelidir " (0,730) maddesi taşımaktadır. 

İkinci faktör, üç maddeden oluşmakta ve çocukların sıkı kurallarla yetiştirmesini 

içermektedir. Bu nedenle “otoriter tutum” adı verilen faktör, toplam varyansın 

%11,200’ünü açıklamaktadır. Bu maddelerden en fazla yükü “ Sağlam ve iyi bir 

karakter sıkı disiplin ile olur.” (0,782) maddesi almış olup diğer maddeler de majör 

durumdadır. 

Tablo 10’da görüldüğü gibi, “karı-koca geçimsizliği” adı verilen üçüncü faktör, 

dört maddeden oluşmakta ve toplam varyansın % 10,416’sını açıklamaktadır. “Babalar 

daha az bencil olsalardı kendilerine düşen görevi yaparlardı” (0,778) maddesi majör 

madde durumundadır. 

Dördüncü faktör, üç maddeden oluşmuş olup toplam varyansın %8,531’ini 

açıklamaktadır. Tablodan da görüldüğü gibi, faktörün iç yapısı genç bir kadının çocuğa 

tek başına bakmayı reddetmesi durumunu göstermektedir. Dolayısıyla, bu faktöre 

“reddetme tutumu” adı verilmiştir. En fazla yük “Genç bir anne için ilk bebeğin bakımı 

sırasında yalnız kalmaktan kötü bir şey olamaz.” (0,809) maddesindedir.  

Beşinci faktör, dört maddeden oluşmakta ve toplam varyansın %8,347’sini 

açıklamaktadır. Bu faktörün ortalamasının (3,292), en yüksek ortalama olması, 

annelerin tutumlarında demokratik tutumun daha öncelikli olduğuna işaret etmektedir. 

Bu faktörde “Anne ve babalar her zaman çocuklarının kendilerine uymasını 

beklememeli, biraz da kendileri çocuklarına uymalıdır.”  (0,774) maddesi majör madde 

durumundadır. 

 

5.4.2. Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Demografik Özellikleri İle       

Karşılaştırılması 

 
Araştırmanın ilk sorusu “Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile annelerin 

sosyo-demografik özellikleri arasında bir fark var mıdır?” sorusudur.  Annelerin çocuk 

yetiştirme tutumlarının, annelerin demografik özelliklerine (gelir, yaş, eğitim, çocuk 

sayısı, çocuk cinsiyeti) göre farklılık gösterip göstermediğini anlamak amacıyla tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) ve t testi uygulanmıştır. T testi, iki örneklem grubu 

arasında ortalamalar açısından fark olup olmadığını araştırmak için kullanılan ve bir 

gruptaki ortalamanın diğer gruptaki ortalamadan önemli derecede farklı olup olmadığını 

belirleyen bir testtir (Kalaycı,2009,s.74). 
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ANOVA ise üç ya da daha fazla sayıdaki grup ortalamalarını karşılaştırmak için 

kullanılan ve iki aşamalı olarak uygulanan bir testtir. Birinci aşamada gruplar arasındaki 

farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı test edilmekte, ikinci aşamada ise 

gruplar arası fark istatistiksel olarak anlamlıysa, ikinci aşama testler yapılarak hangi 

grubun ya da grupların farklı olduğu belirlenmektedir (Erol, 2010, s.168). Üç veya daha 

fazla grup ortalamalarının karşılaştırılması için ANOVA uygulanmış, anlamlı 

farklılıklar gözlenen gruplar için varyansların homojenliği testi yapılmış ve duruma 

göre Scheffe veya Tamhane T² testi kullanılmıştır. Araştırmada Scheffe testinin 

kullanılma nedeni, bu testin diğer testlere oranla en esnek ve karşılaştırılacak grup 

sayılarının çok olması durumunda α hata payını kontrol altında tutabilen ve gruplardaki 

gözlem sayılarının eşit olması varsayımını dikkate almayan çoklu karşılaştırma testi 

türü olmasıyken, Tamhane T² testinin kullanılama nedeni ise, bu testin tutucu ve 

dikkatli karşılaştırmalar yapmaya olanak sağlayan bir test olmasıdır (Kayri, 2009, s.54).            

T testi ile ilgili sonuçlar Tablo 14’te, ANOVA ile ilgili sonuçlar ise Tablo 11, Tablo 12, 

Tablo 13 ve Tablo 15’te gösterilmiştir. T testi ve ANOVA sonuçları, araştırmaya konu 

olan annelerin tutumlarının boyutlarını daha iyi anlamaya yardımcı olmaktadır.  

 

Tablo 11 

   Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Gelir Gruplarına Göre Karşılaştırılması 

Faktörler Grup  N Ort. Std.Sapma F 
değeri 

p-değeri Farklılık 

Aşırı Korumacı Tutum 
 

A 2500 TL ve altı 181 3,0009 ,51791 
58,294 ,000 A>B 

B>C B 2501-5500 TL 82 2,4076 ,47342 
C 5500 TL ve üstü 57 2,3593 ,50258 

Otoriter Tutum 
 

A 2500 TL ve altı 181 2,4422 ,69845 
29,707 ,000 A>C 

C>B B 2501-5500 TL 82 1,8260 ,59153 
C 5500 TL ve üstü 57 1,9591 ,58781 

Karı- Koca 
Geçimsizliği  Tutumu 

 

A 2500 TL ve altı 181 2,7011 ,69710 
2,281 ,104 Yok B 2501-5500 TL 82 2,5847 ,57179 

C 5500 TL ve üstü 57 2,5049 ,63338 
 
 

Reddeden Tutum 
 

A 2500 TL ve altı 181 2,6922 ,61976 

5,031 ,007 A>C 
C>B 

B 2501-5500 TL 82 2,4376 ,60938 

C 5500 TL ve üstü 57 2,5029 ,77696 

 
 

Demokratik Tutum 
 

A 2500 TL ve altı 181 3,1646 ,44642 

3,095 ,047 C>B 
B>A B 2501-5500 TL 82 3,3018 ,47098 

C 5500 TL ve üstü 57 3,3287 ,41578 

Yanıt kategorileri: 1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum,  3: Katılıyorum, 4: Kesinlikle 
katılıyorum, p<0,05 
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Annelerin çocuk yetiştirme tutumlarının annelerin aylık hane gelirlerine göre 

farklılık gösterip göstermediği görmek için ANOVA yapılmıştır. Araştırmada, aylık 

hane gelir grupları, bazı grupların karşılaştırmaya olanak sağlamayacak kadar  düşük 

frekansa sahip olmasından dolayı, Tablo 11’de görüldüğü gibi üç grup altında 

birleştirilmiştir. Bu gruplara bakıldığında, aşırı korumacı, otoriter, reddeden ve 

demokratik tutumun aylık hane gelir düzeyine göre farklılık gösterdiği ve 2500 TL ve 

altı aylık hane gelirine sahip grubun, 5500 TL ve üstü gelir grubuna göre daha yüksek 

düzeyde aşırı korumacı, otoriter ve reddeden tutuma sahip olduğu görülmektedir. Aylık 

hane gelir düzeyi 5500 TL ve üstü olan anneler ise, diğer gelir grubuna sahip annelere 

göre daha yüksek düzeyde demokratik tutuma sahip çıkmışlardır. Karı –koca 

geçimsizliği tutumu bakımından gelir grupları arasında bir fark görülmemektedir.  

 

Tablo 12 

Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Yaş Gruplarına Göre Karşılaştırılması 
Faktörler Grup  N Ort. Std.Sapma F değeri p-değeri Farklılık 

Aşırı 
Korumacı 

Tutum 
 

A 22-29 70 3,0525 ,47694 

13,103 ,000 A>B 
B>C 

B 30-37 209 2,6746 ,59474 

C 38 ve üstü 75 2,6421 ,56811 

Otoriter 
Tutum 

 

A 22-29 70 2,5114 ,72829 
8,743 .000 A>B 

B>C 
B 30-37 209 2,1571 ,69402 
C 38 ve üstü 75 2,0706 ,65634 

Karı- Koca 
Geçimsizliği 

Tutumu 
 
 

A 22-29 70 2,6973 ,71042 

1,970 .141 Yok 
B 30-37 209 2,5774 ,64178 

C 38 ve üstü 75 2,7330 ,63281 

 
 

Reddeden 
Tutum 

 
 

A 22-29 70 2,6504 ,64739 

,485 ,616 Yok 
B 30-37 209 2,5631 ,66640 

C 38 ve üstü 75 2,5732 ,59486 

 
 

Demokratik 
Tutum 

 
 
 

A 22-29 70 3,3786 ,47155 

3,771 ,024 A>B 
B>C 

    B              30-37 209 3,3026        ,43077 

    C 38 ve üstü 75 3,1800 ,45544 

Yanıt kategorileri: 1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum,  3: Katılıyorum, 4: Kesinlikle   
katılıyorum, p<0,05 
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Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), 2011 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 

sonuçlarını yayınlarken, yaş istatistiklerini dört yaş aralığı bırakarak 20-24, 25-29, 30-

34 gibi belirlemesine rağmen, bazı yaş aralığındaki sayıların çok düşük olması ve 

karşılaştırmaya imkan vermemesi nedeniyle bu araştırmada yaş aralığı Tablo 12’deki 

gibi belirlenmiştir. 

Annelerin aşırı korumacı, otoriter ve demokratik tutumları yaş gruplarına göre 

farklılık göstermektedir. 22-29 yaş grubunun, 38 ve üstü yaş grubuna göre daha yüksek 

düzeyde aşırı korumacı, otoriter ve demokratik tutuma sahip olduğu görülmektedir. Karı 

–koca geçimsizliği tutumu ve reddeden tutum bakımından ise yaş grupları arasında bir 

fark görülmemektedir. 

    

Tablo 13 

Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Çocuk Sayısına Göre Karşılaştırılması 
Faktörler Grup  N Ort. Std.Sapma F değeri p-değeri Farklılık 

Aşırı Korumacı Tutum 

 

A 1,00 115 2,5509 ,58302 

14,950 ,000 
C>B 

B>A 
B 2,00 169 2,7591 ,56386 

C 3 ve üstü 70 3,0170 ,53692 

Otoriter Tutum 

 

A 1,00 115 2,0802 ,70282 

7,842 .000 
C>B 

B>A 
B 2,00 169 2,1799 ,66495 

C 3 ve üstü 70 2,4899 ,75081 

Karı- Koca 

Geçimsizliği Tutumu 

 

A 1,00 115 2,5715 ,61195 

2,741 .066 Yok B 2,00 169 2,6104 ,66363 

C 3 ve üstü 70 2,7939 ,68947 

 

 

Reddeden Tutum 

A 1,00 115 2,4770 ,69266 

2,790 ,063 Yok B 2,00 169 2,6063 ,61655 

C 3 ve üstü 70 2,6984 ,62568 

 

 

Demokratik Tutum 

 

 

A 1,00 115 3,3382 ,40681 

1,253 ,287 Yok     B 
2,00 169 3,2541 ,48074 

    C 
3 ve üstü 70 3,3060 ,42708 

Yanıt kategorileri: 1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum,  3: Katılıyorum, 4: Kesinlikle 
katılıyorum, p<0,05 

 

Annelerin çocuk yetiştirme tutumlarından, aşırı korumacı ve otoriter tutum sahip 

olunan çocuk sayısına göre farklılık göstermektedir. 3 ve daha üstü çocuğa sahip 

annelerin, 1 ve 2 çocuğa sahip annelere oranla daha yüksek düzeyde aşırı korumacı ve 
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otoriter tutuma sahip oldukları görülmektedir. Karı–koca geçimsizliği tutumu, reddeden 

ve demokratik tutum bakımından ise sahip olunan çocuk sayısına göre bir fark 

görülmemektedir. 

 

Tablo 14 

Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Çocukların Cinsiyetine Göre Karşılaştırılması 
Faktörler Grup  N Ort. Std.Sapma t değeri p-değeri 

Aşırı Korumacı Tutum 

 

A Kız 189 2,7710 ,61082 
,677 ,499 

B Erkek 124 2,7250 ,54909 

Otoriter Tutum 

 

A Kız 189 2,2204 ,74719 
,263 ,793 

B Erkek 124 2,1986 ,66660 

Karı- Koca 

Geçimsizliği Tutumu 

A Kız 189 2,6596 ,64680 

,786 ,432 
B Erkek 124 2,6005 ,65676 

 

Reddeden Tutum 

A Kız 189 2,6429 ,60247 
1,528 ,128 

B Erkek 124 2,5297 ,69616 

 

     Demokratik Tutum 

A Kız 189 3,3139 ,42591 

,656 ,512  

B 
Erkek 124 3,2792 ,50333 

Yanıt kategorileri: 1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum,  3: Katılıyorum, 4: Kesinlikle 
katılıyorum, p<0,05 

 

Araştırmaya katılan annelerin çocukları sadece kız ve sadece erkek olmak üzere 

iki grupta ele alınmıştır.  Kız-erkek grubunun sayısı diğer gruplarla karşılaştırma 

yapmaya imkan vermeyecek ölçüde az (7) olduğu için, bu grup analize dahil edilmemiş, 

bu yüzden ANOVA yerine T testi yapılmıştır. Buna göre, araştırmadan elde edilen beş 

annelik tutumundan hiçbirinin çocukların cinsiyetine göre anlamlı farklılıklar 

göstermediği tespit edilmiştir.  
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  Tablo 15 

 Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Annelerin Eğitim Durumlarına Göre             

Karşılaştırılması 
Faktörler Grup  N Ort. Std.Sapma F değeri p-değeri Farklılık 

Aşırı Korumacı Tutum 

 

A 
okuryazar+ 

ilköğretim 
129 3,1469 ,50945 

105,546 ,000 
A>B 

B>C 
B lise 72 2,8401 ,37756 

C 
önlisans+lisans+ 

lisansüstü 
151 2,3452 ,46237 

Otoriter Tutum 

 

A 
okuryazar+ 

ilköğretim 
129 2,5787 ,76117 

48,886 ,000 
A>B 

B>C 
B lise 72 2,3079 ,53917 

C 
önlisans+lisans+ 

lisansüstü 
151 1,8417 ,53750 

Karı- Koca 

Geçimsizliği Tutumu 

 

 

A 
okuryazar+ 

ilköğretim 
129 2,7725 ,69194 

5,608 ,004 
A>B 

B>C 
B lise 72 2,6369 ,65155 

C 
önlisans+lisans+ 

lisansüstü 
151 2,5129 ,60302 

 

 

Reddeden Tutum 

 

 

A 
okuryazar+ 

ilköğretim 
129 2,7852 ,63265 

10,994 ,000 
A>B 

B>C 
B lise 72 2,5022 ,61500 

C 
önlisans+lisans+ 

lisansüstü 
151 2,4420 ,63614 

 

 

Demokratik Tutum 

 

 

A 
okuryazar+ 

ilköğretim 
129 3,2864 ,47352 

,046 ,955 Yok 
    B 

lise 72 3,2793 ,39036 

   C 

önlisans+lisans+ 

lisansüstü 
151 3,2976 ,45451 

Yanıt kategorileri: 1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum,  3: Katılıyorum, 4: Kesinlikle 
katılıyorum, p<0,05 

 

Annelerin çocuk yetiştirme tutumlarının annelerin eğitim durumlarına göre 

farklılık gösterip göstermediğine bakıldığında, demokratik tutum hariç tüm tutumların 

annelerin eğitim durumlarına göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Tablo 15’e göre, 

daha düşük eğitimli anneler daha çok aşırı korumacı, otoriter, karı-koca geçimsizliği ve 

reddeden tutum göstermektedirler.  
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 Annelerin çocuk yetiştirme tutumlarının annelerin demografik özellikler ile 

ilişkisinin analiz edilmesinden sonra çocukların çevreci tüketici olarak sosyalleşmesiyle 

annelerin çocuk yetiştirme tutumları arasındaki ilişkilerin nasıl olduğu sorularına cevap 

aranmıştır. Bunun için her tutumu temsilen dört anne olmak üzere toplam 20 anne ve bu 

annelerin çocukları ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşme yapılan 

annelerin ve çocuklarının demografik özellikleri Tablo 16’da gösterilmiştir.  

 

Tablo 16 

Derinlemesine Görüşme Yapılan 20 Annenin Demografik Özellikleri 
Özellikler 

 
Kişiler 

Mesleği Yaşı Eğitimi Medeni 
Durum Geliri Çocuğun 

Cinsiyeti 
Çocuğun 

Yaşı 

Katılımcı 1 Ev Hanımı 27 Lise Evli 10000 TL 
Üstü Kız 4 

Katılımcı 2 İnşaat 
Mühendisi 32 Lisans Evli 5501TL-

7000TL Erkek 5 

Katılımcı 3 
 Ev Hanımı 32 İlkokul Evli 1000 TL Altı Erkek 6 

Katılımcı 4 
 Ev Hanımı 35 Lise Evli 1000 TL Altı Kız 5 

Katılımcı 5 Öğretmen 31 Lisans Evli 4001 TL-
5500 TL Erkek 6 

Katılımcı 6 Ev Hanımı 27 Lise Evli 8500 TL-
10000 TL Kız 6 

Katılımcı 7 
 Ev Hanımı 33 Lise Evli 1000 TL Altı Kız 6 

Katılımcı 8 
 Ev Hanımı 26 İlkokul Evli 1000 TL Altı Erkek 6 

Katılımcı 9 
 Eczacı 31 Lisans Evli 10000 TL 

Üstü Erkek 4 

Katılımcı 10 
 Eczacı 32 Lisans Evli 850l  TL-

10000 TL Erkek 6 

Katılımcı 11 
 Ev Hanımı 31 Orta 

okul Evli 1000 TL Altı Kız 6 

Katılımcı 12 
 Ev Hanımı 37 İlkokul Evli 1000 TL Altı Erkek 6 

Katılımcı 13 
 Öğretmen 34 Lisans 

üstü Evli 8501 TL-
10000 TL Kız 6 

Katılımcı 14 
 Öğretmen 30 Ön 

lisans Evli 2501 TL-
4000 TL Kız 6 

Katılımcı 15 
 Ev Hanımı 40 İlkokul Evli 1001 TL-

2500 TL Kız 6 

Katılımcı 16 
 Hizmetli 42 İlkokul Evli 1000 TL Altı Erkek 6 

Katılımcı 17 
 Eczacı 32 Lisans Evli 10000 TL 

Üstü Kız 5 

Katılımcı 18 
 Ev Hanımı 34 Lisans Evli 8501 TL-

10000 TL Kız 6 

Katılımcı 19 
 Ev Hanımı 32 Orta 

okul Evli 1000 TL Altı Erkek 6 

Katılımcı 20 
 Ev Hanımı 30 Lise Evli 1000 TL Altı Erkek 6 
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Görüşmeye katılan anneler 26-42 yaş arasındadır ve katılımcıların hepsi evlidir. 

Katılımcıların 6’sı lisans, 1’i lisansüstü, 1’i önlisans, 5’i lise ve 7’si ilköğretim 

mezunudur. Katılımcıların 9’unun geliri 1000 TL ve aşağısındadır ve 12’si de ev 

hanımıdır. Araştırmaya katılan çocukların ise yarısı erkek yarısı kızdır. Çocukların 15’i 

6 yaşındadır. 

 

5.4.3. Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumları İle Çocukların Çevreci Tüketim 

Davranışları Arasındaki İlişkinin Analizi 

 

Demokratik, aşırı korumacı, karı- koca geçimsizliği, reddeden ve otoriter çocuk 

yetiştirme tutumuna sahip annelere sırasıyla doğanın korunması, enerji tasarrufu ve 

atıkların değerlendirilmesi ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Annelerin bu sorulara verdiği 

cevaplar aşağıdaki gibidir. 

a) Doğanın korunması: Araştırmaya katılan annelere “Doğanın korunması hakkında 

ne düşünüyorsunuz? Doğaya zarar verilmesi, küresel ısınma, iklim değişikliği gibi 

konularda ne düşünüyorsunuz?  Bu konuda ne yapıyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir 

verilen cevaplar şöyledir: 

 

“Alışveriş poşetlerinin geri dönüşümlü olması, daha çok kağıt poşet 
kullanılması doğanın korunmasıyla alakalıdır. Evde özellikle mutfak 
ürünlerinde plastik değil de, doğada çabuk dönüşen ürünleri genelde 
cam ürünleri tercih ediyorum. Ambalajlı bir ürün alırken geri dönüşüm 
işareti olup olmadığını kontrol ediyorum. Sokakta çöp kutularını 
kullanıyorum.”(Katılımcı 9) 
 
“Doğanın korunması denilince ağaçlara, ormana, çevre kirliliğine 
duyarlı olmak aklıma geliyor. Ev temizliği yapmanın bile çevreyi 
temizlemenin ilk adımı olduğunu düşünüyorum. Bu konulara ilgi 
duyulması gerektiğini düşünüyorum, ama ben çok da ilgili değilim. “ 
(Katılımcı 10) 
 
 “Çevrenin kirlenmesi gelecek nesilleri etkileyeceği için çevrenin 
kirlenmesini istemem. Çevrenin kirlenmesinin tehlikeli olduğunu 
düşünüyorum. Hayvanlara çok düşkünüm. Hayvanlara zarar vermemeye 
çalışıyorum, böylelikle de çevreye de zarar vermemiş oluyorum. Başka 
da bir şey yapmıyorum” (Katılımcı 11) 
                          
 “Doğanın korunması bizim için önemli, doğayı korursak çevremiz daha 
güzel olur. Ağaçların kesilmesini istemem, defter ve kitaplar ağaçtan 
yapılıyor. Bu yüzden kıymetini bilmeliyiz. Başka bir şey yapmıyorum.” 
(Katılımcı 12) 
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Yukarıda cevaplarına yer verilen annelerin dördü de karı- koca geçimsizliği 

tutumuna sahip annelerdir. Bu anneler doğanın korunması denilince genelde çevrenin 

temiz tutulmasının, çevrenin güzel olmasının önemli olduğunu düşünen, bunlar dışında 

çevreyle ilgili fazla bir şey yapmayan annelerdir. 

 

“Doğanın korunması çocuklarımıza rahat bir gelecek sunulması 
bakımından önemlidir. Örneğin iklim değişikliğine çok fazla müdahale 
edilememektedir. Doğayı korumak için fidan dikimi yapıyorum, yeşil 
alanları koruyorum. Geri dönüşümü olan ürünleri alıyorum. Çok fazla 
deterjan kullanmıyorum, çift durulama yapıyorum.” (Katılımcı 17) 
 
“Çok önemli bir konu. Dünyayı fazlasıyla kirlettiğimizi düşünüyorum. 
Dünyaya zarar veriyor diye çok fazla parfüm, deodorant kullanmamaya 
dikkat ediyorum. Elektrik ve su kullanımıma dikkat ediyorum. Kendime 
ait bir arabam var, gerektikçe kullanıyorum ama kullanıp çevreye zarar 
veriyorum diye üzülüyorum. Çevreme çöp atmıyorum.” (Katılımcı 18) 

              
 “Doğa çok önemli, çünkü ben köyde büyüdüm. Köyde doğa bizim için 
her şey demekti. Bu yüzden çevre kirliliği önemli. Bol bol ağaç 
dikiyorum. Elimden geldiğince çevreyi yeşil ve temiz tutmaya 
çalışıyorum.” (Katılımcı 20) 

 
“Doğanın içinde yaşadığımız için doğayı korumamız gerekiyor. Doğayı 
bizden sonraki nesillere iyi bırakmalıyız. Doğayı korumazsak sonuçta 
biz zarar görürüz. Yeşili korumaya çalışırım. Çocuklarıma da bu 
konuda öğüt veririm. Özellikle dışarıya çıktığımızda yeşile basılmasına, 
zarar verilmesine çok kızarım, fidan dikerim. Çevreyi temiz tutarım. 
Yerlere çöp atılmasına da çok sinirleniyorum. Çocuklarımı bu konuda 
da uyarırım.” (Katılımcı 19) 
 

 Bu dört anne aşırı korumacı tutuma sahip annelerdir. Annelerin hepsi doğanın 

korunmasının kendileri ve gelecek nesiller için çok önemli konu olduğundan, yeşil 

alanları koruduklarından, fidan dikimi yaptıklarından, çevreye zarar verilmemesi 

gerektiğinden bahsetmektedirler. 

 

“Doğanın korunması önemli bir konu, doğal denge için yeşilin 
korunması gerektiğini düşünüyorum. Küresel ısınma, toplumun en 
büyük sıkıntısı özellikle de gelecek nesiller için. Gereksiz yere çıktı 
almıyorum, pilleri topluyorum. Doğayı kirletmiyorum, çocuğuma da bu 
konuda öğüt veriyorum. Pikniğe gittiğimizde kendimize ait olmayan 
çöpleri bile topluyoruz. Ozon tabakasından dolayı çok fazla deodorant 
kullanmıyorum. Ağaç dikiyorum. Oğlum doğaya alışsın diye bol bol 
doğaya gidiyoruz.” (Katılımcı 2) 
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“Doğanın korunması deyince ilk aklıma gelen şey, yerlere çöp 
atmamak. Pilleri toplarım, kağıtları, gazeteleri ayırıp atarım. Daha 
sağlıklı diye plastik değil, cam kullanıyorum. Mecbur olduğum için 
sadece damacanada plastik kullanıyorum. Kızımın matarası bile cam. 
Doğaya zarar veren ürünleri almam. Örneğin kızım bir şey yediği 
zaman önce çöpü nereye atmalısın diye sorarım. Amacım kızımın çöpü 
nereye atması gerektiğini bilip bilmediğini öğrenmek. Kızım genelde 
çöpü yere atmaz, atmaması için de açıklama yaparım.” (Katılımcı 1) 
 

“Doğanın korunması benim için çok önemli. Ozon tabakası delindi, bu 
yüzden iklimler değişiyor. Artık dört mevsimi tam anlamıyla 
yaşayamıyoruz. Önceden hava bu kadar kirli değildi. Parfüm ve 
deodorant kullanmıyorum. Mecbur olduğum için soba yakıyorum ama 
içim rahat değil çevreyi kirletiyorum diye. Dışarı çöp atmam. Şampuan 
ve süt kutularını toplayıp sahtesini yapıyorlar diye asla çöpe atmam. 
Kesip ayrı bir poşete koyarım. Mutlaka çiçek ekerim. Hem çevrem güzel 
olur hem de oksijen verir. Ama çiçekleri yatarken odada 
bulundurmam.” (Katılımcı 3) 
 
“Doğanın korunması şu anda içler acısı bir durumda. Yediğimiz, 
içtiğimiz her şey hormonlu. Bu yüzden hiçbir şey almak istemiyorum. 
Çevreye faydam olsun diye parfüm ve deodorantları fazla 
kullanmıyorum. Pilleri biriktiririm. Plastik şişelerin kapaklarını 
toplarım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum, ağaç dikerim. Kağıtları 
biriktirip yakıyorum.” (Katılımcı 4) 
 

Yukarıda görüşlerine yer verilen dört demokratik annenin çevre konusunda daha 

duyarlı olduğu görülmektedir. Anneler çevre kirliliğinin kendileri için önemli bir konu 

olduğunu, çevrenin şu anki durumundan endişe duyduklarını, çevreye zarar veren 

ürünleri kullanmadıklarını, çevreyi yeşillendirmek adına ağaç diktiklerini, çevreyi 

kirletmemeye özel bir önem verdiklerini ve pilleri topladıklarını belirtmişlerdir. 

 

“Doğanın korunmasında çok fazla poşet kullanmamaya dikkat 
ediyorum, çöpleri biriktirip tek poşet kullanmaya çalışıyorum. Gereksiz 
yere kağıt israfı yapmıyorum.”   (Katılımcı 13) 
 
“Yaşadığımız çevre bizi etkilediği için doğanın korunması önemli bir 
konu. Doğa nefes alıp vermemizi bile etkiliyor. Çevreye zarar 
verilmemeli, çevreyi temiz tutmamız gerekli, bu konuda kızımı 
uyarıyorum. Fidan dikmeye çalışıyoruz eskiden daha çok yapardık, ama 
bu sıralar pek yapamıyoruz.” (Katılımcı 14) 
 
“Doğanın korunması çocuklar ve geleceğimiz için önemlidir. Çevre 
kirliliğinin önemli bir mesele olduğunu düşünüyorum. Bu konuda en 
dikkat ettiğim konu çevrenin kirletilmemesi. Temizliğe çok dikkat 
ederim. Yerlere tükürülmesine çok karşıyım.” (Katılımcı 15) 
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“Doğanın korunması önemli. Çevrenin temiz tutulması bizim ve 
çocuklarımızın sağlığı açısından önemli. Çevreyi temiz tutuyorum. 
Çiçek dikiyorum. Başka bir şey yapmıyorum.” (Katılımcı 16) 
 

Otoriter tutuma sahip anneler çevrenin kirletilmemesinin gerektiğini, doğanın 

korunmasının önemli olduğunu ve iki anne de çiçek diktiklerini belirtmektedirler. 

 

“Doğanın korunması hakkında çok fazla fikir sahibi değilim. 
Doğrusunu söylemek gerekirse hiçbir şey yapmıyorum doğayı korumak 
adına. Sadece plastik yerine cam kullanıyorum daha sağlıklı diye.” 
(Katılımcı 6) 
 
“Doğa yaşam alanımız olduğu için önemli. İnsanlar ve gelecek için de 
doğa çok önemli. Çevreye çöp atmam. Çevreyi kirletmemeye çalışırım. 
Fırsat buldukça oğlumla bahçede ağaç dikmeye çalışıyoruz.” (Katılımcı 
5) 
 
“Keşke doğayı tam olarak koruyabilsek, koruyamadığımıza üzülüyorum.  
Suyu idareli kullanmaya çok dikkat ediyorum. Parkların temizlenmesi 
için belediyeyi arıyorum.” (Katılımcı 7) 
 
“Yaşadığımız çevre temiz olmalı, özellikle çocuklarımız için bu çok 
önemli. Ağaçlara zarar vermiyorum. Başka bir şey yapmıyorum.” 
(Katılımcı 8) 
 

Reddeden tutuma sahip anneler, çevrenin temiz tutulmasının önemli olduğuna, 

çevreye zarar vermemeye çalıştıklarına vurgu yapmaktadırlar. 

a) Enerji Tasarrufu: Çalışmaya katılan annelere “Beyaz eşya ve ev eşyası alırken 

enerji tasarrufu, eskisini getir yenisini götür kampanyaları hakkında ne 

düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir verilen cevaplar şöyledir: 

 

“Beyaz eşya alırken enerji tasarrufu özelliğinin olmasına dikkat 
ediyorum. Eski eşyayı yeniden değerlendiriyorum, örneğin koltuk 
yüzlerini değiştiriyorum. Eski eşyaları çöpe atmaktansa ihtiyacı 
olanlara veriyorum. Bu tür kampanyalardan yararlanmadım. Elektrik 
tesisatını pahalı yaptırdım ama elektrik tesisatım uzun ömürlü çünkü 
değiştirilen her ampul doğada atık oluşturuyor.” (Katılımcı 9) 

 
“Enerji tasarrufu ve kampanyalarla çok ilgilenmiyorum. Bir ürünü 
çok beğenirsem alırım, çok incelemem.” (Katılımcı 10) 

 
“Enerji tasarrufunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ama pahalı 
olduğu için almam. Bu tür kampanyaların da iyi olduğunu 
düşünüyorum ama şimdiye kadar böyle bir kampanyadan 
yararlanmadım.” (Katılımcı 11) 
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                   “A++  alırım. Enerji tasarrufu cebimiz için önemli. Eskisini getir 

yenisini götür kampanyalarını hiç kullanmadım ama yararlı olduğunu 
düşünüyorum.” (Katılımcı 12) 

 

Karı-koca geçimsizliği tutumuna sahip annelerin üçü enerji tasarrufunun önemli bir 

konu olduğunu düşünürken, sadece ikisi enerji tasarrufunda bulunan ürünleri tercih 

ettiklerini belirtmektedirler. 

“Cihazın performansını etkilemiyorsa enerji tasarrufu sağlayan 
ürünleri alıyorum. İndirimli saat dilimlerine dikkat ediyorum. Bu 
kampanyalardan yararlanmadım.” (Katılımcı 17) 

 
 “Eskisini getir yenisini götür kampanyaları benim için çok önemli 
değil. Ama beyaz eşya alırken enerji tasarrufuna önem veririm. Önem 
vermemin nedeni faturanın az gelmesi değil, dünyaya bir katkıda 
bulunabilmektir.” (Katılımcı 18) 

              
“Enerji tasarrufu önemli hem maddi açıdan hem manevi açıdan. 
Manevi olarak gelecek nesiller için önemli, maddi olarak cebimiz için 
önemli. Eskisini getir yenisini götür kampanyalarını çok önemli ve 
inandırıcı bulmuyorum.” (Katılımcı 20) 

 
“Beyaz eşya alırken A++ almaya dikkat ederim. Enerji tüketimimiz az 
olursa hem kendi bütçemiz zarar görmez hem de Türkiye karlı çıkar. 
Eskisini getir yenisini götür kampanyalarını yararlı buluyorum ve 
kullanıyorum. Sonuçta değiştirmeyi düşündüğüm eşyanın evde 
durmasının bana çok faydası yok.” (Katılımcı 19) 

 
Aşırı korumacı tutuma sahip annelerin üçü “eskisini getir yenisini götür” 

kampanyalarını gereksiz görürken, biri bu kampanyaların yararlı olduğunu 

düşünmektedir. Bu annelerin hepsi de enerji tasarrufunun önemli bir konu olduğunu 

dile getirmektedirler. 

 

“Eskisini getir, yenisini götür kampanyalarını mantıklı bulmuyorum. 
Beyaz eşya alırken, enerji tasarrufundan dolayı A++ olmasına dikkat 
ediyorum.  Enerji bakımından sıkıntılı günler geçirdiğimizi 
düşünüyorum. Ne kadar az enerji kullanırsak, geleceğe o kadar 
yatırım yaparız.” (Katılımcı 2) 

 
 “Enerji tasarrufuna önem veririm. En son çamaşır makinesi ve 
buzdolabı alırken enerji tasarrufuna dikkat ettim. “Eskisini getir 
yenisini götür” kampanyalarını hiç kullanmadım.” (Katılımcı 1) 

 
“Enerji tasarrufunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden 
A++ ürünler önemli. İndirimli saat dilimlerine uymaya çalışırım. 
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Eskisini götür yenisini getir kampanyaları inandırıcı gelmediği için 
önemsemem.” (Katılımcı 3) 

 
“Enerji tasarrufu sağlayan eşyalar o eşyayı almam için önemli bir 
neden. Eskisini getir yenisini götür kampanyalarının iyi olduğunu 
düşünüyorum. Eskiciye vermektense kampanyada değiştiririm.” 
(Katılımcı 4) 
 

Demokratik annelerin hepsi enerji tasarrufunun kendileri için önemli bir konu 

olduğunu ve ürün alırken enerji tasarrufunda bulunan ürünleri satın aldıklarını 

belirtmektedirler. “Eskisini getir yenisini götür” kampanyaları ise bu tutuma sahip üç 

anneye inandırıcı gelmemekte ve bu tutuma sahip sadece bir anne bu kampanyalardan 

yararlandığını söylemektedir. 

 

“Enerji tasarrufu benim için önemli bir konu. Evdeki tüm beyaz 
eşyaları yavaş yavaş A++ eşyalara çeviriyorum. Kampanyadan  hiç 
yararlanmadım.” (Katılımcı 13) 

 
“Enerji tasarrufu çok önemli değildi önceleri ama son zamanlarda 
önemli. Örneğin en son aldığım klimayı enerji tasarrufu var diye 
aldım. İndirimli saat dilimlerini kullanmaya gayret ederim. 
Kampanyalar inandırıcı gelmiyor.” 

 (Katılımcı 14) 
 

 “A++ enerji tasarrufu bakımından önemli. Böylelikle devlete daha az 
para ödemiş oluyorum. Eskisini getir yenisini götür kampanyalarını 
çok etkili bulmuyorum, bugüne kadar da kullanmadım.” (Katılımcı 
15) 

 
“A++ yanıltıcı. Enerji tasarrufu yapıyor diye aldım ama bence bir 
fark yok yine elektrik faturam yüksek geliyor. Fatura az gelsin diye 
elektrik, su kullanımını kısıtlarım. Eskisini getir yenisini götür 
kampanyasını önemli bulmuyorum.”  (Katılımcı 16) 

 
Otoriter tutuma sahip annelerin hepsi enerji tasarrufunun kendileri için önemli bir 

konu olduğunu belirtmektedir. Ama annelerden biri A++ ürünlerin yanıltıcı olduğunu 

ifade etmektedir. Ayrıca hiç biri eskisini getir yenisini götür kampanyalarının uygun 

olduğunu düşünmemektedir. 

 

“ A++  enerji tasarrufu için önemli ama benim için çok önemli değil. 
Bu tür kampanyalardan hiç yararlanmadım.”  (Katılımcı 6) 

 
“Eskiden önemli değildi, şimdi A++ olması önemli. Çünkü bu tür 
eşyalar elektriği az tüketiyorlar. Eskisini getir yenisini götür 
kampanyasını kullanmadım.”(Katılımcı 5) 
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“A++ olması önemli, elektrik tasarrufu için. Önce kendi cebimi 
düşünüyorum çünkü. Eskisini getir yenisini götür kampanyalarını çok 
anlamlı bulmuyorum. Çünkü eskileri çok cazip bir fiyata almıyorlar.” 
(Katılımcı 7) 

 
“Enerji tasarrufu benim için çok önemli değil. Bu özelliğe bakmam 
beyaz eşya alırken. Eskisini getir yenisini götür kampanyalarını çok 
faydalı bulmuyorum. Eskisini götürsen de üstüne para alıyorlar.” 
(Katılımcı 8) 

 

Reddeden tutuma sahip annelerin yarısı enerji tasarrufunun kendileri için önemli 

bir konu olduğunu belirtirken, yarısı da bu konunun kendileri için önemli olmadığını 

dile getirmektedir. Bu tutuma sahip anneler, kampanyadan yararlanmadıklarını 

belirtmektedirler. 

b) Atıkların değerlendirilmesi: Çalışmaya katılan annelere “Evinizde ortaya çıkan bir 

atığı nasıl değerlendirirsiniz? (Kağıt, plastik, cam, eski kıyafetler gibi)” sorusu 

yöneltilmiştir. Annelerin cevapları şöyledir: 

 

“Kağıtları çöpe atıyorum, yani çöp ayrımı yapmıyorum. Sadece 
doğaya zarar verdiği için pilleri ayırıyor, eczanedeki müşterileri de 
atık pilleri getirmesi konusunda uyarıyorum. Eski kıyafetleri ihtiyaç 
sahiplerine veriyorum.” (Katılımcı 9) 

 
“Eski kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine, fazla ekmekleri de hayvanlara 
veriyorum. Bir ara plastik şişelerin kapaklarını topladım. Evde 
genelde plastik kullanırım, cam, plastik, kağıt ayrımı yapmam.” 
(Katılımcı 10) 

 
“Eski kıyafetleri ihtiyacı olanlara veriyorum. Kağıtları atmam, yaz 
bile olsa atmam, kaldırırım. Çünkü kışın yakmak için kullanıyorum. 
Plastikleri ayırmam, çöpe atarım.” (Katılımcı 11) 

                          
 “Eski kıyafetleri ihtiyacı olanlara veririm, çocukların kıyafetlerini 
atmam, kardeşleri giyer. Kağıtları atmıyorum, sobada yakıyorum. 
Plastikleri eskiciye veririm, karşılığında para alırım.” (Katılımcı 12) 

 

Karı-koca geçimsizliğine sahip annelerin hepsi eski giysileri ihtiyaç sahiplerine 

verirken, ikisi kağıtları yakmakta, ikisi ise kağıt ayırımı yapmadan çöpe atmaktadır. 

 

“Eski eşyalarımı çöpe atmıyorum, ihtiyacı olan insanlara veriyorum. 
Kartonların ve kağıtların ayrı verilmesi gerektiğini düşünüyorum ama 
olanak olmadığı için yapamıyorum. Önce bunları ayrı ayrı atıyordum 
ama çöp arabası bunları üst üste koyduğu için artık ayrıştırmıyorum. 
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Ama Adana’da toplanan tüm çöplerin sonradan ayrıştırıldığını bildiğim 
için içim rahat.” (Katılımcı 17) 

 
“Eski kıyafetleri ihtiyacı olan insanlara veriyorum. Evimde genelde 
cam kullanırım. Kağıtların,  çöplerin ayrıştırılması gerektiğini 
düşünüyorum ama olanak olmadığı için yapamıyorum. Oturduğum evin 
site yönetimi ile konuşup siteye kağıtları, plastikleri ayrı ayrı 
atabileceğim bidonların yapılmasını istemeyi düşünüyorum.” 
(Katılımcı 18) 

              

“Plastikleri ve cam şişeleri mutlaka ayırırım. Plastikleri eskicilere 
veriyorum. Eski kıyafetleri ihtiyacı olanlara veya selecilere veririm. 
Kağıtları atmam, yakarak değerlendiririm.” (Katılımcı 20) 

 

“Eski kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine veriyorum. Kağıtları yakarım, 
çocukların kitaplarını atmıyorum, diğer çocuklarımın işine yarar diye. 
Plastik şişeleri çöpe atmam, biriktirip ayrı koyarım.” (Katılımcı 19) 

 
Aşırı korumacı annelerin hepsi eski kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine verirken, ikisi 

kağıtları yakmakta, ikisi de atıkların ayrılması gerektiğini düşündüğü halde şartların 

elverişsizliğinden ötürü bunu yapamadıklarını belirtmektedirler. 

 

 “Kızartma yağlarını asla dökmem, biriktiririm. Mavi pet şişe 
kapaklarını biriktiririm. Yıllık olarak eski giysileri ihtiyacı olan 
insanlara veririm. Plastik yerine cam kullanırım. Kağıtları çöpe 
atmam.” (Katılımcı 2) 

 
 “Eski kıyafetleri kesinlikle atmıyorum. Su şişelerinin kapaklarını 
biriktiriyorum. Kağıtları çöpe atmam. Yağı asla lavaboya dökmem, 
dondurma kaplarına doldurup atarım.” (Katılımcı 1) 

 
“Eski kıyafetleri ihtiyacı olanlara veririm. Giyilmeyecek gibiyse atmam, 
sobayı tutuşturmakta kullanırım. Plastikleri ve kağıtları ayırırım. 
Plastikleri eskiciye veririm ama parası için değil. Sağlık açısından cam 
kullanırım. Kolay kolay hiçbir şeyi atmam, oğlumun kardeşi kullanır, 
gerekirse tamir ettiririm, diktiririm ama atmam.” (Katılımcı 3) 

 
“Eski kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine veririm. Kağıtları sobada yakarım, 
kitapları asla atmam, ileride çocuklar mutlaka kullanır. Evde cam 
kullanırım, plastikleri geri dönüşümde kullanılsın diye biriktiririm. 
Buralarda geri dönüşüm kutuları yok. O yüzden pilleri eşime veririm, 
çarşıda geri dönüşüm kutularına atar.” (Katılımcı 4) 

 
Demokratik annelerin hepsi eski giysileri ihtiyaç sahiplerine verirken, üçü kağıtları 

ayırarak attıklarını, birisi de sobada yaktığını belirtmiştir. Bu annelerden ikisi atık 

yağları lavaboya atmadığını da dile getirmiştir. 
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“Eski kıyafetleri ihtiyacı olan kişilere veriyorum. Çöpleri ayrıştırıp 
atmıyorum.” (Katılımcı 13) 

 
“Kağıtları, plastik tabakları atmam, kızın yaratıcı faaliyetlerinde 
kullanıyoruz. Eski kıyafetleri, oyuncak ve kitapları okullara veriyorum. 
Kağıt ve su şişelerini ayırıp atıyorum.” (Katılımcı 14) 

 
 “Eski kıyafetleri ihtiyacı olanlara veriyorum. Gazeteleri yakmak 
amacıyla kullanıyorum. Atık malzemeyi genelde çöpe atmam, 
değerlendiririm, çocukların etkinliklerinde kullanırım veya ihtiyacı 
olanlara veririm.” (Katılımcı 15) 

  
“Eski kıyafetleri ihtiyacı olanlara veriyorum. Kağıtları ayırıp kağıt 
toplayanlara veriyorum. Plastikleri de eskiciye veriyorum.” (Katılımcı 
16) 

 
Otoriter annelerin de hepsi eski giysileri ihtiyaç sahiplerine vermektedir. Bu 

annelerden sadece biri atık malzemeyi ayırmadan çöpe atmakta, diğerleri çocukların 

etkinliklerinde kullanmak gibi farklı şekillerde değerlendirmektedirler. 

 
 “Eski kıyafetleri ihtiyacı olanlara veriyorum. Onun dışında fazla olan 
her şey atıyorum” (Katılımcı 6) 

 
“Eski kıyafetleri ihtiyacı olanlara veriyorum. Plastik şişelerin 
kapaklarını ve pilleri biriktiriyorum. Ama kağıtları ayırmam” 
(Katılımcı 5) 

 
 “Eski kıyafetleri ihtiyacı olanlara veriyorum. Giyilemeyecek gibiyse 
sobada yakıyorum. Atıkları atmam. Kağıtları yakarım.” (Katılımcı 7) 

 
“Eski kıyafetleri vakfa gönderiyorum. Kağıtları yakarım, plastikleri 
çöpe atmam, ayırıp dışarı koyarım” (Katılımcı 8) 

 
Reddeden tutuma sahip annelerin hepsi tıpkı diğer anneler gibi eski giysilerini 

ihtiyaç sahiplerine vermektedirler. Bu annelerden ikisi kağıtları ayırmazken, diğer 

anneler kağıtları yakmayı tercih etmektedirler. 
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Tablo 17 
 

Annelerin Çevre ve Çevreci Tüketim Konusundaki Görüşleri 
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Not:  (+) katılımcının o konudan bahsettiğini veya o konuya uyduğunu, (-) ise o konudan bahsetmediğini 
veya o konuya uymad ığını göstermektedir. 
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Tablo 17 araştırmanın, “Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile çocukların 

çevreci tüketim davranışları arasında nasıl bir ilişki vardır?” sorusunun cevaplarını 

göstermektedir. Tablo 17’ye göre doğanın korunması denildiği zaman, farklı tutumlara 

sahip annelerin büyük çoğunluğu çevrenin temiz tutulmasına, çevreye çöp atılmamasına 

önem vermektedir. Yani doğanın temiz tutulması bakımından annelerin çocuk 

yetiştirme tutumları arasında fark yoktur. Doğanın korunmasına ağaç dikerek katkıda 

bulunulması konusunda, özellikle aşırı korumacı ve demokratik annelerin diğer tutuma 

sahip annelerden daha duyarlı olduğu görülmektedir. Çevreye zarar veren ürünleri 

kullanmama, pilleri çöpe atmayıp biriktirme konusuna ise demokratik tutuma sahip 

anneler diğer tutumlara sahip annelerden daha fazla önem vermektedirler. 

Reddeden tutuma sahip annelerin daha az önem vermesine rağmen, tüm anneler 

enerji tasarrufunun önemli bir konu olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca annelerin 

hemen hemen hiçbiri “eskisini getir yenisini götür” kampanyalarına sıcak 

bakmamaktadır. 

Araştırmaya katılan annelerin hepsi, eski kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine 

vermektedirler. Kağıtların nasıl atıldığı konusunda ise dikkat çeken en önemli nokta, 

hangi annelik tutumuna sahip olursa olsun gelir düzeyi düşük olan annelerin kağıtları 

sobada yakarak imha etmesidir. Diğer konulardaki farklar gelir veya eğitim 

seviyelerinden değil de tutumlardan kaynaklanırken, sadece kağıtların yakılması 

konusunda, gelirden kaynaklanan bir farkın olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca, 

demokratik tutuma sahip anneler dışında diğer tutumlara sahip annelerden en az birinin 

kağıtları ayırmadan çöpe attıkları görülmektedir.  

 

5.4.4. Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumları İle Çocukların Bilinçli Tüketici 

Olarak Yetiştirilmesi Arasındaki İlişkinin Analizi  

 

Demokratik, aşırı korumacı, karı- koca geçimsizliği, reddeden ve otoriter çocuk 

yetiştirme tutumuna sahip annelere sırasıyla kendilerini nasıl bir tüketici olarak 

tanımladıkları, aldıkları bir ürün bozuk çıktığında nasıl davrandıkları ve ileride 

çocuklarının nasıl bir tüketici olmasını istedikleriyle ilgili sorular yöneltilmiştir. 

Annelerin bu sorulara verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir. 

a) Tüketicilik özellikleri: Araştırmaya katılan annelere “Kendinizi nasıl bir tüketici 

olarak tanımlarsınız? Alışverişte nasıl davranırsınız?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya 

annelerin cevabı şunlar olmuştur: 
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“Çok tüketen, gereksiz yere alışveriş yapan birisiyim. Kampanyalı ürün 
gördüğüm zaman dayanamıyorum. Ürün almadan önce fiyat 
karşılaştırması yapıyorum, ama alacağım ürün daha ucuz olduğu için o 
üründen daha fazla alıyorum. İhtiyacım olmayan ürünü ileride 
ihtiyacım olur diye ya da bir başkasına hediye ederim diye alıyorum. 
Sadece çocukla ilgili ürünlerde ürünün içerik bilgisini kontrol ediyorum 
ve ürünlerin mutlaka tarihlerine bakıyorum.” (Katılımcı 9) 
 
“Bilinçli bir tüketici değilim. Özellikle kıyafette bir anlık beğenme ile 
çok tüketmeyeceğim ürünleri alabiliyorum.” (Katılımcı 10) 
 
“Ne çok bilinçli ne de çok bilinçsizim. Çok fazla araştırma yapmam 
ama alacağım ürünlerin fiyatlarına bakarım. “(Katılımcı 11) 
                          
“Tutumluyum. İhtiyacım olanı alırım. Bir ürünü çok beğenirsem alırım 
ama bu fazla olmaz. Her şeye gerektiği kadar harcama yapıyorum. Ama 
çok param olsaydı daha fazla harcama yapmak isterdim.” (Katılımcı 
12) 
 

Karı- koca geçimsizliği tutumuna sahip anneler genelde kendilerini bilinçsiz bir 

tüketici olarak tanımlamaktadırlar. Bu annelerden bir tanesi sadece çocuklarına 

alacakları ürünlerde, içerik ve tarih bilgisini kontrol etmektedir. İhtiyaç olmadığı halde 

ürün aldıklarını belirten bu annelerden sadece bir tanesi tutumlu olduğunu belirtmiştir. 

Ama bu annenin yaptığı açıklamalardan da ekonomik durumu kötü olduğu için ihtiyacı 

olanı aldığı, yeterli parası olsa daha fazla tüketimde bulunacağı anlaşılmaktadır. 

 

“Mantıklı, her gördüğüne atlamayan bir tüketiciyim. Satın aldığım 
ürünleri ihtiyacım dahilinde alıyorum, kampanyaları takip ediyorum. 
Ama kıyafet söz konusu olduğu zaman çok beğendiğim bir ürünü 
ihtiyacım olmasa bile alıyorum. Alacağım ürünlerin mutlaka fiyatlarını 
karşılaştırırım. Market alışverişlerinde mutlaka faturayla raf fiyatlarını 
karşılaştırırım, gerekirse aldıklarımın hepsini bırakırım. Ketçap 
kimyasal madde içerdiği için daha doğal olan domates sosu 
kullanıyorum. Ürünlerin tarihine mutlaka bakarım, ambalajlarını 
okurum.” (Katılımcı 17) 
 
 “Bilinçli bir tüketici olduğumu düşünüyorum. İhtiyacım olmayan bir 
ürünü hoşuma gitti diye almam. Ama gıdada buna çok uyamıyorum. 
Çocuklar söz konusu olduğu zaman yemeleri gerekir diye alıyorum. 
Ama sağlıksız ürünleri almam.  İndirim zamanlarını çok takip 
etmiyorum, çünkü istediğim ürün kalmayabiliyor. Bir ürün alırken çok 
düşünmeme rağmen, arada bir düşünmeden aldığım oluyor.”  
(Katılımcı 18) 
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  “Ne çok bilinçli ne de çok bilinçsiz bir tüketiciyim. Asla ilk girdiğim 
yerden alışveriş yapmam, mutlaka fiyat araştırması yaparım. Keseme 
uygun ürünleri alırım. İhtiyacım olanı alırım. Yiyeceklerin son 
kullanma tarihine bakarım, içeriklerine bakarım. Giyim takıntım yok ne 
olsa giyerim.”  (Katılımcı 20) 
 
“İdareli bir tüketici olduğumu düşünüyorum. Markete gittiğim zaman 
sadece ihtiyacım olanları alırım. Her gördüğümü almam. Markette 
önceliğim çocuklardır. Öncelikle çocuklarımın ihtiyacı olan ürünleri 
alırım. Örneğin sucuğu çok araştırırım. Genelde marketten değil de 
tanıdık, güvendiğim bir kasaptan alırım. Ürünlerin içinde neler 
olduğunu okur, ondan sonra alırım. Sosis ve salamı çok yedirmemeye 
çalışırım. Boyalı olan ürünleri genelde almam. Dayanamadığım tek şey 
kıyafet. İndirimleri takip ederim. Ama kıyafet, ayakkabı ve çantayı çok 
seviyorum” (Katılımcı 19) 
 

Aşırı korumacı tutuma sahip anneler kendilerini bilinçli bir tüketici olarak 

tanımlasalar da, iki anne özellikle kıyafet, ayakkabı gibi çok beğendikleri bir ürün 

olduğu zaman, bir anne de gıda ürünlerinde ihtiyacı olmadan da alışveriş yaptığını 

söylemektedirler. Bu anneler aldıkları ürünlerin tarihine, içeriklerine dikkat eden, fiyat 

karşılaştırması yapan annelerdir. 

 

“Bilinçli bir tüketiciyim, marka bağımlısı değilim. Ürün ve fiyat 
kıyaslaması yaparım. Önce internetten araştırma yapıp sonra ürün 
alırım. Her zaman ihtiyacım olanı alırım. Ürün pahalıysa almam, 
moralim düzelsin diye alışverişe çıkmam.”  (Katılımcı 2) 
 
“Bilinçli bir tüketici olduğumu düşünüyorum. İndirim zamanlarını takip 
ederim, değerinden pahalı olan ürünleri almam. Genelde ihtiyacım 
olanları alırım. Sezon sonunda alışveriş yaparım. Sebze meyve alırken 
doğal olan ürünleri tercih ederim. Ürünlerin mutlaka tarihine 
bakarım.” (Katılımcı 1) 
 
 “İyi bir tüketici olmaya çalışıyorum ama hala eksiklerimin olduğunu 
düşünüyorum. Elektrik ve su kullanımına çok dikkat ederim. İhtiyacım 
olanı alırım. Beğendiğimi almam. Modayı fazla takip etmem. Alışveriş 
listesi yaparım ve indirimleri mutlaka takip ederim. Araştırıp öyle ürün 
alırım”. (Katılımcı 3) 
 
 “Bilinçli bir tüketiciyim. Gereksiz olan, ihtiyacım olmayan ürünleri 
almam. Kıyafetler çok düşkün değilim. Alışverişe ihtiyacım olduğu 
zaman çıkarım. İhtiyacım yoksa indirimde bile olsa almam. İlk girdiğim 
mağazadan almam, birkaç mağaza gezdikten sonra alırım.” (Katılımcı 
4) 
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Demokratik annelerin hepsi bilinçli tüketici olduğunu söyleyen annelerdir. Hepsi 

fiyat kıyaslaması yaparak, alacağı ürünü araştırarak alışveriş yapmaktadır ve ihtiyacı 

olan ürünleri satın almaktadırlar. 

 

 “Bilinçli bir tüketici olduğumu düşünüyorum, eskiden bilinçsizdim. Bir 
ürün alacağım zaman ihtiyacıma göre alırım. Önceden çok 
araştırmazdım, şimdi araştırma yapıp aynı kalitede daha ucuzunu 
almaya çalışıyorum. Kıyafet konusunda da eskiye göre daha bilinçliyim, 
indirimleri takip ederim. Ama çok kolay atabilen bir yapım var. Örneğin 
çocuk iç çamaşırını kirletti, iç çamaşırı battı, onu temizlemek için 
uğraşmam, atarım.” (Katılımcı 13) 
 
 “Beğendiğim bir ürün olursa alırım, eğer ürünün fiyatı çok uçuk bir 
rakamsa indirimleri beklerim. O ürüne çok ihtiyacım varsa fiyatına çok 
da bakmam ama genelde ihtiyacım olan ürünleri alırım. Kızımla ilgili 
ürünlerde alışveriş listesi yaparım ama genelde alışveriş listesi yapmam. 
Kıyafet ve ev aksesuarlarında bazen gereksiz alışveriş yapabiliyorum.” 
(Katılımcı 14) 
 
 “Bilinçli olduğumu düşünüyorum. Taze ve doğal diye genelde pazardan 
alışveriş yaparım. İhtiyacım olanları alırım. Var olan bir şeyi almam, 
harcamalarımı kısıtlarım. İhtiyaç fazlasını almanın yazık günah 
olduğunu düşünüyorum. “ (Katılımcı 15) 
  
  “Her görüp beğendiğimi almam. İhtiyacım varsa alırım. Gelirime göre 
harcarım. Fiyat araştırması yapar, indirimleri takip ederim.”  
(Katılımcı 16) 
   

Otoriter anneler, bilinçli tüketim konusunda birbirlerinden farklı davranan 

annelerden oluşmaktadır. Bu annelerin ikisi bilinçli olduğunu ve sadece ihtiyacı olanları 

aldığını söylerken, birisi ihtiyacı olmadan da alışveriş yapabildiğini, diğeri ise 

ihtiyacına göre alışveriş yaptığını ama sahip olduklarını çok kolay atabildiğini 

belirtmektedir. Bu tutuma sahip annelerden ikisi fiyata, biri de ürünün doğal olup 

olmadığına dikkat etmektedir. 

 

“Bilinçli değilim. İsrafçıyım.  Beğendiğim bir şeyi alırım, beğeniyorsam 
çok fazla etikete bakmam. İndirimleri çok takip etmem. Ama sezon 
sonlarında mutlaka alışveriş yaparım. Alışveriş yapmayı çok severim. 
Özellikle kıyafet alışverişlerini.” (Katılımcı 6) 
 
“Bazen ihtiyaç listesi yaparım. Ama açken gidersem gördüğüm, canımın 
isteği ürünleri alırım. Bu zamanlarda ihtiyaç listesinin çok önemi 
olmuyor. Genelde ihtiyacım olan ürünleri almak istiyorum ama buna 
uyamıyorum, çok beğendiğim bir ürün olursa alıyorum. Şu sıralar ev 
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borcuna girdiğim için istediğim ürünleri almayı erteliyorum.” 
(Katılımcı 5) 
 
 “Bilinçli bir tüketiciyim. Gıda alırken içinde ne var, neden yapılmış 
dikkat ederim. Ama imkanım olsa fiyatı ne olursa olsun almak isterim. 
İmkanım olmadığı için sadece ihtiyacım olanları alıyorum.”  (Katılımcı 
7) 
 
“Genelde ihtiyacım olanları alırım. Bazen ihtiyacım olmadığı halde 
beğendiğim ürünleri de alırım. İndirimleri bazen takip ediyorum. 
Genelde eşim alışverişe gider.” (Katılımcı 8) 
 
Verilen cevaplardan reddeden annelerin çok fazla bilinçli olmadıkları, ihtiyaç 

harici de alışveriş yaptıkları görülmektedir. Özellikle iki annede dikkat çeken nokta, 

annelerin ekonomik nedenlerle kendilerini kısıtladıklarıdır, her iki anne de yeterli 

miktarda paraları olsa alışveriş konusunda kendilerini kısıtlamayacaklarını dile 

getirmektedirler. Sadece ihtiyacı olanları aldığını söyleyen anne de bazen indirimleri 

takip etmekte, bazen de ihtiyacı olmayan ürünleri aldığını belirtmektedir. 

b) Problemli Ürün: Araştırmaya katılan annelere “Aldığınız bir ürün problemli çıkarsa 

ne yaparsınız?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya annelerin cevabı şu şekilde olmuştur: 

 
“Ürünlerin iade sürelerinden yararlanıyorum, ürün problemli çıkarsa o 
ürünü geri götürüyorum, gerekirse yöneticiye şikayet ediyorum ama 
haklarımı tam olarak bildiğimi söyleyemem.” (Katılımcı 9) 
 
 “Üşendiğim için iade yoluna gitmem. Sadece şikayet konusunu 
yetkililere mail atarım. Haklarım konusunda çok bilgim yok.” 
(Katılımcı 10) 
 
“ İade ederim. Tüketici olarak haklarımı çok bilmiyorum.” (Katılımcı 11) 
                          
 “İade ederim. Şikayet ederim. Tüketici olarak haklarımı çok bildiğimi 
düşünmüyorum.” (Katılımcı 12) 
 

Karı-koca geçimsizliği tutumuna sahip annelerin genelde tüketici olarak 

haklarını çok bilmedikleri, ama ürün problemli çıktığında iade ve şikayet yoluna 

başvurdukları görülmektedir. 

 

“Aldığım bir ürün problemli çıkarsa iade ederim, mağaza yetkilisini 
çağırırım. Tüketici olarak haklarımı biliyorum. Geçen gün problem 
yaşadığım bir mağazaya “tüketici hakları denetçisi” olduğumu 
söyledim. Yaşadığım olumsuz bir olayda hakkımı öğrenmek için 
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internete bakarım. Bir şey almadan önce haklarımı araştırırım.” 
(Katılımcı 17) 
 
 “Aldığım bir ürün problemli çıkarsa iade ederim, tüketici olarak 
haklarımı biliyorum. Gerekirse kavga çıkartırım ama mutlaka hakkımı 
alırım.”  (Katılımcı 18) 
 
“Aldığım ürünlerin genelde garantisi olur, mutlaka iade ederim. Para 
kolay kazanılmıyor, hakkımı mutlaka ararım. Hakkımın peşine düşerim.  
O konuyla ilgili hakkımı bilmiyorsam, mutlaka araştırırım ama sonunda 
hakkımı alırım.” (Katılımcı 20) 
 
“İade ederim. Müşteri hizmetlerini ararım. Haklarımı biliyorum. Ya 
çevreden duyuyorum ya da bu konuya ilgi duyduğum için okuyorum. 
Örneğin kredi kartı aidatı ile ilgili bankayla bir sorun yaşadım. Sonuna 
kadar gittim ve hakkımı aldım. Kredi kartı aidatını ödemedim.” 
(Katılımcı 19) 
 

Aşırı korumacı tutuma sahip annelerin hepsi de tüketici olarak haklarını 

bildiklerini, problemli ürünleri iade ettiklerini, bilmedikleri bir konuyu araştırıp 

sonunda mutlaka haklarını aldıklarını belirtmektedirler. 

 

“Ürünü almadan önce iade koşullarını ve haklarımı araştırırım, 
hakkımı mutlaka ararım. Gerekirse tüketici hakları mahkemesine 
giderim. Hakkımı aramam için ürünün maddi değerinin bir önemi 
yoktur.” (Katılımcı 2) 
 
“Problemli ürünü mutlaka iade ederim. İade sürelerini bilirim. 
Problemli ürünü önce firmaya gönderirim, tamir edilemeyecek bir şey 
ise yenisini isterim. Haklarımı biliyorum, bilmediğim konuları 
araştırırım.” (Katılımcı 1) 
 
 “Tüketici olarak haklarımı bilirim. Gerekirse dilekçe yazar hakkımı 
ararım. Örneğin su faturasına yansıtılan ek ücretleri araştırırım, doğru 
yere gidiyorsa alsınlar ama gitmiyorsa almasınlar. Hakkımı sonuna 
kadar ararım.” (Katılımcı 3) 
 
 “İade ederim. Aldığım ürünün fişini mutlaka alırım. İade sürelerini 
bilirim. Bilmediğim bir konuysa mutlaka araştırırım. Haklarımı 
televizyondan öğreniyorum ya da internetten araştırıyorum.” (Katılımcı 
4) 
 

Demokratik tutuma sahip annelerin hepsi de tüketici olarak haklarını bildiklerini, 

problemli ürünü iade ettiklerini, haklarını mutlaka aradıklarını ve haklarıyla ilgili 

konuları araştırdıklarını dile getirmişlerdir. 
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 “Fiyatı çok ucuzsa değiştirmem, genelde vaktim varsa değiştiririm. 
İade ederim. Tüketici olarak haklarımı bildiğimi düşünüyorum bunda 
da kamu spotları etkili oluyor.” (Katılımcı 13) 
 
 “Problemli ürünü geri götürüm, ama çok ucuzsa götürmem, fiyatı 
pahalıysa götürürüm. Tüketici olarak haklarımı çok bilmem ama iade 
sürelerini bilirim.” (Katılımcı 14) 
 
“İade ederim. Televizyonda söylüyorlar ama tüketici olarak haklarımı 
pek bilmiyorum.”  (Katılımcı 15) 
  
“Aldığım bir ürünün mutlaka fişini alırım. Bozuk çıkarsa iade ederim. 
Ama tüketici olarak haklarımı bilmiyorum.”(Katılımcı 16) 
 

Otoriter annelerin ikisi problemli ürünü iade ettiklerini söylerken, diğer ikisi 

ürün çok ucuzsa iade etmediklerini belirtmektedirler. Annelerin üçü tüketici olarak 

haklarını çok iyi bilmediklerini ifade ederken, sadece biri haklarını bildiğini 

söylemektedir. 

 

  “Problemli ürünü değiştiririm. Ama haklarımı çok iyi bilmiyorum.” 
(Katılımcı 6) 
 
“Aldığım ürün sorunlu çıkarsa iade ederim. Ama tüketici olarak 
haklarımı tam olarak bilmiyorum.” (Katılımcı 5) 
 
 “İade ederim, çünkü o ürüne para vermişim. Garantisi vardır genelde. 
Ama haklarımı tam olarak bilmiyorum.” (Katılımcı 7) 
 
 “İade ederim. Tüketici olarak haklarımı tam olarak bilmiyorum.” 
(Katılımcı 8) 
 

Reddeden tutuma sahip annelerin hepsi problemli ürünü iade yolunu 

tercih ederken, hiçbiri tüketici olarak haklarını tam olarak bilmemektedir. 

c) Tüketici olarak çocuk: Araştırmaya katılan annelere “Çocuğunuzun nasıl bir 

tüketici olmasını istersiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya annelerin cevabı şu 

şekilde olmuştur: 

 
“Ben yarı bilinçli bir tüketiciyim ama çocuğumun bilinçli bir tüketici 
olmasını isterim. Çocuğum ihtiyacı olan ürünleri satın alsın. Çocuğum 
para kavramını bilmediği için çocuğumun bilinçli bir tüketici olması 
konusunda herhangi bir şey yapmıyorum.” (Katılımcı 9) 
 



157 

 “Oğlum ileride benim gibi olmasın. İhtiyacı olanı alsın, çok fazla ürün 
almasın. Oğluma parasını boşa harcamaması gerektiğini söylüyorum.” 
(Katılımcı 10) 
 
“Bilinçli olsun. Her konuda kendini eğitsin. Alacağı her şeyi 
araştırarak alsın. İhtiyacı olanı alsın.” (Katılımcı 11) 
                          
 “İstediğini alsın ama abartmasın. Biraz tutumlu olsun. Gerektiği kadar 
harcasın, savurgan olmasın.” (Katılımcı 12) 
 

Karı-koca geçimsizliği tutumuna sahip annelerin üçü de çocuklarının tam 

anlamıyla bilinçli bir tüketici olmasını, ihtiyacı olan ürünleri almasını istediklerini 

söylerken, sadece biri abartmamak koşuluyla istediğini almasını istediğini belirtmiştir. 

 
“Çocuğum bilinçli bir tüketici olsun, sağlığına zarar vermemesi 
koşuluyla canının istediği her şeyi almasını isterim.” (Katılımcı 17) 
 
 “Kızım bilinçli olsun, parasının kıymetini bilsin, doğayı kirletmeden 
alışveriş yapsın. İhtiyacı olan ürünleri alsın, düşünüp alsın ama 
gözünde de bir şey kalmasın.” (Katılımcı 18) 
              
“Bilinçli olsun isterim, ihtiyacı olanı alsın ama hoşuna giden bir şey 
olursa içinde kalmasın alsın. Bilinçli olduğu müddetçe marka alabilir, 
hakkını mutlaka arasın.” (Katılımcı 20) 
 
“Bilinçli bir tüketici olsun. İhtiyacı olanı alsın. Çok beğendiği bir ürün 
olursa da alsın, içinde kalmasın.” (Katılımcı 19) 
 
Aşırı korumacı tutuma sahip annelerin hepsi çocuklarının bilinçli bir tüketici 

olmasını istemekte ama çocuğun ihtiyacı olmayan ama çok hoşuna giden ürünleri de 

almasına göz yummaktadırlar. 

 

“Oğlum bilinçli bir tüketici olsun isterim. Önce araştırsın, uygun ve 
ihtiyacı olanı alsın.” (Katılımcı 2) 
  

“Kızım boş yere alışveriş yapmasın, illa marka diye tutturmasın, 
doğaya zararlı olan ürünleri satın almasın. Hakkını kesinlikle arayan 
bir tüketici olsun isterim.” (Katılımcı 1) 
 
 “İhtiyacı olanı alsın, fazla para harcamasın. Biraz sıkıntı yaşaması 
taraftarıyım. Paranın kazanıldığını öğrensin, ona göre harcasın. 
Beğendiği her şeyi almasın.” (Katılımcı 3) 
 
 “Bilinçli bir tüketici olsun. Bir şeyi alırken hemen almasın, düşünsün, 
araştırıp öyle alsın. Savurgan olmasın, paranın kıymetini bilsin. Para 
kolay kazanılmıyor.” (Katılımcı 4) 
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Demokratik tutuma sahip annelerin hepsi de çocuklarının bilinçli birer tüketici 

olmasını, ihtiyacı olan ürünleri almasını istemektedirler. 

 
 “Kızın neyi, nereden alacağını bilsin. Alışveriş konusunda kararlı 
olsun. Fazla tüketimde bulunmasın. Örneğin bir pantolonun 10 rengini 
birden almasın.” (Katılımcı 13) 
 
 “Kızım bilinçli olsun, aldığı ürünleri almak için değil, kullanmak için 
alsın. Gereksiz yere harcama yapmasın.” (Katılımcı 14) 
 
 “Bilinçli olsun. Parsı olsa bile her şeyi almasın. İhtiyacı olanı alsın, 
fuzuli olanı almasın.” (Katılımcı 15) 
  
“İhtiyacını olanı alsın, her gördüğünü almasın. Ayağını yorganına göre 
uzatmazsa ne kadar zengin olursa olsun parası yetmez.” (Katılımcı 16) 
 

Otoriter tutuma sahip annelerin hepsi de çocuklarının bilinçli birer tüketici 

olmasını, ihtiyacı olan ürünleri almasını istemektedirler. 

 

 “Benim gibi olmasın. İstediklerini alsın ama benim gibi israfçı 
olmasın, daha bilinçli olsun. Çok da gereksiz yere alışveriş yapmasın.” 
(Katılımcı 6) 
 

 “Oğlum bilinçli olsun. Nerede nasıl harcaması gerektiğini bilsin. 
İhtiyacı olmayan şeyleri almasın.” (Katılımcı 5) 
 
 “Bilinçli olsun, ama istediğini alsın, gözünde bir şey kalsın istemem. 
Yine de gereksiz olanı çok almasın, biraz idareli olsun.” (Katılımcı 7) 
 
 “Bilinçli olsun. İhtiyacı olanı alsın, çok fazla para harcamasın.” 
(Katılımcı 8) 
 

Reddeden annelerin üçü de çocuklarının bilinçli tüketici olmasını, ihtiyacı olan 

ürünleri almasını isterken, bir tanesi bilinçli olmasını ama gözünde de bir şey 

kalmamasını istediğini belirtmektedir. 
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Tablo 18 

Annelerin Bilinçli Tüketimle İlgili Tutumları 

Katılımcı Tutum Bilinç 
düzeyi 

Önemsediği 
konular 

Problemli 
ürünü ne 
yaptığı 

Tüketici 
olarak 

haklarını 
bilmesi 

Çocuğu 
nasıl bir 
tüketici 
olsun 

Katılımcı 9 
Geçimsizlik 

Bilinçli Değil İçerik- Tarih İade-Şikayet 
Bilmiyor Bilinçli 

Olsun 
Katılımcı 

10 Geçimsizlik Bilinçli Değil Yok Şikayet Bilmiyor Bilinçli 
Olsun 

Katılımcı 
11 Geçimsizlik Bilinçli Değil Fiyat İade Bilmiyor Bilinçli 

Olsun 
Katılımcı 

12 Geçimsizlik Bilinçli Değil Yok 
İade-Şikayet Bilmiyor Yarı 

Bilinçli 

Katılımcı 
17 A. Koruma 

Bilinçli ama 
Kıyafete 

Dayanamıyor 

Fiyat-İçerik- 
Tarih İade Biliyor Yarı 

Bilinçli 

Katılımcı 
18 A. Koruma 

Bilinçli ama 
Gıda Ürünlerine 

Dayanamıyor 
İçerik İade Biliyor Yarı 

Bilinçli 

Katılımcı 
20 A. Koruma Bilinçli Fiyat-İçerik- 

Tarih İade Biliyor Yarı 
Bilinçli 

Katılımcı 
19 A. Koruma 

Bilinçli ama 
Kıyafete 

Dayanamıyor 

İçerik 
İade-Şikayet Biliyor Yarı 

Bilinçli 

Katılımcı 2 Demokratik Bilinçli Ürün- Fiyat 

İade-
Tüketici 

Mah. Biliyor Bilinçli 
Olsun 

Katılımcı 1 Demokratik Bilinçli Fiyat-Doğal 
Ürün- Tarih İade Biliyor Bilinçli 

Olsun 

Katılımcı 3 Demokratik Bilinçli Ürün- Fiyat Şikayet Biliyor Bilinçli 
Olsun 

Katılımcı 4 Demokratik Bilinçli Ürün- Fiyat İade Biliyor Bilinçli 
Olsun 

Katılımcı 
13 Otoriter Yarı Bilinçli Fiyat 

Pahalıysa 
İade Biliyor Bilinçli 

Olsun 
Katılımcı 

14 Otoriter Bilinçli Değil Yok Pahalıysa 
İade Bilmiyor Bilinçli 

Olsun 
Katılımcı 

15 Otoriter Bilinçli Doğal Ürün İade Bilmiyor Bilinçli 
Olsun 

Katılımcı 
16 Otoriter Bilinçli Fiyat İade Bilmiyor Bilinçli 

Olsun 

Katılımcı 6 Reddeden Bilinçli Değil Yok 
İade Bilmiyor Bilinçli 

Olsun 

Katılımcı 5 Reddeden Bilinçli Değil Yok İade Bilmiyor Bilinçli 
Olsun 

Katılımcı 7 Reddeden Yarı Bilinçli  İçerik İade Bilmiyor Yarı 
Bilinçli  

Katılımcı 8 Reddeden Yarı Bilinçli Fiyat İade Bilmiyor Bilinçli 
Olsun 
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Tablo 18 araştırmanın, ”Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile çocukların 

bilinçli tüketici olarak yetiştirilmesi arasında nasıl bir ilişki vardır?” sorusunun cevabını 

vermektedir. Tablo 18’e göre sadece demokratik tutuma sahip annelerin hepsinin daha 

bilinçli tüketici gibi hareket ettikleri görülmektedir. Aşırı korumacı anneler kendilerini 

bilinçli tüketici olarak tanımlasalar da kıyafet veya gıda söz konusu olduğunda tam 

olarak bilinçli bir şekilde davranamamaktadırlar. Annelerin alacakları ürünlerde dikkat 

ettikleri hususlar konusunda ise aşırı korumacı annelerin özellikle alınacak ürünün 

içeriğine, demokratik annelerin hepsinin ise ürünün kendisine ve fiyatına önem 

verdikleri görülmektedir. 

Araştırmaya katılan annelerin çoğunluğu, problemli ürünü kesinlikle iade ettiğini 

belirtmektedir. Aşırı korumacı ve demokratik tutuma sahip annelerin hepsi tüketici 

olarak haklarını tam olarak bildiklerini söylerken, diğer tutumlara sahip anneler bu 

konuda yeterince bilgiye sahip olmadıklarını ifade etmektedirler. Yani tüketici olarak 

haklarını bilme konusunda, aşırı korumacı ve demokratik tutuma sahip anneler diğer 

tutumlara sahip annelerden farklı davranmaktadırlar. 

Farklı tutumlara sahip anneler kendilerini ister bilinçli, ister bilinçsiz tüketici 

olarak tanımlasınlar, hemen hemen hepsi çocuklarının bilinçli bir tüketici olmasını 

istediklerini söylemişlerdir. Burada en dikkat çeken nokta, aşırı korumacı tutuma sahip 

annelerin hepsinin hem çocuklarının bilinçli olmasını hem de gözlerinde bir şeylerin 

kalmamasını istemeleridir.  

 

5.4.5. Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumları İle Çocukların Materyalist Tüketim 

Yaklaşımıyla Yetiştirilmesi Arasındaki İlişkinin Analizi 

 
Araştırmaya katılan annelere “Para, mal sahibi olmak, marka, lüks tüketim 

konusunda nasıl davranırsınız? Paranızı nasıl değerlendirirsiniz?” soruları sorulmuştur. 

Verilen cevaplar aşağıdaki gibidir: 

 

“Marka benim için önemli. Aldığım ayakkabı mutlaka marka olmalı. 
Özellikle çocuk kıyafetlerini marka alıyorum. Çocukların eğitimini 
düşündüğüm için mal sahibi olmak benim için önemli. Önce 
tüketiyorum geri kalan paramla tasarrufta bulunuyorum. Paramla 
gayrimenkul alıyorum. Kaliteli olduğunu düşündüğüm için markaya 
önem veriyorum ve lüks tüketimde bulunuyorum.” (Katılımcı 9) 
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“Kimseye muhtaç olmamak için para önemlidir, ama benim için birinci 
sırada yer almaz. Mal sahibi olunması gerektiğini düşünüyorum. 
Paramla yayla veya deniz evi alıyorum. Marka benim için önemli, 
tarzıma uygun. Kıyafeti, ev gereçlerini ve ayakkabıyı marka alırım. 
Oğlumun kıyafetlerini de marka alırım. Beğeniyorsam, tarzıma uygunsa 
para önemli değil.” (Katılımcı 10) 
 

“Para ihtiyaçtır. Parasız olmaz. Marka kaliteli diye önemli. Genelde 
yiyecek türlerini marka alırım.” (Katılımcı 11) 
                          
“Paran olmazsa hiçbir şey elde edemezsin. Toplumda bir yerin olmaz. 
Aldığım ürünlerin kaliteli olmasını isterim. Doğrusunu söylemek 
gerekirse bazı markalar sahip olmayı isterdim. Çünkü ayakkabı ve 
kıyafete düşkünüm.” (Katılımcı 12) 
 

İster gelir durumu yüksek olsun ister düşük olsun, karı-koca geçimsizliği 

tutumuna sahip annelerin hapsi markaya önem vermekte, paranın da önemli bir unsur 

olduğunu düşünmektedir. Markaya önem verme nedenleri genellikle markanın kaliteli 

olduğunu düşünmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu annelerin üçü özellikle ayakkabı ve 

kıyafeti marka alırken, diğeri gıda ürünlerini marka almaktadır. 

 

 “Para çocukların geleceğini garanti altına almak için önemlidir, 
tasarrufta bulunurum, ev alırım. Ayakkabıyı marka alırım, ara ara lüks 
tüketimde bulunurum. Saati diğer insanlardan farklı olmak için marka 
alıyorum. Marka tercih etmemin nedeni markanın kaliteli ve uzun 
ömürlü olduğunu düşünmem.” (Katılımcı 17) 
 
“ Para çocuktan sonra daha önemli hale geldi, çok fazla paranın 
gerekli olduğunu düşünmüyorum. Tasarruf benim için önemli. Her 
zaman bir yerde birikmiş paramın olması lazım. Marka benim için 
önemli. Kıyafette, çantada marka benim için önemli. Kaliteli olduğunu 
düşündüğüm için marka alırım.”  (Katılımcı 18) 
              
“Para önemli ama sağlıktan sonra. Sağlıkta para çok önemli, parasız 
bir şey olmuyor çünkü. Çok fazla marka takıntım yok desem de ev 
eşyalarında genelde marka alırım. Benim için önemli olan ürünün 
içeriği.” (Katılımcı 20) 
 
“Özellikle yiyeceklerde sağlık açısından marka çok önemli. Para önemli 
çünkü parasız hiçbir şey olmaz. Ama benim için sağlık paradan daha 
önemli. Sağlık açısından çocuklarıma aldığım her ürüne dikkat ederim. 
Markayı da sırf bu yüzden alırım.” (Katılımcı 19) 
 

Aşırı korumacı annelerin hepsi markaya önem vermektedir. Bu anneler markalı 

ürünlerin sağlıklı ve kaliteli olduğunu düşündüklerinden dolayı markaya önem 
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vermektedirler. Annelerin markalı aldığı ürünler kıyafet, çanta, ayakkabı, ev eşyaları, 

gıda ürünleri olmak üzere çeşitlilik göstermektedir. Aşırı korumacı annelerin paraya 

önem verme nedenleri ise, sağlık ve çocuklarıyla ilgili gelecek kaygısı 

taşımalarındandır. 

 
“Para önemli ama bir yere kadar. Para yaşamın devam etmesi için 
önemli. Marka tutkunu değilim. Önemli olan ürünü beğenmem, 
pazardan bile alışveriş yaparım. Aldığım ürünler fiyatı uygun ve kaliteli 
olmalı. Lüks tüketim yapmam, gösteriş meraklısı değilimdir. Konfor 
önemli ama bir yere kadar. Hiçbir şeyin aşırısının faydalı olmadığını 
düşünüyorum.” (Katılımcı 2) 
 
“Marka benim için sadece saatte ve ayakkabı da önemli. Bunlar dışında 
beğendiğim malı pazardan bile alırım. Para benim için hayatı garanti 
altına alabilmek bakımından önemli. Bir yerde mutlaka param olur. 
Limitsiz harcama yapmam. Benim için ürünün uygun ve kaliteli olması 
önemlidir.” (Katılımcı 1) 
 
“Para geleceğimiz için önemli. Marka benim için önemli değil. Gerekli 
olanı alarak, fuzuli para harcamayarak tasarrufta bulunduğumu 
düşünüyorum. Sadece önemli günlerde kıyafet ve ayakkabıyı marka 
alıyorum.  Markayı kaliteli diye alırım. Bir ürünü iki kez almamak için 
kaliteli alırım.” (Katılımcı 3) 
 
“Para ihtiyaçların karşılanması için önemli. Şu an ihtiyacım olduğu 
için benim için de önemli. Marka alırım ama çok önemli de değildir. 
Yiyecek alırken sağlık açısından marka önemli. Örneğin bilmediğim 
meyve sularını asla almam.”  (Katılımcı 4) 
 

Demokratik annelerin bir tanesi hariç diğer üçünün söyledikleri sözlerden 

aslında markanın kendileri için önemli bir unsur olduğu anlaşılmaktadır. Bu anneler 

saati, ayakkabıyı, kıyafeti ve gıda ürünlerini marka almaktadırlar. Marka almalarının 

ardında yatan neden, onlara göre markanın kaliteli ve sağlıklı oluşudur.  Bu anneler 

parayı yaşamlarını garanti altına almak için önemsemektedirler. 

 

“Marka benim için önemli, çünkü kaliteli olduğunu düşünüyorum. 
Marka alırım, ama az alırım. Gözlükte kesinlikle marka alırım. 
Tasarruf önemli, tasarrufsuz hayat olmaz. Para önemli. Paranın azı da 
çoğu da güvence sağlıyor. Para ihtiyaçları karşılamak, hayatı idame 
ettirmek için önemli. Eşimin maddi sıkıntıları olduğu zaman huzurumuz 
bozuluyor, sürekli kavga ediyoruz.”  (Katılımcı 13) 
 
“Para her şey değil, ama para olmalı. İstediğimiz şeyleri almak için 
gerekli. Tasarrufta bulunmak benim için önemli. Marka çok önemli 
değil. Sevip beğenirsem alırım. Ama cüzdanı, çantayı, ayakkabıyı 
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marka alırım. Kaliteli olduğu için marka alırım. 10-20 TL’ye kıyafet 
alıp giyebilirim. Lüks tüketim sağlamlığı ve güvenilirliği yüzünden 
arabada önemli.” (Katılımcı 14) 
 
“Para önemli. Adım attığın her yerde para gerekiyor. Marka özellikle 
ayakkabı ve kıyafette önemli. Belirli yerlerden kısıp ayakkabıyı marka 
alırım. Ayaklarımın rahatlığı önemli. Lüks tüketim güzel bir şey.” 
(Katılımcı 15) 
  
“Para her şeyden önemli. Paran olmazsa kimse bir şey vermez. Marka 
benim için hiç önemli değil, benim için ucuzluk önemli.” (Katılımcı 16) 
 

Otoriter tutuma sahip annelerin üçü markanın kendileri için önemli olduğunu, 

gözlük, ayakkabı, çanta ve kıyafeti marka aldıklarını belirtirken, sadece bir anne 

markanın kendisi için önemsiz olduğunu dile getirmektedir. Bu anneler paranın 

ihtiyaçları karşılamak ve yaşamı sürdürmek için gerekli olduğunu vurgulamaktadırlar. 

 

 “Para da marka da çok önemli benim için. Özellikle kıyafet ve ev 
eşyasını marka alırım. Marka giymeyi ve lüks tüketmeyi seviyorum. 
Kendimi iyi hissediyorum.” (Katılımcı 6) 
 
“Marka çok önemli değil ama marka satan mağazalara mutlaka 
bakarım, indirimdeyse alırım. Markayı kaliteli olduğu için alırım. 
Ayakkabıyı marka alırım, illaki marka olsun diye tutturmam ama özel 
günler için aldığım ürünleri hep marka almaya dikkat ederim. 
Tasarrufta pek bulunmam, paraya pek önem vermiyorum ama olsa da 
fena olmaz. Güzel bir hayat yaşamak için önemli için önemli.” 
(Katılımcı 5) 
 
“Para her şey. Mal canın yongası. Yeterince paran olmazsa diğer 
insanlara muhtaç olursun. Marka önemli. Ayakkabıyı marka alırım. 
Her şeyi marka alamıyorum ama mümkün olsa alırdım.”  (Katılımcı 7) 
 
 “Para huzur ve mutluluk için çok önemli. Kıyafeti marka alırım, kaliteli 
diye. Her şeyi marka alacağım diye bir takıntım yok. Paramı tasarruf 
etmeye çalışırım.” (Katılımcı 8) 
 

Reddeden tutuma sahip anneler için marka özellikle kıyafet ve ayakkabı alırken 

önemli bir husustur.  Bu anneler parayı, yaşamı devam ettirmek, garanti altına almak, 

mutlu olmak bağlamında değerlendirmektedirler. 
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Tablo 19 

Annelerin Materyalist Tüketimle İlgili Tutumları 

Katılımcı Tutum Marka 
Niye Marka 

Alıyor 
Neyi Marka 

Alıyor Para Niye 
Önemli 

Katılımcı   9 Geçimsizlik Önemli Kaliteli Ayakkabı-
Kıyafet 

Çocukların 
Geleceği 

Katılımcı 10 Geçimsizlik Önemli  Statü Ayakkabı- Ev 
Eşyası- Kıyafet Garanti 

Katılımcı 11 Geçimsizlik Önemli Kaliteli Gıda İhtiyaç 

Katılımcı 12 Geçimsizlik Önemli Kaliteli Ayakkabı-
Kıyafet Statü 

Katılımcı 17 A. Koruma Önemli Kaliteli Ayakkabı-Saat Çocukların 
Geleceği 

Katılımcı 18 A. Koruma Önemli Kaliteli Kıyafet-Çanta Çocukların 
Geleceği 

Katılımcı 20 A. Koruma Önemli Sağlık Ev Eşyası Sağlık 

Katılımcı 19 A. Koruma Önemli Sağlık Gıda Sağlık 

Katılımcı 2 Demokratik Önemli 
değil - - Hayatın Devamı 

Katılımcı 1 Demokratik Önemli Kaliteli Ayakkabı-Saat Garanti 

Katılımcı 3 Demokratik Önemli Kaliteli Kıyafet-
Ayakkabı Garanti 

Katılımcı 4 Demokratik    Önemli Sağlık Gıda İhtiyaç 

Katılımcı 13 Otoriter Önemli Kaliteli Gözlük Garanti 

Katılımcı 14 Otoriter Önemli Kaliteli Ayakkabı-Çanta İhtiyaç 

Katılımcı 15 Otoriter Önemli Kaliteli Ayakkabı-
Kıyafet İhtiyaç 

Katılımcı 16 Otoriter Önemli 
değil - - Hayatın Devamı 

Katılımcı 6 Reddeden Önemli Statü Kıyafet-Ev 
Eşyası 

Statü 

Katılımcı 5 Reddeden Önemli Kaliteli Ayakkabı Hayatın Devamı 

Katılımcı 7 Reddeden Önemli Belirtmemiş Ayakkabı Hayatın Devamı 

Katılımcı 8 Reddeden Önemli Kaliteli Kıyafet Hayatın Devamı 

 

Tablo 19 araştırmanın, “Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile çocukların 

materyalist tüketim yaklaşımıyla yetiştirilmesi arasında nasıl bir ilişki vardır?” 

sorusunun cevaplarını göstermektedir. Tablo 19’a göre, çocuk yetiştirme tutumları ne 

olursa olsun iki anne hariç annelerin hepsi için marka önemlidir. Annelerin çoğu 

markayı kaliteli olduğu için tercih etmektedir. Araştırmaya katılan anneler özellikle 

ayakkabı ve kıyafeti marka almayı tercih etmektedirler. Materyalist tüketim konusunda 
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annelerin çocuk yetiştirme tutumları arasında bir fark olmadığı görülmektedir. Anneler 

farklı tutumlara sahip olmalarına rağmen benzer düşüncelere ve davranışlara sahiptirler. 

Para, araştırmaya katılan tüm anneler, için önemli bir husustur. Anneler, paraya farklı 

nedenlerle önem vermektedirler. Paranın anneler için önemli olmasının en önemli 

nedeni, hayatın devam etmesi için gerekli olması, hayatı garanti altına almasıdır. Bu 

noktada, farklı tutuma sahip anneler fikir birliği içerisindedirler. Sadece aşırı korumacı 

tutuma sahip anneler diğer annelerden farklı olarak, paranın özellikle çocuklarının 

geleceği ve sağlık için önemli olduğunu belirtmektedirler. 

 

5.4.6. Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumları İle Çocukların Tüketim Özerkliği 

Kazanması Arasındaki İlişkinin Analizi 
 

Araştırmaya katılan annelere çocukların tüketim özerkliği ile ilgili sorular 

yöneltilmiştir. 

a) Çocukla Alışverişe Gitme: Bu konuyla ilgili olarak annelere “Alışverişe giderken 

çocuğunuzu yanınızda götürür müsünüz? Niye? Ne sıklıkla? Nereye?” sorusu 

yöneltilmiştir. Cevaplar şu şekildedir: 

 

“Çocuğumu alışverişe mecbur olduğum için, genelde market 
alışverişine götürüyorum.”  (Katılımcı 9) 
 
“Alışverişe giderken oğlumu genelde yanıma almam. Çocuğa kıyafet 
alacaksam bazen çocuğu götürürüm. Oğlum gördüğü her şeyi ister, 
disiplin sağlayamam diye çocuğu alışverişe götürmüyorum.” (Katılımcı 
10) 
 
“Mecbur kalırsam, çocuğumu alışverişe götürürüm. Genelde markete 
giderken veya kendine kıyafet alacaksam götürürüm. Ama imkanım 
varsa kendim giderim.” (Katılımcı 11) 
                          
 “Bazen götürürüm. Kendiyle ilgili ihtiyacı olan şeyleri alacağım zaman 
götürürüm.  Açılsın, hava alsın diye götürürüm. Markete daha az 
götürürüm genelde çarşıya kıyafet almaya gittiğimiz zaman götürürüm. 
Gezmiş oluyor çocuklar.” (Katılımcı 12) 
 

Karı-koca geçimsizliği tutumuna sahip anneler çocuklarını az sıklıkla alışverişe 

götürmektedirler. Alışverişe götürme nedenleri genelde çocukla ilgili bir ürün 

almalarıdır ya da mecbur olmalarıdır. Çocuklar ya markete ya da kendilerine kıyafet 

almaya gidilirken mağaza alışverişine götürülmektedirler. 
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“Çocukla ilgili bir ürün alacaksam çocuğu markete ya da alışveriş 
merkezine götürüyorum. Kızım alışveriş merkezlerine ve markete 
gitmeyi reddediyor. Çok zaman harcadığımızı ve yorulduğunu söylüyor. 
Çocuk yorulmasın diye alışverişe götürmüyorum.” (Katılımcı 17) 
 
 “Ortam kötü olduğu için alışveriş sırasında çocuğu gözümün önünden 
ayırmak istemiyorum. Çocuğum çok hareketli, yerinde durmuyor, çok 
uzaklaşsınlar istemiyorum, takip etmem zor oluyor diye benimle çok 
fazla alışverişe gitmesini istemiyorum. Markete babasıyla gider 
genelde. Cips alırım, jelibon renkli diye almam” (Katılımcı 18) 
              
“Çocuğu yanımdan ayırmam, bu yüzden gittiğim her yere götürürüm. 
Bilinçlensin isterim. Yanımda olsun, nasıl alınması gerektiğini 
öğrensin.”  (Katılımcı 20) 
 
“Çocuklarımı alışverişe götürürüm. Genelde alışverişe tüm aile gideriz 
ve market alışverişlerine gideriz. Çocukları hava alsınlar, gönülleri 
olsun diye götürürüm.”(Katılımcı 19) 
   

Aşırı korumacı tutuma sahip annelerin ikisi çocuklarını bazen alışverişe 

götürürken ikisi de devamlı olarak alışverişe götürmektedirler. Çocuğunu alışverişe 

götüren anneler ya çocuklarını yanlarından ayırmadıkları için ya da çocukları hava alsın 

diye alışverişe götürürken,  alışverişe götürmeyen anneler de çocuk yorulduğu, yaramaz 

olduğu ve anne çocuğu gözünden uzaklaşın istemediği için alışverişe 

götürmemektedirler. Bu tutuma sahip annelerden sadece biri çocuğu bilinçlensin diye 

alışverişe götürdüğünü söylerken, diğerleri ya mecbur oldukları için ya da çocuklar 

hava alsın diye çocuklarını alışverişe götürdüklerini ifade etmektedirler. 

 

“Alışverişe oğlumu özellikle götürürüm. Her türlü alışverişe 
götürmemin nedeni oğlumun bilinçlenmesini istememdir.” (Katılımcı 2) 
 
 “Kızımı genelde market alışverişine, çocuğa ve kendime bir şey 
alacağım zaman götürürüm. Amacım çocukla beraber vakit geçirmek ve 
çocuğun alışveriş deneyimini yaşayıp bilinçlenmesi.” (Katılımcı 1) 
 
“Alışverişe giderken çocuğu götürürüm. Gittiği zaman çok şey ister, 
neyin alınıp neyin alınmayacağını, her şeyin alınmayacağını öğrensin 
diye götürürüm. Markete, büyük alışveriş merkezlerine götürürüm. 
Bazen kendini gönderirim markete. Kendine güveni artsın ve öğrensin 
diye.  Fiş almaya mecbur tutarım.”  (Katılımcı 3) 
 
“Alışverişe götürürüm. Alışveriş yapmaya alışsın diye götürürüm. İlk 
götürdüğüm zamanlar ağlıyordu ama yine de götürmemezlik etmedim. 
Artık ağlamıyor. Markete, kıyafet alışverişlerine götürürüm. Nasıl 
alışveriş yapıldığını görsün, öğrensin diye götürürüm.” (Katılımcı 4) 
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Demokratik tutuma sahip annelerin hepsi, çocuklarını alışverişe 

götürmektedirler. Alışverişe götürme nedenlerini çocukları bilinçlensin, alışveriş 

yapmayı öğrensin diye açıklamaktadırlar. Bu annelerin hepsi de çocuklarını gittikleri 

market, mağaza gibi her yere götürdüklerini belirtmektedirler. 

 

“Kızımı alışverişe giderken yanımda götürüyorum, her türlü alışverişe 
ama en çok market alışverişine götürüyorum, çünkü bırakacak bir 
yerim yok”.  (Katılımcı 13) 
 
“Kızımı her alışverişe götürürüm. Kızım uyumlu, zorluk çıkarmadığı 
için götürüm.” (Katılımcı 14) 
 
 “Real gibi büyük marketlere giderken götürürüm. Hep evdeler, 
gezmeleri için marketlere götürürüm. Kendimle ilgili alışveriş yaparken 
çocuğu götürmem.” (Katılımcı 15) 
 
“Çocuğu bazen alışverişe götürürüm. Bırakacak yerim olmadığında, 
pazara ve markete götürürüm. Her gördüğünü ister, laf anlatmam zor 
olur. Böyle davrandığı için alışveriş sırasında kafam karışır, rahat 
pazarlık yapamam.”  (Katılımcı 16) 
 
Otoriter tutuma sahip annelerin çoğu, çocuklarını başta market olmak üzere her 

yere yanlarında alışverişe götürmektedirler. Ama çocuklarını alışverişe götürme 

nedenlerini, buna mecbur olmaları, çocuğun hava alması isteği ve çocuğun alışveriş 

sırasında uyumlu olması olarak açıklanmaktadırlar. 

 

“Çocuğu çok fazla alışverişe götürmem, çünkü çocuk oraya buraya 
koşuyor ve rahat alışveriş yapamıyorum. Market alışverişlerine 
istediklerini almak için götürürüm.” (Katılımcı 6) 
 
“Genelde market alışverişine götürürüm. Bırakacak kimse olmadığı için 
götürürüm. Alışverişim çok acilse ve o an bırakacağım kimse yoksa 
götürürüm. Büyük alışveriş merkezlerine giderken götürürüm bazen.” 
(Katılımcı 5) 
 
“Bazen götürürüm, her zaman götürmem. Bırakacak kimse olmadığı 
için götürürüm.  Çarşıdaki mağazalara götürürüm. Market 
alışverişlerine götürmem.  Çocuk küçük her yere elini atıyor rahat 
alışveriş yapamıyorum.” (Katılımcı 7) 
 

“Bırakacak yerim olmadığı için alışverişe götürürüm. Ama sık 
götürmem. Market alışverişlerine de çok götürmem. Bir tek çocuğa 
kıyafet alırken götürürüm.” (Katılımcı 8) 
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Reddeden tutuma sahip annelerin hepsi, çocuklarını mecbur oldukları için veya 

çocukla ilgili ürün alacakları zaman alışverişe götürmektedirler. Bu anneler 

bırakacakları kişi varsa, çocuğu sıklıkla başkasına bırakma eğilimindedirler. Çocukların 

alışverişe gittikleri yer genelde marketler ve mağazalardır. 

b) Alışveriş Sırasında Çocuğun Davranışı: Alışveriş sırasında çocuğun nasıl 

davrandığını belirlemek amacıyla annelere “Alışveriş sırasında çocuğunuz ne tür 

davranışlar sergiler? Bu tür davranışlara sizin tutumunuz ne olur?” sorusu yöneltilmiştir. 

 
“Çocuğum gördüğü her şeyden istediği için markete girmeden önce 
sadece bir şey alabileceğini söylüyorum. Ama çocuğun babasına nazı 
geçiyor ve babası istediği her şeyi alıyor.” (Katılımcı 9) 
 
“Oğlum gördüğü her şeyi ister. Oğlum çok şey istediği zaman “paramız 
yok, alamayız” diyorum, işe yarıyor. Market alışverişlerinde oğluma 
sınır koyarım, bir veya iki şey almasına izin veririm.” (Katılımcı 10) 
 
 “Her şeyi ister, bazen ağlar. Param olursa alırım ama her zaman da 
almam.” (Katılımcı 11) 
                          
 “Çocuk gördüğü her şeyi istiyor. Param yok, sonra alırız diyorum. 
Daha küçük fiyatlı ürün alır, isteği şeyi unuttururum.” (Katılımcı 12) 
 

Karı-koca geçimsizliği tutumuna sahip annelerin hepsinin çocukları alışveriş 

sırasında her gördüklerini istemektedirler. Bu tutuma karşı annelerin tepkisi paranın 

olmadığını söyleme yöntemiyle istenen ürünü almama, alınacak ürüne sınır koyma ve 

bazen çocuğun istediği ürünü alma şeklinde olmaktadır. 

 

“Kızım alışveriş merkezlerine ve markete gitmeyi reddediyor. Çok 
zaman harcadığımızı ve yorulduğunu söylüyor. Çocuk yorulmasın diye 
alışverişe götürmüyorum.” (Katılımcı 17) 
 
“Çocuğum çok hareketli, yerinde durmuyor. Markete benimle gittiyse 
tek bir şey almasına izin veririm. Abur cubur yemesini istemem. Cips 
alırım, jelibon renkli diye almam. Aldığım ürünün sağlıklı olmasına 
önem veririm.” (Katılımcı 18) 
              
“Alışveriş sırasında çocuk bir tane ürün alabilir, onunla yetinir, her 
şeyi istemez.” (Katılımcı 20) 
 
“Her gördüklerini istemezler. Genelde yiyecek türlerinde istekte 
bulunurlar ama çok ısrar etmezler. Kandırıp almamaya çalışırım. 
Çocuklarım söz dinler.” (Katılımcı 19) 
 



169 

Aşırı korumacı tutuma sahip annelerin ikisinin çocuğu gördüğü her şeyi 

istemeyen, biri alışverişe gitmek istemeyen, diğeri de alışveriş sırasında hiç durmayan 

çocuklardır. Çocuklarının bu davranışlarına karşı bu anneler çocuğa alınacak üründe 

sınır koyarak, çocuğu kandırarak veya alışverişe götürmeyerek tepki vermektedirler. 

  

“Oğlum markette birçok şey almak istiyor, ama mantıklı bir açıklama 
yapıp “oğlum istediğin bir şeyi alabilirsin” diyorum, seçimi oğlum 
yapıyor. Oğluma çok pahalı şeyler almam, ama neden almadığımı 
açıklarım.” (Katılımcı 2) 
 
“Çocuk markette çok şey istediği zaman çocuğu markete götürmemezlik 
etmem. Neden alamayacağımı mantıklı bir şekilde açıklarım.” 
(Katılımcı 1) 
 
 “Gittiği zaman çok şey ister. İstediği her şeyi almam. Eskiden her 
istediğini aldırmak isterdi. Almadım ama açıklamasını mutlaka 
yaparım. Olmayan, ihtiyacı olan şeyleri alırım.” (Katılımcı 3) 
 
“Alışverişe ilk götürdüğüm zamanlarda ağlardı artık ağlamıyor. 
İstediği her şeyi almıyorum, bir veya iki şey alabilirim diyorum.” 
(Katılımcı 4) 
 

Demokratik annelerin çocuklarının hepsi alışveriş sırasında gördüğü her şeyi 

istemektedir. Bu durumda annelerin üçü çocuğun istediği ürünleri niye alamayacağını 

açıklama, biri ise çocuğuna ürün sınırlaması getirme yolunu seçmektedir. 

 

“Kızımın alışveriş yaparken çok şey ister ama tek bir şey almasına izin 
veririm, aldığı üründe özgürdür. Tek şey alması konusunda çok 
direnirim, gerekirse ağlatırım. Kurallarım kesindir, asla taviz vermem.” 
(Katılımcı 13) 
 
 “Alışverişe gitmeden önce kızımla konuşurum. İhtiyacın olan tek bir 
şeyi alacaksın diye. Zorluk çıkarmaz. Seçimi çocuk yapar.” (Katılımcı 
14) 
 
“Çocuk beğenir ama beğendiği her şeyi alalım demez. Her beğendiğini 
de almam. Çünkü çocuğun her istediği alınmaz.” (Katılımcı 15) 
 
“Her gördüğünü ister ama almam. Zaten çocuğun her istediği alınmaz. 
Çocuk her zaman doğruyu bilmez, gözüne ne güzel görünürse almak 
ister. Sağlıklı üründen anlamaz.” (Katılımcı 16) 
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Otoriter tutuma sahip annelerin üçünün çocukları her gördüğünü isterken, birinin 

çocuğu her gördüğünü istememektedir.  Bu annelerin hepsi de çocuğuna sınırlamalar 

getirerek, çocuklarının her istediğini almamaktadırlar. 

 

 “Markette her istediklerini alırım, asla kısıtlamam. Kendilerine ait 
market arabasını ağzına kadar doldururlar. Bütün istediklerini almama 
rağmen yine de ağlarlar. Şunu da alacağım bunu da alacağım diye.” 
(Katılımcı 6) 
 
“Market alışverişlerinde kendine bir sepet alır, almak istediklerini o 
sepete koyar. Çikolata, cips, jelibon alır. Ağlarsa almamaya çalışırız.” 
(Katılımcı 5) 
 
“Benim istemediğim şeyleri almak konusunda ısrar eder. Ağlamaması 
için istemesem de istediklerini alırım.” (Katılımcı 7) 
 
“ Her gördüğünü ister, ağlar. İstediği bazı şeyleri alırım. Genelde 
ağlarsa alırım. Param yetmezse almam.” (Katılımcı 8) 
 

Reddeden tutuma sahip annelerin çocuklarının hepsi alışverişte birçok ürün 

almak istemektedirler. Çocukların bu isteklerine karşı annelerinin hepsinin tutumu 

genelde çocuklarının istediklerini almak yönündedir. Bu tutuma sahip annelerin çocukla 

herhangi bir şekilde ilgilenme düzeylerinin çok düşük olduğu gözlenmektedir. 
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Tablo 20 

Annelerin Tüketim Özerkliği İle İlgili Tutumları 

Katılımcı Tutum 
Alışverişe 
Götürme Niye Nereye 

Çocuğun 
Davranışı Annenin 

Tepkisi 

Katılımcı    
9 Geçimsizlik Bazen Mecburen Market Her Şeyi 

İster Sınır Koyar 

Katılımcı 
10 Geçimsizlik Bazen Çocukla İlgili 

Ürün Alacaksa Mağaza Her Şeyi 
İster Sınır Koyar 

Katılımcı 
11 Geçimsizlik Bazen 

Çocukla İlgili 
Ürün Alacaksa 

Market-
Mağaza 

Her Şeyi 
İster Bazen Alır 

Katılımcı 
12 Geçimsizlik Bazen 

Çocukla İlgili 
Ürün Alacaksa Mağaza Her Şeyi 

İster 
Para Yok 

Der 

Katılımcı 
17 A. Koruma Bazen 

Çocukla İlgili 
Ürün Alacaksa Market-

Mağaza 

Alışverişe 
Gitmek 
İstemez 

Alışverişe 
Götürmez 

Katılımcı 
18 A. Koruma Bazen Mecburen Market Koşturur Sınır Koyar 

Katılımcı 
20 A. Koruma Götürür Çocuk 

Bilinçlensin Her Yere Her Şeyi 
İstemez Sınır Koyar 

Katılımcı 
19 A. Koruma Götürür 

Çocuk Hava 
Alsın Market 

Her Şeyi 
İstemez Kandırır 

Katılımcı 2 Demokratik 
Götürür Çocuk 

Bilinçlensin Her Yere Her Şeyi 
İster 

Açıklama 
Yapar 

Katılımcı 1 Demokratik Götürür Çocuk 
Bilinçlensin Market Her Şeyi 

İster 
Açıklama 

Yapar 

Katılımcı 3 Demokratik Götürür Çocuk 
Bilinçlensin 

Market-
Mağaza 

Her Şeyi 
İster 

Açıklama 
Yapar 

Katılımcı 4 Demokratik Götürür Çocuk 
Bilinçlensin 

Market-
Mağaza 

Ağlar 
Sınır Koyar 

Katılımcı 
13 Otoriter 

Götürür 
Mecburen Her Yere Her Şeyi 

İster Sınır Koyar 

Katılımcı 
14 Otoriter Götürür Çocuk Uyumlu Her Yere Her Şeyi 

İster Sınır Koyar 

Katılımcı 
15 Otoriter Götürür Çocuk Hava 

Alsın Market Her Şeyi 
İstemez Sınır Koyar 

Katılımcı 
16 Otoriter Bazen Mecburen Market-  

Pazar 
Her Şeyi 
İster Sınır Koyar 

Katılımcı 6 Reddeden 
Bazen Çocukla İlgili 

Ürün Alacaksa Market 
Her Şeyi 
İster 

Her Şeyi 
Alır 

Katılımcı 5 Reddeden Bazen Mecburen Market-
Mağaza 

Her Şeyi 
İster 

Her Şeyi 
Alır 

Katılımcı 7 Reddeden Bazen Mecburen Mağaza Her Şeyi 
İster 

Her Şeyi 
Alır 

Katılımcı 8 Reddeden Bazen Mecburen Mağaza Her Şeyi 
İster 

Her Şeyi 
Alır 

 
Tablo 20 araştırmanın, “Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile çocukların 

tüketim özerkliği kazanması arasında nasıl bir ilişki vardır?” sorusunun cevabını 

göstermektedir. Tablo 20’ye göre annelerin bir kısmı bazen bir kısmı da çoğunlukla 
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çocuklarını alışverişe götürmektedirler. Anneler mecbur oldukları için veya çocukla 

ilgili ürün alacakları zaman çocuklarını alışverişe götürürken, sadece demokratik 

annelerin hepsi çocukları bilinçlensin diye onları alışverişe götürmektedir. Araştırmaya 

katılan anneler, çocuklarını genelde markete veya mağazaya götürmektedirler. Kısaca, 

tüketim özerkliği bakımından demokratik tutuma sahip annelerin hepsi çocuklarını 

bilinçlensinler diye alışverişe götürdükleri için, bu tutuma sahip annelerle diğer tutuma 

sahip anneler arasında bu bakımdan fark vardır. Farklı tutumlara sahip annelerin 

çocuklarının çoğu, alışveriş sırasında gördükleri her şeyi istemektedirler. Anneler 

çocukların bu davranışlarına ürünlere sınır koyarak, açıklama yaparak, çocukların 

istediklerini alarak tepki vermektedirler. Burada dikkat çeken nokta, demokratik 

annelerin üçünün çocuklarına açıklama yapması, reddeden annelerin hepsinin 

çocuklarının istediklerini alması ve tüm otoriter annelerin çocuklarının istediği ürünlere 

sınır koymasıdır. 

 

5.4.7. Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumları İle Tüketim Konusunda Anne-Çocuk 

İletişim Biçimleri Arasındaki İlişkinin Analizi 

 

Araştırmada, araştırmaya katılan annelerin tüketim sırasında çocuklarıyla nasıl 

bir iletişim halinde oldukları incelenmiştir. Bu yüzden annelere “Alışveriş sırasında 

çocuğun fikrini sorar mısınız? Hangi ürünlerde? Neden?” sorusu ile çocuklara açıklama 

yapıp yapmadıkları sorulmuştur. 

 

 “Çocuğun fikrini çocukla ilgili ürünlerde, çocuk kıyafeti alırken 
sorarım. Restaurant seçimi konusunda da çocuğun fikrini sorarım. 
Aldığım ürünler hakkında çocuğa bilgi vermem. (Katılımcı 9) 
 
“ Çocuğun fikrini çocukla ilgili alışveriş yaparken sorarım. Özellikle 
kıyafet ve kırtasiye malzemesi alırken. Çocuğun fikrinin önemli 
olduğunu düşünüyorum. Benim müdahalem olmadan çocuğun kendine 
has bir düşünceye sahip olup olmadığını anlamak için sorarım. Çocuğa 
açıklama yaparım ama kısa açıklama yaparım. Lafı uzatmam.” 
 (Katılımcı 10) 
 
“Kendiyle ilgili ürünlerde sorarım. İstediği bir şey olup olmadığını 
sorarım. Çocuğun fikrini sormak önemli, ne bileyim önemli işte. Çocuk 
varı, yoku bilsin diye açıklama yaparım. Param yok şuanda alamam, 
işim var alamam derim.” (Katılımcı 11) 
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 “Sorarım. Aldığı eşyayı beğenerek giysin isterim. Kendisine kıyafet 
alırken, kırtasiye ürünleri alırken sorarım. Almadığım zaman paramız 
yok, sonra alırız der geçiştiririm.” (Katılımcı 12) 
 

Karı- koca geçimsizliği tutumuna sahip annelerin hepsi çocuklarının fikirlerini 

çocukla ilgili bir ürün alırken sormaktadırlar. Bu anneler, alışveriş sırasında 

çocuklarının sorularını ya kısa cevaplar vererek ya da geçiştirerek yanıtlamakta, hatta 

bir anne açıklama yapmamayı tercih etmektedir. 

 

“Çocukla ilgili ürünlerde kıyafet, gıda, tatil seçimi gibi konularda 
çocuğumun fikrini sorarım.  O ürünleri çocuk da kullanacağı için 
çocuğun fikrini sorarım, çünkü çocuğu istemediği bir şeye zorlamak 
istemiyorum. Almaması gereken bir ürünü neden almaması gerektiğini 
çocuğa açıklarım.” (Katılımcı 17) 
 
“Alışveriş sırasında çocuğumun fikrini sorarım. Özellikle kıyafet gibi 
ona alacağım ürünlerde fikrini sorarım. Fikrini sormamın nedeni, 
sormadan aldığım kıyafetleri beğenmeyip giymeyebiliyor. Fikri önemli 
çünkü o giyecek. Çocuğuma söylediğim şeylerin nedenini açıklarım. 
Niye böyle yaptığımı anlasın diye açıklarım.” (Katılımcı 18) 
              
“Fikrini her zaman sorarım. Akşama yapacağım yemekte bile fikrini 
sorarım kendisi tükettiği için fikrini sorarım. Kendiyle ilgili kıyafet 
alırken sorarım. En son süt aldığımda sordum. Çünkü bazı sütlerin 
tadını beğenmez ve içmez.  Çocuğumun istediği şeyler mantıklıysa 
alırım. Örneğin sağlıklıysa alırım. Sağlıksızsa almam. Ama açıklama 
yaparım sağlıksız diye.” (Katılımcı 20) 
 
“Sorarım. Kendilerine giyecek ve yiyecek alırken sorarım. Onun da 
gönlü olsun diye sorarım. Bu konularda da fikri olsun isterim. Niye 
almadığımı açıklarım. Bazen de kandırıp unutturtmaya çalışırım.” 
(Katılımcı 19) 
 

Aşırı korumacı tutuma sahip annelerin hepsi çocukla ilgili konularda 

çocuklarının fikirlerini sorduklarını dile getirmektedirler. Annelerin hepsi çocuklarına 

açıklama yaptıklarını söylerken,  sadece biri bazen çocuğa açıklama yapmak yerine 

konuyu geçiştirdiğini söylemektedir. 

 

“ Alışveriş sırasında çocuğumun fikrini sorarım. Çocukla ilgili kıyafet, 
yiyecek gibi konularda, oğlum kendi kararını verebilsin diye fikrini 
sorarım. Kendime ayakkabı alırken de oğlum önemsendiğini hissetsin 
diye fikrini sorarım. Oğlumun isteklerine evet veya hayır da desem 
bunun nedenini mutlaka açıklarım. Oğlum açıklamayı anlamayacak 
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kadar küçük olduğu zamanlar bile anlamayacağını bile bile alışsın diye 
açıklama yapardım oğluma.” (Katılımcı 2) 
 
“Çocuğun kendisiyle ilgili alışverişlerde çocuğun fikrini sorarım, o da 
bir birey çünkü. Kendimle ilgili alışverişlerde kızımın fikrini sormam. 
İzin vermediğim bir ürün almak isterse niye izin vermediğimi açıklarım 
Çocuğun en mantıksız isteklerinde bile açıklama yaparım. Kızım 
ağladığı zaman kızımla konuşup istediği ürünü niye almadığımı 
açıklarım.” (Katılımcı 1) 
 
“Sorarım. Kendisine özgüveni artsın diye sorarım. Görünüşe aldanma 
derim, açıklayarak ikna etmeye çalışırım. Önce kendine bırakırım sonra 
ben de fikrimi söyler açıklama yaparım. Kıyafette, boyada, okul 
eşyalarında fikrini sorarım.” (Katılımcı 3) 
 
“Fikrini sorarım. Kendine kıyafet alırken sorarım ama eve peynir 
alırken bile sorarım. Ortak bir karar almak benim için önemli. O da bir 
birey, fikri önemli. Çocuğuma mutlaka açıklama yaparım. Neden 
almadığımı açıklarım o an paramız yoksa paramız yok derim. Uygun 
değilse neden uygun olmadığını anlatırım. Anlayacağı bir dilde 
açıklama yaparım.” (Katılımcı 4) 
 

Demokratik annelerin ikisi çocukla ilgili ürünlerde ikisi ise çocukla birebir ilgili 

olmayan ürünlerde de çocuklarının fikirlerini sorduklarını belirtmektedirler. Bu tutuma 

sahip annelerin hepsi çocuklarına açıklama yapmaktadırlar. 

 

“Alışveriş sırasında çocuğumun fikrini sorarım. Kendimle veya kızımla 
ilgili bir ürün alırken sorarım. Önce ürünü ben beğenirim. Örneğin iki 
ürün beğenirim, o iki ürün arasından kızımın tercih yapmasını isterim. 
O da fikir sahibi olsun diye fikrini sorarım. Çocuk çok soru sorduğu, 
sorguladığı için evet veya hayır dediğim bir şeyin nedenini açıklarım.” 
(Katılımcı 13) 
 
 “Çocuğumun beni çok yönlendirmesine izin vermem. Çocuk her şeyin 
en iyisini bilemez. Ama alışveriş sırasında fikrini sorarım. Kıyafetini 
kendisinin seçmesine izin veririm.  Fikrini sorduğum zaman çocuk 
kendini daha önemli hisseder.  Çocuğumla iletişim kurmayı severim, 
ama genelde ben bilirim ve onu yönlendiririm. Tüketim konusunda onu 
yönlendiririm yoksa ne görse alabilir. Çocuğun sorularına gerektiği 
zaman açıklama yaparım. Çünkü bazen evet veya hayır demek yetmiyor. 
Kısa ve net açıklama yaparım açıklamayı çok uzatmam.” (Katılımcı 14) 
 
“Alınacak ürünleri önce biz seçeriz, sonra çocuğun fikrini sorarım. 
Genelde yiyecek türlerinde sorarım. Kendine yatak istediği zaman 
fikrini sordum mesela. O da bir insan hak tanımak lazım. O yüzden 
fikrini sorarım. Evet veya hayır dediğim zaman ayrıntıya girmeden 
açıklarım.” (Katılımcı 15) 
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“Fikrini sorarım. Genelde kendi istediğimi alırım, sonra çocuğun fikrini 
sorarım. Doğrudan çocuğun istediğini almam. Niye almadığımı 
açıklarım. Önce kısaca anlatırım, anlamazsa uzun anlatırım. Kendine 
kıyafet alacaksam fikrini sorarım. Çünkü aldığım her şeyi giymez, sorun 
çıkarır.” (Katılımcı 16) 

 

Otoriter annelerin hiçbirisi doğrudan çocuğunun fikrini sormamaktadır. Önce 

kendileri karar vermekte, sonra çocuğun fikrini sormaktadırlar. Bir anne hariç, diğer 

anneler genelde çocukla ilgili ürünlerde çocuğun fikrini sormaktadırlar. Yine bir anne 

hariç diğer anneler çocuklarına öncelikle kısa bir açıklama yapmayı yeterli 

görmektedirler. 

 
“Çocukla ilgili olsa bile genelde alışverişi ben yaparım. Çünkü kızım 
bilmez nerede kötü şey varsa gidip onu almak ister. ” (Katılımcı 6) 
 
“Alışveriş sırasında çocuğun fikrini sorarım. Genellikle kendine kıyafet 
alacağım zaman sorarım. Kendime alacağım ürün kafamda bellidir, 
onu alırım ama oğlumun neyi seçtiğini merak ettiğim için fikrini 
sorarım. Çocuğuma açıklama yaparım. Uygun olmadığını, sonra 
alacağımızı ve gereksiz olduğunu söylerim.”  (Katılımcı 5) 
 
“Kendisine kıyafet, oyuncak alacağım zaman fikrini sorarım. Çünkü 
kendi kullanacak. Sonunda benim dediğim olur, her konuda fikrini fazla 
sormam, daha küçük çünkü. Önceden kısa açıklamalar yapardım, okula 
başladığından beri uzun açıklama yapmak zorunda kalıyorum.” 
(Katılımcı 7) 
 
“Çocuğun fikrini çok sormam, çocuk benim fikrime güvenir genelde. 
Kendisine kıyafet alırken sorarım. Hoşuna gitti mi diye sorarım. Bazen 
param yok diye açıklama yaparım.” (Katılımcı 8) 
 

Reddeden tutuma sahip annelerin ikisi bazen, biri çoğu zaman çocuğun fikrini 

sorarken, bir anne de çocuğun fikrini hiç sormamaktadır. Anneler çocukla ilgili 

konularda çocuklarının fikirlerini önemsemektedirler. Ancak bu annelerin, genel tutum 

olarak çocuklarının karar ve davranışlarını desteklemedikleri de görülmektedir. Bu 

tutuma sahip annelerden biri çocuğuna hiç açıklama yapmazken, diğerleri açıklama 

yapmaktadır. 
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Tablo 21 

Annelerin Tüketim Sırasında Çocukla İletişimle İlgili Tutumları 

Katılımcı Tutum 
Çocuğun 
Fikrinin 

Sorulması 

Hangi Konuda 
Fikrinin Niye 

Sorulduğu 

Açıklama 
Yapılıp 

Yapılmadığı 
Katılımcı    

9 Geçimsizlik 
Sorar Çocukla İlgili 

Ürünlerde 
Çocuk 

Kullanacak Yapmaz 

Katılımcı 
10 Geçimsizlik Sorar Çocukla İlgili 

Ürünlerde O Da Birey Kısa Açıklama 

Katılımcı 
11 Geçimsizlik Sorar Çocukla İlgili 

Ürünlerde Bilmiyor Geçiştirir 

Katılımcı 
12 Geçimsizlik Sorar Çocukla İlgili 

Ürünlerde 
Çocuk 

Kullanacak Geçiştirir 

Katılımcı 
17 A. Koruma 

Sorar Çocukla İlgili 
Ürünlerde 

Çocuk 
Kullanacak 

Yapar 

Katılımcı 
18 A. Koruma Sorar Çocukla İlgili 

Ürünlerde 
Yoksa 

Kullanmaz Yapar 

Katılımcı 
20 A. Koruma Sorar Çocukla İlgili 

Ürünlerde 
Yoksa 

Kullanmaz Yapar 

Katılımcı 
19 A. Koruma Sorar Çocukla İlgili 

Ürünlerde 
Gönlü Olsun Yapar Bazen 

Geçiştirir 
Katılımcı 

2 Demokratik Sorar Her Konuda O Da Birey Yapar 

Katılımcı 
1 Demokratik Sorar Çocukla İlgili 

Ürünlerde O Da Birey Yapar 

Katılımcı 
3 Demokratik Sorar Çocukla İlgili 

Ürünlerde Güveni Artsın Yapar 

Katılımcı 
4 Demokratik Sorar Her Konuda O Da Birey Yapar 

Katılımcı 
13 

Otoriter Önce Kendi Sonra 
Çocuk Her Konuda 

O Da Birey 
Yapar 

Katılımcı 
14 Otoriter Önce Kendi Sonra 

Çocuk 
Çocukla İlgili 

Ürünlerde O Da Birey Kısa Açıklama 

Katılımcı 
15 Otoriter Önce ının 

fikirleÇocuk 
Çocukla İlgili 

Ürünlerde O Da Birey Kısa Açıklama 

Katılımcı 
16 Otoriter 

Önce Kendi Sonra 
Çocuk 

Çocukla İlgili 
Ürünlerde 

Yoksa 
Kullanmaz 

Önce Kısa 
Açıklama 

Katılımcı 
6 Reddeden Sormaz - - Yapmaz 

Katılımcı 
5 Reddeden Sorar Çocukla İlgili 

Ürünlerde 
Çocuk 

Kullanacak Yapar 

Katılımcı 
7 Reddeden Bazen Sorar Çocukla İlgili 

Ürünlerde 
Çocuk 

Kullanacak Yapar 

Katılımcı 
8 Reddeden Bazen Sorar Çocukla İlgili 

Ürünlerde 
Çocuk 

Kullanacak Kısa Açıklama 

 

Tablo 21 araştırmanın, “ Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile tüketim 

konusunda anne-çocuk iletişim biçimleri arasında nasıl bir ilişki vardır?” sorusunun 

cevaplarını göstermektedir. Tablo 21’e göre, otoriter ve reddeden tutuma sahip 

annelerin dışındaki tüm anneler, alışveriş sırasında doğrudan çocuklarının fikirlerini 
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sormaktadırlar. Otoriter tutuma sahip annelerin hepsi önce kendi fikirlerinin sonra 

çocuklarının fikirlerinin önemli olduğunu belirtmektedirler. Reddeden tutuma sahip 

annelerden ikisi çocuklarının bazen fikrini sorarken, biri de hiç sormamaktadır. Anneler 

genelde çocukla ilgili ürünlerde çocuklarının fikirlerini sormaktadırlar. Anneler, 

çocukların da bir birey olduğunu ve o ürünü çocukların kullanacağını düşündükleri için 

çocuklarının fikirlerini sormaktadırlar. Bu konuda tutumlar arasında bir fark 

bulunmamaktadır. Araştırmaya katılan annelerden demokratik ve aşırı korumacı tutuma 

sahip annelerin hepsi çocuklarına açıklama yaparken, otoriter tutuma sahip olan 

annelerden üçü ise çocuklarına kısa açıklamalar yapmaktadırlar. 

 

5.4.8. Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumları İle Tüketimin ve Televizyonun 

Etkisinin Kısıtlanması Davranışı Arasındaki İlişkinin Analizi 

 
Araştırmaya katılan annelere çocuklarının tüketimlerini kısıtlayıp 

kısıtlamadıkları ile televizyon ve reklâmların etkisi hakkında ne düşündükleri 

sorulmuştur. 

a) Tüketimin Kısıtlanması: Farklı tutumlara sahip annelere “ Çocuğun tüketimini 

kısıtlar mısınız? Neden? Nasıl?” sorusu yöneltilmiştir. Annelerin cevapları şöyledir: 

 

“Çocuğum doyumsuz olmasın diye çocuğumun aldıklarını kısıtlarım. 
Sağlığına zararlı ürünleri cips, kola gibi almasını çok istemiyorum ama 
abartmadığı sürece sağlığına zararlı da olsa çocuğumun istediği 
ürünleri alıyorum.” (Katılımcı 9) 
 
“Tek alışverişe gittiysem cips, kola alırım. Ama kocam kızdığı için 
alamıyorum. Çocuğun ihtiyacı olmayan ürünleri almam. Örneğin ikinci 
ayakkabıyı almam. Elektrik, su kullanımını kısıtlarım, banyoda suyu çok 
akıtmasını istemem. Ama ben bunlara çok dikkat etmem, banyoda suyu 
çok kullanırım.”  (Katılımcı 10) 
 
“Almam dediğim bir ürün yok. Ama devamlı olarak çikolata 
almam.”(Katılımcı 11) 
                          
 “Kantinden alışveriş yaparlar, çünkü evden yemeden çıkarlar. Cips ve 
kolayı fazlaca tüketiyorlar. Zararlı olduklarını düşünüyorum ama 
almalarına izin veririm.” (Katılımcı 12) 
 

Karı-koca geçimsizliğine sahip annelerden üçü çocuklarının tüketimini bazen de 

olsa kısıtladıklarını söylerken, biri hiç kısıtlamadığını söylemektedir. Anneler zararlı 
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olduklarını düşündükleri cips, kola, çikolata gibi ürünleri çocuklarına yedirmekte ama 

bunların çok tüketilmesini istememektedirler. Annelerden sadece biri, kendisi dikkat 

etmese bile, çocuğunun elektrik ve su kullanımını kısıtlamaktadır. 

 

“Çocuğun ihtiyacı olmayan ve sağlıksız olan ürünleri almıyorum. 
Sağlıksız üründen kastım, boyalı, üstü şekerli, lisanssız, doğal olmayan 
ürünler. Kızım bunları almak isterse kesinlikle almıyorum. Kızımın 
tüketimini kısıtlarım. Elektriği ve suyu fazla kullanmasına müdahale 
ediyorum, suyu boşa akıtmasını istemiyorum. Ziyan oluyor diye 
açıklama yaparım.” (Katılımcı 17) 
 
  “Çocuğumun elektrik, su kullanımını, abur cubur yemesini kısıtlarım. 
Jelibon gibi sağlıksız ürünler almasını istemem. Çok fazla ihtiyacı 
olmayan ürünleri de almam.” (Katılımcı 18) 
              
 “Tüketimini kısıtlarım. Jelibon, cips, kola almam. Çünkü sağlıksız. 
Örneğin suyu açık bırakmasına kızarım ama temiz olması önemli her 
gün banyo yapsın isterim.” (Katılımcı 20) 
 
“Sağlıksız ürünlerde tüketimini kısıtlarım. Sosis, sucuk, salam çok 
yedirmem. Alacaksam da çok araştırır, öyle alırım. İstememe rağmen 
bazen çocuklara cips almak zorunda kalıyorum.  Çocuğu her şeyde de 
kısıtlamanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum.” (Katılımcı 19) 
 

Aşırı korumacı tutuma sahip annelerin üçü çocuklarının tüketimini 

kısıtladıklarını, biri ise bazen kısıtladığını söylemektedir. Bu annelerin ortak özelliği 

çocuklarına sağlıksız olan ürünleri yedirmemeleri ve çocuklarının elektrik veya su 

kullanımını kısıtlamalarıdır. 

 

“Jelibon almasını tam olarak yasaklamasam da zaman zaman sadece 
bir tane almasına izin veriyorum. Ama onun boyalı ve sağlıksız 
olduğunu söylüyorum. Özellikle elektrik kullanımını kısıtlarım. Suyu 
kullanırken musluğu gereksiz yere açtırmıyorum. Cips, kola alabilir 
ama az miktarda alabilir. Bunları alma demiyorum, çünkü ben 
tükettiğim için mantıklı bir açıklama yapamıyorum. Bu yüzden de 
kesinlikle alamazsın demiyorum.” (Katılımcı 2) 
 
“Kızımın sağlıksız olan ürünleri almasına izin vermem. Cips almasına 
kesinlikle izin vermem. Jelibon almasına nadiren izin veririm. Yemediği 
ve bu yüzden atılmak zorunda olan ürünleri almasını istemem ama niye 
istemediğimi açıklarım. Cips ve kolayı kesinlikle almam. Işığı 
kapatmasını mutlaka söylerim.” (Katılımcı 1) 
 
“Kısıtlarım. Cips ve kola sağlık açısından iyi değil. Çocukların 
bağışıklıkları düşük zaten.  Kantinden alışveriş yaptırmam, evden 
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hazırlar gönderirim. Daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum.”  (Katılımcı 
3) 
 
 “Cips yemesine, kola içmesine sınırlı olarak izin veririm. Bunların 
zararlı olduğunu o yüzden çok yemelerini istemediğimi söylerim.” 
(Katılımcı 4) 
 

Demokratik tutuma sahip anneler çocuklarının tüketimini kısıtladıklarını 

söylerken, bir anne bazen kısıtladığını belirtmektedirler. Anneler genellikle cips, kola 

gibi sağlıksız olduklarını düşündükleri ürünleri kısıtlamaktadırlar. 

  

“Kızıma almadığım bir ürün yok, istediği her ürünü alabilir, ama tek 
bir ürün alabilir, marketten. Çocuğum genelde benden korkar, çekinir. 
Kızımı elektrik ve su kullanırken kısıtlarım.” (Katılımcı 13) 
 
“İhtiyacı olanı alması için çocuğun tüketimini kısıtlarım. Cips alırım, 
asitli içecek hiç almam. Çocuk tuttursa bile asitli içecek almam ama 
açıklarım. Her odada lambayı açık bırakırsa uyarırım.” (Katılımcı 14) 
 
 “Cips asla yedirmem. Kola asla içemez. Elektrik, su kullanımını 
kısıtlarım. Kapat derim, uyarırım. Tasarruf etmeyi öğrensin.” 
(Katılımcı 15) 
 
“Tüketimini kısıtlarım. Cebimde param olsa bile yokluğu ona tattırırım. 
Boyalı ürünleri, jelibonu almam. Asitli içecekleri alırım, siyah kola 
almam. Fatura az gelsin diye elektrik, su kullanımını kısıtlarım.”  
(Katılımcı 16) 
 

Otoriter tutuma sahip anneler çocuklarının tüketimini kısıtlamaktadırlar. Bu 

annelerin ortak özelliği özellikle elektrik ve su kullanımını kısıtlamalarıdır. 

 

“Çocuğun tüketimini kısıtlamam. İstediğini almadığım zaman ağlar, 
markette kötü anne konumuna düşmemek için istediğini alırım, 
ağlatmam.” (Katılımcı 6) 
 
“ Çok fazla kısıtlamam. Aynı oyuncaktan 2 tane alırım ama üçüncüsünü 
almam. Onun yerine başka ihtiyaçlarını alabilirsin derim, seçenek 
sunarım. Play stationun zararlı olduğunu düşünüyorum, almadım ama 
alacağım. Kolayı çok fazla içirmiyoruz. Ama cips, jelibon yiyor.” 
(Katılımcı 5) 
 
“Su tüketimini kısıtlarım. Çocuk cips yiyor, kola içiyor. Bunları 
kısıtlamam. Genelde istediğini alırım.” (Katılımcı 7) 
 
“Her istediğini alırım. Çok fazla kısıtlamam.” (Katılımcı 8) 
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Reddeden tutuma sahip annelerin üçü çocuklarının tüketimini kısıtlamazken, 

sadece bir anne çocuğunun su tüketimini kısıtladığını belirtmektedir. Bu anneler 

sağlıksız ürün kullanımı konusunu da önemsememektedirler. 

b) Televizyonun etkisinin kısıtlanması: Araştırmaya katılan annelere çocuklarının 

televizyon izlemelerini kısıtlayıp kısıtlamadıkları ve reklâmlar hakkında düşündükleri 

sorulmuştur. 

 

“Çocuğumun reklâmları ve televizyonu izlemesini kısıtlamıyorum ama 
reklâmların çocuk üzerinde etkili olduğunu düşünüyorum. Reklâmlarda 
gördüklerini genelde alırım.” (Katılımcı 9) 
 
“İzlediği programları kısıtlamam. Çok geç saatlere kadar televizyon 
izlemesine izin vermem. Reklâmların çocuğun tüketimini arttırdığını 
düşünüyorum. Çocuk reklâmlarda gördüklerini istiyor. Reklâmlarda 
gördüklerinin %30’unu da alırım.” (Katılımcı 10) 
 
 “Şiddet içerikli programları izletmem. 10’dan sonra televizyon 
izletmem. Çocuk reklâmlarda gördüğü her şeyi istiyor. Alamayız, 
paramız olunca alırız diyorum.” (Katılımcı 11) 
                          
“Televizyonda genelde çizgi film izler, izlediği programlara karışmam.  
Reklâmlarda gördüklerini ister. Bütçeme ağır geldiği için almıyorum. 
Sonra alırız diyorum. Özellikle çizgi filmdeki kahramanların ürünlerini 
istiyor, geçiştiriyorum.” (Katılımcı 12) 
 

Karı- koca geçimsizliği tutumuna sahip annelerin üçü çocuklarının izledikleri 

programlara karışmazken, bunlardan biri televizyon izleme süresine karışmaktadır. 

Diğer anne ise çocuğunun hem izlediği programa hem de televizyon izleme süresine 

müdahale etmektedir. Annelerin hepsi reklâmların çocukları üzerinde etkili olduğunu 

düşünmektedir. Bu tutuma sahip anneler çocuklarının reklâmlarda görüp istediği 

ürünleri ya almakta ya da sonra alırım diyerek geçiştirmektedirler. 

 

“Kızımın şiddet içeren programları ve haberleri izlemesini 
istemiyorum. Reklâmların çocuğun tüketimini arttırdığını düşünüyorum. 
Kızım reklâmlarda gördüğü ürünleri isterse ihtiyacımız yok, alamayız 
diye açıklama yapıyorum.” (Katılımcı 17) 
 
“Çocuk reklâmlarda gördüklerini istiyor. Çocuğun şiddet içerikli 
programları izlemesini kısıtlıyorum. Çocuk farkında olmadan kanalı 
değiştiriyorum. İstediği her şeyi almıyorum. Açıklama yapıp 
alamayacağımı söylüyorum. Ama istisnai durumlarda aldığım oluyor. 
” (Katılımcı 18) 
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“Şiddet içeren televizyon programlarını kısıtlarım. Zaten genelde çizgi 
film izler. Reklâmlarda gördüklerini isterse sonra alacağız der 
unuttururum. Bazı ürünleri ödül olarak alırım, sağlıklı olması 
koşuluyla.” (Katılımcı 20) 
 
“Cartoon net izletmem. O kanaldaki programlar çok hareketli ve 
çocuklarım örnek alıyor. Genelde keloğlanı izlerler. Ders çalışırken 
televizyon izletmem. Reklâmlarda gördüklerini ister. Sağlıksız ürün 
alamayacağımı, bunların sağlıksız olduğunu ve zararlarını anlatırım 
ve istediklerini almam.”(Katılımcı 19) 
 

Aşırı korumacı tutuma sahip annelerin hepsi çocuklarının izledikleri televizyon 

programlarını kısıtlamakta, çocuklarına şiddet içeren programlar izletmemektedirler. Bu 

annelerin hepsi reklâmların çocukları üzerinde etkili olduğunu düşünürken, annelerden 

üçü çocuklarının reklâmlarda görüp istediği ürünleri neden alamayacaklarını 

açıklamakta, bir anne ise çocuğun bu isteğini geçiştirmektedir. 

 

“Asla izletmem dediğim bir program yok, ama şiddet içeren çizgi 
filmleri bazen kısıtlıyorum. Oğlum reklâmlarda gördüklerini istiyor. 
Neden alamayacağımızı oğluma açıklıyorum. Dozunda reklâmın zararlı 
olmadığını düşünüyorum.” (Katılımcı 2) 
 
 “Şiddet içerikli programları izletmem. Zaten kızım çok fazla televizyon 
izlemez. Reklâmlarda gördüklerini kızım ister. İstediği zaman “her 
gördüğümüzü alamayız, senin zaten bu üründen var” diye açıklama 
yaparım.” (Katılımcı 1) 
 
“Genelde belgesel izletirim. Cartoon kanalını izletmem, uygunsuz çizgi 
filmler var. Eğitici öğretici programları izletirim. Anlamasalar bile 
yarışma programlarını izletirim, kulak dolgunluğu olsun diye. Ödevleri 
uzunsa o gün televizyon izletmem. 21’den sonra izletmem, yatmaları 
gerekir. Reklâmlarda gördüklerini isterler. Her istediklerini almam. 
Reklâmların her dediği doğru değil diye açıklama yaparım.”  (Katılımcı 
3) 
 
“Ders yaparken televizyon izletmem. Haberleri, şiddet içeren çizgi 
filmleri izletmem. Çünkü çocuk gördüğü hareketleri yapmaya kalkıyor. 
Bilgisayar kullanımını sınırlarım. 21-22’den sonra mutlaka uyuturum. 
Reklâmlarda gördüğü oyuncakları ister. Gerçekten ihtiyacı varsa 
alırım.” (Katılımcı 4) 
 

Demokratik tutuma sahip anneler, şiddet içeren programları çocuklarına 

izletmek istemedikleri için, bu programların çocukları tarafından izlenmesini 

kısıtlamaktadırlar. Bu anneler reklâmların çocukları üzerinde etkili olduğunu 
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düşünmektedirler. Annelerden üçü reklâmlardaki ürünleri niye almadığını çocuğuna 

açıklarken, bir tanesi de eğer çocuğun ihtiyacı varsa o ürünü aldığını belirtmektedir. 

 

“Kızım reklâmlarda gördüğü her şeyi ister ama almam. Televizyonu 
fazla izlediği için izlediği saatleri de programları da kısıtlıyorum. 
Televizyondan çok etkilendiği için şiddet içerikli programları 
izletmiyorum.” (Katılımcı 13) 
 
“Reklâmların çocuğun tüketimini arttırdığını düşünüyorum.  Her gün 
yeni bir şey çıkıyor, o yüzden reklâmlarda gördüğüm her şeyi almam. 
Yoksa ileride çocuk doyumsuz olur.  Ama çocuk çok isterse hemen değil 
de ileride alabilirim. Saat 9’da mutlaka televizyonu kapatırım, şiddet 
içerikli programları izletmem, çocuk programlarını izletirim.” 
(Katılımcı 14) 
 
“Çocuğum genelde çizgi film izler, ders yaparken asla televizyon 
izletmem. 21.30’dan sonra asla televizyon izletmem, o saatte yatmaya 
mecbur. Reklâmları izlemek ister, bu reklâmı görmedim izleyelim der. 
Ama reklâmlarda gördüğünü almak için tutturmaz.”  (Katılımcı 15) 
  
“Psikolojisi bozulur diye, kadın programlarını izletmem. Haberleri 
izletmem, çizgi film izletirim. Akşam 20’den sonra çizgi film izletmem. 
Reklâmlar çocuğu etkiliyor. Çocuk reklâmda her gördüğünü istiyor. 
Alamayız diyorum, almıyorum.” (Katılımcı 16) 
 

Otoriter annelerin hepsi çocuklarının hem televizyon izleme süresine hem de 

izledikleri programlara müdahale etmektedirler. Bu anneler çocuklarına şiddet içeren 

programları izletmemektedirler. Annelerden üçü reklâmların çocukları üzerinde etkili 

olduğunu düşünmektedir. Anneler genelde çocukların reklâmlarda gördükleri ürünleri 

almamaktadırlar. 

 

 “Reklâmlarda gördüklerini isterler. Genelde istediklerini alırız. 
Televizyonda izlediği programlara karışmam, ne isterse onu izler.” 
(Katılımcı 6) 
 
“Reklâmların çocukların tüketimini arttırdığını düşünüyorum. 
Reklâmlarda görüp istediği ürün oynayabileceği değişik bir şeyse 
alırım.  İzlediği programlara karışamam.” (Katılımcı 5) 
 
“İzlediği programlara genelde karışmam. 21.30’da yatmasını isterim 
ama dinlemez. İstediği kadar televizyon izler. Reklâmlardan etkilenir. 
Reklâmlarda gördüğünü ister, tamam derim. Ama bütçemden dolayı 
alamıyorum, fiyatları fazla. Bütçem elverişli olsa alırım.” (Katılımcı 7) 
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“İzlediği programlara bazen karışırım, korkunç programları izlemesini 
istemem. Ama çocuk yine de izler. Televizyon izleme saatine karışmam. 
Oğlum reklâmlarda her gördüğünü ister. Oyuncak çok fazla almam, 
çünkü çok fazla var. Gıda maddelerinde ne isterse alırım.” (Katılımcı 8) 
 

Reddeden tutuma sahip annelerin hiçbiri çocuklarının izlediği programlara ve 

televizyon izleme sürelerine karışmamaktadır. Bazı anneler kısıtlama getirmek 

istemekte ama çocuklarına sözlerini geçirememektedirler. Annelerin hepsi de çocukların 

reklâmlardan etkilendiklerini belirtmektedirler. Bu tutuma sahip annelerin üçü 

çocuklarının reklâmlarda gördüklerini alma taraftarı iken, biri bazen aldığını dile 

getirmektedir. 
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Tablo 22 

Annelerin Tüketimin ve Televizyonun Etkisinin Kısıtlanmasıyla İlgili Tutumları 

Katılımcı Tutum Tüketimi 
Kısıtlama 

Neyi 
Kısıtlıyor 

Televizyonu 
Kısıtlama 

Neyi 
Kısıtlıyor 

Reklâmların 
Etkililiği 

Annenin 
Reklâmı 
Yapılan 
Ürünü 
Alma 

Durumu 
Katılımcı    

9 Geçimsizlik Bazen Sağlıksız 
Ürünler Kısıtlamaz - Etkili Alır 

Katılımcı 
10 Geçimsizlik Kısıtlar Elektrik-Su Kısıtlar Sadece 

Süre Etkili Bazen Alır 

Katılımcı 
11 Geçimsizlik Bazen Çikolata Kısıtlar Şiddet-

Süre Etkili Geçiştirir 

Katılımcı 
12 

Geçimsizlik Kısıtlamaz - Kısıtlamaz - Etkili Geçiştirir 

Katılımcı 
17 A. Koruma Kısıtlar 

Sağlıksız 
Ürünler-

Elektrik-Su 
Kısıtlar 

Şiddet 
Etkili Almaz, 

Açıklar 

Katılımcı 
18 A. Koruma Kısıtlar 

Sağlıksız 
Ürünler-

Elektrik-Su 
Kısıtlar Şiddet Etkili Almaz, 

Açıklar 

Katılımcı 
20 A. Koruma Kısıtlar Sağlıksız 

Ürünler-Su Kısıtlar Şiddet Etkili Geçiştirir 

Katılımcı 
19 

A. Koruma 
Bazen Sağlıksız 

Ürünler Kısıtlar Cartoon 
Net 

Etkili Almaz, 
Açıklar 

Katılımcı 
2 Demokratik Kısıtlar 

Elektrik-Su Bazen 
Kısıtlar Şiddet 

Etkili Almaz, 
Açıklar 

Katılımcı 
1 Demokratik Kısıtlar Sağlıksız 

Ürünler Kısıtlar Şiddet Etkili Almaz, 
Açıklar 

Katılımcı 
3 Demokratik Kısıtlar Sağlıksız 

Ürünler Kısıtlar 
Süre- 

Cartoon 
Net 

Etkili Almaz, 
Açıklar 

Katılımcı 
4 Demokratik Bazen Sağlıksız 

Ürünler Kısıtlar Şiddet-
Süre Etkili İhtiyacı 

Varsa Alır 
Katılımcı 

13 
Otoriter 

Kısıtlar Elektrik-Su 
Kısıtlar Şiddet-

Süre 
Etkili 

Almaz 

Katılımcı 
14 Otoriter Kısıtlar Elektrik- 

Kola Kısıtlar Şiddet-
Süre Etkili Bazen Alır 

Katılımcı 
15 Otoriter Kısıtlar Cips-Kola- 

Elektrik-Su Kısıtlar Süre Çok Etkili 
Değil Almaz 

Katılımcı 
16 Otoriter Kısıtlar Elektrik- 

Su Kısıtlar 
Süre-
Kadın 
Prog. 

Etkili 
Almaz 

Katılımcı 
6 Reddeden Kısıtlamaz - Kısıtlamaz - Etkili Alır 

Katılımcı 
5 Reddeden Kısıtlamaz - Kısıtlamaz - Etkili Bazen Alır 

Katılımcı 
7 Reddeden Kısıtlar Su 

Kullanımı Kısıtlamaz - Etkili Alır 

Katılımcı 
8 Reddeden Kısıtlamaz - Kısıtlamaz - Etkili Alır 
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Tablo 22 araştırmanın, “Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile tüketimin ve 

televizyonun etkisinin kısıtlanması davranışı arasında nasıl bir ilişki vardır?” sorusunun 

cevaplarını göstermektedir. Tablo 22’ye göre, otoriter annelerin hepsi çocuklarının 

tüketimini kısıtlarken, aşırı korumacı ve demokratik annelerin ise üçü her zaman, biri 

ise bazen çocuklarının tüketimini kısıtlamaktadır. Reddeden annelerin ise tersine üçü 

tüketimi kısıtlamazken, biri bazen kısıtlamaktadır. Aşırı korumacı annelerin hepsi 

sağlıksız ürünlerin alınmasını, otoriter tutuma sahip annelerin hepsi ise elektrik, su 

kullanımını kısıtlamaktadırlar. 

 Yine aynı tabloya göre, aşırı korumacı ve otoriter annelerin hepsi çocuklarının 

televizyon izlemesini kısıtlarken, reddeden tutuma sahip annelerin hiçbiri çocuklarının 

televizyon izlemesini kısıtlamamaktadırlar. Çocuğunun televizyon izlemesini kısıtlayan 

anneler genellikle çocuğun şiddet içeren programları izlemesini istememekte ve 

televizyon izleme süresine karışmaktadırlar. Araştırmaya katılan annelerden bir tanesi 

hariç diğer annelerin hepsi reklâmların çocuğun isteğini arttırdığını düşünmektedir. 

Otoriter annelerin üçü çocuğun reklâmlardan görüp istediği ürünü almazken, reddeden 

annelerin üçü de istenen ürünü almaktadır. Aşırı korumacı ve demokratik anneler ise 

almama nedenlerini açıklamayı tercih etmektedirler. 

Araştırmada ayrıca çocuklarla da derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Beş 

farklı tutuma sahip annelerin anaokulu ve anasınıfına giden çocuklarına su ve elektrik 

tüketimi, çevre kirliliği ve tüketimle ilgili fotoğraflar gösterilerek, sorular yöneltilmiştir. 

Çocukların sorulara verdikleri yanıtlar Tablo 23’te gösterilmiştir. 
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Tablo 23 

Çocuklarla Yapılan Derinlemesine Görüşme Sonuçları 
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Tablo 23, genel olarak çocukların annelerinin verdikleri cevapları doğrular 

nitelikte cevaplar verdiklerini göstermektedir.  Araştırmaya katılan çocukların hepsi 

çöplerin yerlere atılmayacağını bilmektedir. Çocukların büyük çoğunluğu bu bilgiyi 

kendilerine annelerinin verdiğini söylerken, bazıları da bunu öğretmenlerinin 

söylediğini belirtmektedir. Enerji tasarrufuna önem veren veya çocuğunun elektrik ve su 

kullanımını kısıtlayan annelerin çoğunun çocuğu elektrik ve suyun gereksiz yere 

kullanılmaması gerektiğinin bilincinde olan çocuklardır. Otoriter ve demokratik 

annelerin çocuklarının hepsi elektrik ve su tasarrufuna dikkat ettiklerini belirtmişlerdir. 

Araştırmada dikkat çeken diğer bir nokta ise çocukların çoğunun cips yemekten 

hoşlanmalarıdır. Özellikle otoriter annelerin cips veya kola tüketimine diğer annelere 

oranla daha fazla miktarda kısıtlama getirdikleri görülmektedir. Ayrıca araştırmada, 

reddeden ve karı-koca geçimsizliği tutumlarına sahip annelerin çevre, tüketim gibi 

konularda çocukları için iyi bir öğretici olamadıkları ama demokratik, aşırı korumacı ve 

otoriter tutuma sahip annelerin çocuklarına daha iyi çevre ve tüketim danışmanlığı 

yaptıkları ortaya çıkmıştır. 
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ALTINCI BÖLÜM 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu bölümde araştırma bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlar anlatılmış, 

sonra ulaşılan bu sonuçlar doğrultusunda, hem uygulamaya hem de benzer konularda 

yapılacak araştırmalara yönelik öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. 

 

6.1. Araştırmanın Sonuçları 
 

İnsan, içinde yaşadığı toplumun kültürünü özümseyerek davranışlarına yön 

verdiği için, sosyalleşme, insan hayatı bakımından önemli bir süreçtir. Sosyalleşme 

süreci içerisinde çocuklar, hayat için gerekli olan sosyal, psikolojik, fiziki yetenekleri 

öğrenirken, tüketicilikle ilgili bilgi, yetenek ve tutumları da kazanmaktadırlar. 

Sosyalleşme hayat boyu sürmesine rağmen, bu süreçte çocukluk ve ergenlik 

dönemlerinin çok önemli olduğu düşünülmektedir (Moore ve Bowman, 2006, s.536).  

Hatta, Verma ve Kapoor (2004),  çocuk tüketicinin sosyalleşme sürecinin bireysel 

faktörler, sosyalleşme aracıları, öğrenme sistemleri ve bunların çıktılarından oluşan bir 

süreç olduğundan bahsetmektedir. 

Aile, tüketicinin sosyalleşme sürecinde önemli bir role sahip olan bir 

sosyalleşme aracıdır. Tüketicinin sosyalleşmesiyle ilgili alan yazına bakıldığı zaman, 

ailenin etkisiyle oluşan tüketicinin sosyalleşme sürecinin, ailedeki iletişim tarzı 

(Moschıs, 1985, Kim ve diğerleri, 2009) ve anne-baba tutumu (Becker, 1964; 

Baumrind, 1966; Carlson ve Grossbart, 1988) gibi iki farklı bakış açısıyla incelendiği 

görülmektedir. Çocuğun sosyalleşmesinde ve özellikle de çocukların gelişiminde anne-

baba tutumlarının rolü son yıllarda eğitim, sosyoloji ve psikoloji alanlarında 

araştırmacıların üzerinde durduğu konulardan birisidir. 

Bu tez çalışmasında, çocuk tüketicilerin çevre bilinçli tüketici olarak 

sosyalleşmesi sürecinde, annelerin çocuk yetiştirme tutumlarının etkisi incelenmiştir. İlk 

alışverişi yapmak için ortalama yaş sekiz olarak düşünülse de, araştırmalar çocukların 

bağımsız bir şekilde alışveriş yapmaya dört yaşından itibaren başladığını göstermektedir 

(Meyer ve Anderson, 2000, s.243).  Ayrıca, birçok çalışmada ve kamu spotlarında okul 

öncesinin önemi vurgulanmaktadır. Bu nedenlerden dolayı araştırmada, çocuğu dört-altı 

yaş aralığında bulunan anneler ve bu annelerin bu yaş aralığındaki çocukları tercih 
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edilmiştir. Araştırmada, özellikle annelerin tercih edilme nedeni ise, annenin çocuğun 

hayatında önemli bir yere sahip olmasındandır. Çiftçi (1991), çocuğun annesiyle 

kuracağı ilişkinin, onun ömrü boyunca kuracağı insan ilişkilerinin temelini 

oluşturduğunu söylemektedir.  

Araştırmada, daha önceki sosyalleşme çalışmalarında pek kullanılmayan, nicel 

ve nitel verilerin birlikte kullanılması yolu tercih edilmiştir. İlk olarak, çocuğu anaokulu 

veya anasınıfına giden annelere anket uygulanmış ve böylelikle bu annelerin çocuk 

yetiştirme tutumları belirlenmiştir. Daha sonra her bir tutumdan diğer tutumlara oranla 

çok daha yüksek puan alan anneler saptanmış ve bu annelere çevreci tüketim, bilinçli 

tüketim, materyalist tüketim, tüketim özerkliği,  anne-çocuk iletişimi, tüketim ve 

televizyonun etkilerinin kısıtlanması ile ilgili sorular sorulmuştur. Son olarak da, bu 

annelerin çocuklarına çevre kirliliği, su ve elektrik kullanımı ve markette nasıl 

davrandıklarıyla ilgili resimler gösterilerek sorular yöneltilmiştir. Bu araştırmayla 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Doğanın korunması bakımından, farklı tutumlara sahip annelerin büyük 

çoğunluğu çevrenin temiz tutulmasına, çevreye çöp atılmamasına önem vermektedirler. 

Doğanın korunmasına ağaç dikerek katkıda bulunulması konusunda, özellikle aşırı 

korumacı ve demokratik annelerin diğer tutuma sahip annelerden daha duyarlı olduğu 

görülmektedir. Çevreye zarar veren ürünleri kullanmama, pilleri çöpe atmayıp 

biriktirme konusuna ise demokratik tutuma sahip anneler diğer tutumlara sahip 

annelerden daha fazla önem vermektedirler. Reddeden tutuma sahip annelerin daha az 

önem vermesine rağmen, tüm anneler enerji tasarrufunun önemli bir konu olduğunu 

düşünmektedirler. Ayrıca annelerin hemen hemen hiçbiri “eskisini getir yenisini götür” 

kampanyalarına sıcak bakmamaktadır. Araştırmaya katılan annelerin hepsi, eski 

kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine vermektedirler. Kağıtların nasıl atıldığı konusunda ise 

dikkat çeken en önemli nokta, hangi annelik tutumuna sahip olursa olsun gelir düzeyi 

düşük olan annelerin kağıtları sobada yakarak imha etmesidir. Diğer konulardaki farklar 

gelir veya eğitim seviyelerinden değil de tutumlardan kaynaklanırken, sadece kağıtların 

yakılması konusunda, gelirden kaynaklanan bir farkın olduğu dikkat çekmektedir. 

Ayrıca, demokratik tutuma sahip anneler dışında diğer tutumlara sahip annelerin 

çoğunun kağıtları ayırmadan çöpe attıkları görülmektedir.  

Bilinçli tüketim bakımından, sadece demokratik tutuma sahip annelerin hepsinin 

tam olarak bilinçli tüketici gibi hareket ettikleri görülmektedir. Aşırı korumacı anneler 

kendilerini bilinçli tüketici olarak tanımlasalar da, kıyafet veya gıda söz konusu 
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olduğunda tam olarak bilinçli bir şekilde davranamamaktadırlar. Annelerin alacakları 

ürünlerde dikkat ettikleri hususlar konusunda ise aşırı korumacı annelerin özellikle 

alınacak ürünün içeriğine, demokratik annelerin ise ürünün kendisine ve fiyatına önem 

verdikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan annelerin çoğunluğu, problemli ürünü 

kesinlikle iade ettiğini belirtmektedir. Aşırı korumacı ve demokratik tutuma sahip 

annelerin hepsi tüketici olarak haklarını tam olarak bildiklerini söylerken, diğer 

tutumlara sahip anneler bu konuda yeterince bilgiye sahip olmadıklarını ifade 

etmektedirler. Yani tüketici olarak haklarını bilme konusunda, aşırı korumacı ve 

demokratik tutuma sahip anneler diğer tutumlara sahip annelerden farklı 

davranmaktadırlar. Farklı tutumlara sahip anneler kendilerini ister bilinçli, ister bilinçsiz 

tüketici olarak tanımlasınlar, hemen hemen hepsi çocuklarının bilinçli bir tüketici 

olmasını istediklerini söylemişlerdir.  

Materyalist tüketim konusunda, çocuk yetiştirme tutumları ne olursa olsun 

annelerin çoğu için markanın önemli olduğu görülmektedir. Annelerin çoğu markayı 

kaliteli olduğu için tercih etmektedir. Araştırmaya katılan anneler özellikle ayakkabı ve 

kıyafeti marka almayı tercih etmektedirler.  

Tüketim özerkliği bakımından, annelerin bir kısmı bazen, bir kısmı da 

çoğunlukla çocuklarını alışverişe götürmektedirler. Annelerin çoğu mecbur oldukları 

için veya çocukla ilgili ürün alacakları zaman çocuklarını alışverişe götürürken, sadece 

demokratik anneler çocukları bilinçlensin diye onları alışverişe götürmektedir. 

Araştırmaya katılan anneler, çocuklarını genelde markete veya mağazaya 

götürmektedirler. Demokratik anneler, almayacakları ürünler için çocuklarına açıklama 

yapmakta, reddeden annelerin hepsi çocuklarının istediklerini almakta ve tüm otoriter 

anneler de çocuklarının istediği ürünlere sınır koymaktadırlar. 

Tüketim konusunda anne-çocuk iletişimi konusunda, otoriter ve reddeden 

tutuma sahip anneler dışındaki tüm anneler, alışveriş sırasında doğrudan çocuklarının 

fikirlerini sormaktadırlar. Otoriter tutuma sahip annelerin hepsi önce kendi fikirlerinin, 

sonra çocuklarının fikirlerinin önemli olduğunu belirtmektedirler. Anneler genelde 

çocukla ilgili ürünlerde çocuklarının fikirlerini sormaktadırlar. Anneler, çocukların da 

bir birey olduğunu ve o ürünü çocukların kullanacağını düşündükleri için çocuklarının 

fikirlerini sormaktadırlar.  

Tüketimin ve televizyonun etkisinin kısıtlanması bakımından ise, otoriter 

annelerin hepsi çocuklarının tüketimini kısıtlarken, aşırı korumacı ve demokratik 

annelerin ise çoğunluğu çocuklarının tüketimini kısıtlamaktadır. Reddeden annelerin ise 
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çoğu tüketimi kısıtlamamaktadır. Aşırı korumacı annelerin hepsi sağlıksız ürünlerin 

alınmasını, otoriter tutuma sahip annelerin hepsi ise elektrik, su kullanımını 

kısıtlamaktadırlar. Ayrıca, aşırı korumacı ve otoriter annelerin hepsi çocuklarının 

televizyon izlemesini kısıtlarken, reddeden tutuma sahip annelerin hiçbiri çocuklarının 

televizyon izlemesini kısıtlamamaktadırlar. Çocuğunun televizyon izlemesini kısıtlayan 

anneler genellikle çocuğun şiddet içeren programları izlemesini istememekte ve 

televizyon izleme süresine karışmaktadırlar. Araştırmaya katılan annelerin neredeyse 

hepsi reklâmların çocuğun isteğini arttırdığını düşünmektedir.  

Çocuklara sorulan sorular neticesinde, genel olarak çocukların annelerinin 

verdikleri cevapları doğrular nitelikte cevaplar verdikleri görülmektedir.  Araştırmaya 

katılan çocukların hepsi çöplerin yerlere atılmayacağını bilmektedir. Çocukların büyük 

çoğunluğu bu bilgiyi kendilerine annelerinin verdiğini söylerken, bazıları da bunu 

öğretmenlerinin söylediğini belirtmektedir. Enerji tasarrufuna önem veren veya 

çocuğunun elektrik ve su kullanımını kısıtlayan annelerin çoğunun çocuğu, elektrik ve 

suyun gereksiz yere kullanılmaması gerektiğinin bilincinde olan çocuklardır. Otoriter ve 

demokratik annelerin çocuklarının hepsi elektrik ve su tasarrufuna dikkat ettiklerini 

belirtmişlerdir. Araştırmada dikkat çeken diğer bir nokta ise çocukların çoğunun cips 

yemekten hoşlanmalarıdır. Özellikle otoriter annelerin cips veya kola tüketimine diğer 

annelere oranla daha fazla miktarda kısıtlama getirdikleri görülmektedir. Aşağıdaki 

tabloda annelerin çocuk yetiştirme tutumları arasında var olan farklar özet bir şekilde 

sunulmuştur.  

 

Tablo 24 

Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumları Arasında Fark Olan ve Olmayan Konular 
Tutumlar Arasında Fark Olan Konular Tutumlar Arasında Fark Olmayan  

Konular 
Ağaç dikimi ve çiçek ekimi Doğanın temiz tutulması 
Çevreye zararlı ürün kullanmama Enerji tasarrufunun önemi 
Kağıtları ayırma “Eskisini Getir Yenisini Götür” kampanyası 

hakkındaki düşünceler 
Bilinçli tüketim Eski kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine verilmesi 
Alınacak ürünlerde dikkat edilen özellikler Problemli ürünü iade 
Tüketici olarak hakkını bilme Çocuğun bilinçli bir tüketici olması isteği 
Çocuğu alışverişe götürme nedeni Materyalist tutum ve marka  
Annenin markette davranışı  
Ürün alırken çocuğun fikrini sorma  
Çocuğun tüketimini kısıtlama  
Televizyonun etkilerini kısıtlama  
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6.2. Öneriler 
 

Çocuklukta kazanılan deneyimler, yetişkinlikteki davranışlara yön vermektedir.  

Bugünün küçüğü olan çocuklar, yarının büyüğü olacaklar ve gelecek nesillerin 

yetiştirilmesinde de önemli roller üstleneceklerdir. Bu yüzden, çocuklarının 

sosyalleşmesi özellikle de tüketici olarak sosyalleşme süreçleri, üzerinde önemle 

durulması gereken konulardan birisidir. Çocukların tüketici olarak sosyalleşme 

süreçlerine anneler bilerek veya bilmeyerek önemli etkilerde bulunmakta, 

davranışlarıyla ve çocuklarına verdikleri tepkilerle çocuklarının davranışlarını 

etkilemektedirler.  

20. yy’da yaşanan çeşitli teknolojik gelişmelerle beraber,  iklimlerin değişmesi, 

küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi, su kaynaklarının azalması, tarım alanlarının 

zarar görmesi ve çevre kirliliği gibi birçok olumsuzluk insan hayatını etkilemeye 

başlamıştır. Gelecek nesillerin sağlıklı bir ortamda daha kaliteli bir yaşam 

sürdürebilmesi insanoğlunun çevre konusunda duyarlı olmasına ve bu duyarlılığı 

davranışlarına yansıtmasına bağlıdır. Bu araştırmada, ortaya çıkan en önemli 

sonuçlardan birisi, özellikle dört-altı yaş aralığındaki çocukların annelerinin 

davranışlarından çok etkilenmeleridir. Annesi çevreye daha duyarlı olan çocukların da 

çevreye duyarlılık gösterdiği görülmektedir. Bu bağlamda daha temiz, daha güzel bir 

çevrede yaşamak ve gelecek nesillere böyle bir çevre bırakmak için tüm annelerin çevre 

konusunda daha hassas olmaları gerekmektedir.  

Günümüzde insanlar refah düzeylerini yükseltmek, daha fazla gelişebilmek 

uğruna doğal kaynakları kayıtsızca kullanarak, üretim ve tüketim düzeylerini 

arttırmaktadırlar. Gelinen nokta, sadece tüketmek için tüketen nesillerin yetiştiği bir 

toplum düzenidir. Bu noktada da annelere önemli görevler düşmektedir. Anneler 

çocuklarına ihtiyaçlarından fazlasını tüketmemeleri, gereksiz yere tüketimde 

bulunmamaları konusunda öğütler vermeli ve bu konunun önemini çocuklarına 

açıklamalıdırlar. Çocuğa kısıtlama getirilerek çocuğun davranışı sadece belli bir 

süreliğine değişmektedir. Ama çocuğa niçin kısıtlama getirildiği anlatılırsa çocuğun 

davranışında ileriki hayatını da etkileyecek davranış değişiklikleri meydana gelecektir. 

Bu nedenle, tüketim konusunda çocukla kurulan iletişim önem arz etmektedir. 

Ward (1974), çocukların sahip olduğu tüketimle ilgili yetenekler, bilgiler ve 

tutumlar vasıtasıyla ortaya çıkan sürecin, kamu politikasına yön vermede ve tüketici 

eğitim programları geliştirmede kullanılabileceğini söylemektedir. Özellikle 
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televizyonda yayınlanan kamu spotları ile annelerin çocuğun başta çevreci tüketim 

olmak üzere, tüketici olarak sosyalleşmesi sürecindeki önemlerine ve çocuklarının 

uygun tüketici davranışı kazanmaları için yapmaları gereken davranışlara dikkat 

çekilmesi gerekmektedir. Araştırmada, annelerin çocuklarının şiddet içerikli 

programları izlemelerinden rahatsız oldukları ortaya çıkmıştır. Bu noktada da televizyon 

ve kamu yöneticilerinin bu konuya duyarlılık göstermeleri, bu tür programla İleride 

yapılizleyecekleri saatte yayınlamamaları gerekmektedir. 

Araştırma, anneler ve bu annelerin dört-altı yaş aralığındaki çocukları ile 

yapılmıştır. Gelecek araştırmalar, farklı yaş grubundaki çocukların tüketici olarak 

sosyalleşme sürecini inceleyebileceği gibi, sadece babaları veya hem anne hem de baba 

tutumlarını ve bu tutumların çocuklara yansımasını inceleyebilir. Araştırmada seçilen 

annelerin hepsi, tesadüf olarak, evli çıkmıştır. İleride yapılacak olan araştırmalarda, 

boşanmış veya bekar anneler de araştırmaya katılarak gerçekleştirilebilir. 

Bu tezde, çocukların tüketici olarak sosyalleşme sürecinde çevreci tüketim, 

bilinçli tüketim, tüketim özerkliği, anne-çocuk iletişimi, tüketim ve televizyonun 

etkilerinin kısıtlanması konuları incelenmiştir. İleride yapılacak olan araştırmalarda,  

araştırmacılar tüketimle ilişkili başka faktörleri de araştırmalarına katabilirler. Ayrıca bu 

araştırmada, sosyalleşme aracılarından aile üzerinde durulmuştur. Araştırmaya katılan 

çocukların çoğu öğrendikleri davranışların kaynağını anneleri olarak gösterirken, 

birkaçı da öğretmeni olarak göstermektedir. Çocuğun tüketici olarak sosyalleşme 

sürecini inceleyecek diğer araştırmalar, bu süreçte okul, akran veya medya etkisini de 

inceleyebilirler. 
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EK 2.  Anket Formu 
 
Değerli Cevaplayıcı; 
Bu anket, Anne tutumları ile çocukların tüketici olarak sosyalleşmesi arasındaki ilişkiyi ölçmek 
için Çukurova Üniversitesi’nde hazırlanan bir doktora tez çalışmasında kullanılacaktır. Ankete 
vereceğiniz doğru ve sizi yansıtan cevaplar, sadece akademik amaçlarla kullanılacak ve verilen 
bilgiler kesinlikle gizli tutulacakt ır. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. 
 Öğr.Gör. Sezen BOZYİĞİT                                           Prof.Dr. Canan MADRAN 
 sbozyigit@mersin.edu.tr                                                  cmadran@cu.edu.tr 
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1. Çocuk yorucu veya zor işlerden korunmalıdır. 1 2 3 4 
2. Çocuklarıyla kaygıları hakkında konuşan ebeveynler 
bazen onları kendi haline bırakmak gerektiğini 
düşünemezler.  

1 2 3 4 

3. Çocuk boşa geçen dakikaların bir daha hiç geri 
gelmeyeceğini ne kadar çabuk öğrenirse, kendisi için o 
kadar iyi olur.  

1 2 3 4 

4. Bir anne çocuğunun düş kırıklığına uğramaması için 
elinden geleni yapmalıdır. 1 2 3 4 

5. Çocuk ne kadar erken yürümeyi öğrenirse o kadar iyi 
eğitilebilir. 1 2 3 4 

6. Çocuk yetiştirmek sinirlendirici bir iştir. 1 2 3 4 
7. Çocuğun hayatta öğrenmesi gereken o kadar çok şey 
vardır ki, zamanını boşa geçirmesi affedilemez. 1 2 3 4 

8. Babalar, biraz daha şefkatli olsalar, anneler 
çocuklarıyla ilgili görevlerini daha iyi yaparlar. 1 2 3 4 

9. Çocuk yetiştirmenin kötü taraflarından birisi, zamanı 
istediğiniz gibi kullanamamaktır. 1 2 3 4 

10. Sıkı kurallarla yetiştirilen çocuklar çok daha iyi  
birer yetişkin olurlar.     

11. Bir anne çocuğunun mutluluğu için kendi 
mutluluğunu feda edebilmelidir. 1 2 3 4 

12. Aktif bir çocuk büyük bir olasılıkla mutlu bir kişi 
olacaktır. 1 2 3 4 

13.Büyükler çocukların şakalarına güler, onlara 
eğlendirici öyküler anlatırsa evdeki düzen daha düzgün, 
daha akıcı olur. 

1 2 3 4 

14. Çocuğun düşündüğü her şeyi bilmek, bir annenin 
görevidir. 1 2 3 4 

mailto:sbozyigit@mersin.edu.tr
mailto:cmadran@cu.edu.tr
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15. Anne babalar çocuklarına, sorgusuz sualsiz 
kendilerine sadık kalmalarını öğretmelidirler. 1 2 3 4 
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16. Bütün genç anneler, bebek bakımında beceriksiz  
olacaklarından korkarlar. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

17. Eğer anneler çocuklarıyla tüm gün birlikte olmak 
zorunda kalırlarsa, çocuklar bir annenin sinirini 
bozabilirler.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

18. Anne ve babalar her zaman çocuklarının kendilerine 
uymasını beklememeli, biraz da kendileri çocuklarına 
uymalıdır. 

1 2 3 4 

19. Eğer anneler dileklerinin kabul edileceğini bilselerdi, 
babaların daha anlayışlı olmalarını dilerlerdi. 1 2 3 4 

20.Çocuğa ne olursa olsun kavga etmekten kaçınması 
gerektiği öğretilmelidir. 1 2 3 4 

21. Çocuklar bencil olduklarında, hep bir şeyler 
istediklerinde, annenin tepesinin atması çok normaldir. 1 2 3 4 

22.Eğer çocuklar ailedeki kuralları uygun 
bulmuyorlarsa, bunu söylemeleri için anne baba 
tarafından teşvik edilmelidirler. 

1 2 3 4 

23. Anneler çok kere çocuklarına bir dakika daha 
dayanamayacakları duygusuna kapılırlar. 1 2 3 4 

24. Çocuğu sıkı terbiye edersiniz sonra size teşekkür 
eder. 1 2 3 4 

25.Küçük bir çocuk, cinsellik konusundaki 
konuşmalardan uzak tutulmalıdır. 1 2 3 4 

26. Bir annenin çocuğunun hayatı hakkında her şeyi 
bilmesi hakkıdır. Çünkü çocuğu onun bir parçasıdır. 1 2 3 4 

27. Uyanık bir anne-baba çocuğunun tüm düşüncelerini 
öğrenmeye çalışmalıdır. 1 2 3 4 

28. Çocuklar, anne babalarının kendileri için neleri feda 
ettiklerinin farkına varmalıdırlar. 1 2 3 4 

29. Eğer çocukların şikayetlerini söylemelerine izin 
verilirse şikayetleri hiç bitmez. 1 2 3 4 

30. Sağlam ve iyi bir karakter sıkı disiplin ile olur. 1 2 3 4 
31. Genç bir kadın gençken yapmak istediği çok şey 
olduğundan dolayı, anne olunca kendisini baskı altında 
hisseder. 

1 2 3 4 

32. Anneler çocukları için hemen hemen bütün 
zevklerini feda ederler. 1 2 3 4 
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33. Babalar daha az bencil olsalardı, kendilerine düşen 
görevi yaparlardı. 
 

1 2 3 4 
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34. İyi bir anne çocuğunu hayatın ufak tefek 
güçlüklerinden korumalıdır 1 2 3 4 

35. Çocuğa anne ve babasına herkesten daha çok saygı 
göstermesi gerektiği öğretilmelidir. 1 2 3 4 

36. Çocuk hiçbir zaman ailesinden sır saklamamalıdır. 1 2 3 4 
37. Çocuklardan sık sık ödün vermelerini, anne babaya 
uymalarını istemek adil değildir. 1 2 3 4 

38. Çoğu anne bebeğine bakarken onu incitmekten 
korkar. 1 2 3 4 

39.  Çocuğa başı derde girdiğinde kavga etmek yerine 
ailesine veya öğretmenlerine başvurması gerektiği 
öğretilmelidir.  

1 2 3 4 

40. Anne baba arasında tartışarak çözülemeyecek bazı 
konular vardır.  1 2 3 4 

41. Ev idaresinde en kötü şeylerden birisi de, kadının 
kendisini evinde hapsedilmiş gibi hissetmesidir. 1 2 3 4 

42. Hiçbir kadından yeni doğmuş bir bebeğe tek başına 
bakması beklenmemelidir. 1 2 3 4 

43. Oğlan ve kız çocuklarının birbirlerini tamamen 
çıplak görmelerine izin verilmemesi çok önemlidir. 1 2 3 4 

44. Çocukların sorunlarıyla ilgilenmenin bir sıkıntısı da, 
çocukların sizin ilginizi çekmek için birçok hikaye 
uydurmalarıdır. 

1 2 3 4 

45. Eğer anne babalar çocukları ile şakalaşıp beraber 
eğlenirlerse, çocuklar onların öğütlerini dinlemeye daha 
çok istekli olurlar. 

1 2 3 4 

46.  Anneleri kendileri yüzünden zorluk çektiği için 
çocuklar, annelerine karşı daha anlayışlı olmadırlar. 1 2 3 4 

47.  Çocuk eninde sonunda anne-babasından daha akıllı 
olamayacağını öğrenir. 1 2 3 4 

48. Eğer bir anne çocuklarıyla ilgili görevlerini iyi bir 
şekilde yapamıyorsa belki de bu, babanın evde kendine 
düşen görevi iyi yapmamasından ileri geliyordur. 

1 2 3 4 

49. Genç bir anne için ilk bebeğin bakımı sırasında 
yalnız kalmaktan kötü bir şey olamaz. 1 2 3 4 

50. Bir çocuğun diğer bir çocuğa vurması hiçbir şekilde 
hoşgörüyle karşılanamaz. 
 

1 2 3 4 
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51. Anne babalar çocuklarına hayatta ilerleyebilmeleri 
için hep bir şeyler yapmaları ve boşa zaman 
geçirmemeleri gerektiğini öğretmelidirler. 

1 2 3 4 

52. Akıllı bir kadın yeni bir bebeğin doğumundan önce 
ve sonra yalnız kalmamak için elinden geleni yapar. 1 2 3 4 

53. Evde olup bitenleri sadece anne bildiği için, ev 
hayatını onun planlaması lazımdır. 1 2 3 4 

54. Bazen bir kadının kendi haklarına sahip olabilmesi 
için, kocasını terslemesi gerekir. 1 2 3 4 

55. Bütün zamanını çocuklarıyla geçirmek, bir kadının 
kanadı kırılmış kuş gibi hissetmesine neden olur. 1 2 3 4 

56. Eğer anne kollarını sıvar, bütün yükü sırtına alırsa 
tüm aile rahat eder. 1 2 3 4 

57.Çocuklar cesaretlerini kırabilecek tüm zor işlerden 
uzak tutulmalıdır. 1 2 3 4 

58. Çocuklar aslında sıkı disiplin altında mutlu olurlar. 1 2 3 4 
59. Çocukların partileriyle, flörtleriyle ve eğlenceleriyle 
ilgilenen anne babalar onların iyi yetişmelerini sağlarlar. 1 2 3 4 

60. Anne ve babaya sadakat her şeyden önce gelir. 1 2 3 4 
 61) Yaşınız  :………………………..                                                                      
 62) Medeni durumunuz            
   (   ) Evli              (   ) Bekar          (   ) Bekar (Boşanmış)         (  ) Diğer……………           
 63) Aylık ortalama hane(aile) gelirinizi belirtiniz.     
   (   ) 1000 TL ve altı  (   ) 1001- 2500 TL    (   ) 2501- 4000 TL   (   ) 4001- 5500 TL 
 
   (   ) 5501- 7000 TL  (   ) 7001- 8500 TL    (   ) 8501- 10000 TL  (   ) 10001 TL ve üstü 
64) Eğitim durumunuzu belirtiniz. 
 (   ) Okur yazar değil         (   ) Okur yazar          (   ) İlköğretim                 (   ) Lise                                         
 
 ( ) Ön lisans (2 yıllık)    ( ) Lisans (Üniversite)    ( ) Lisansüstü                           
                                                                                                                                                                                                                                                       
65) Kaç çocuğunuz olduğunu belirtiniz…………...... .....................................                                               
66)  Mesleğinizi belirtiniz…………………………………………………………… 
67) Anaokuluna giden çocuğunuzun sayısını ve cinsiyetini 
belirtiniz………….................. 
68) Arabanız varsa arabanızın modelini ve sayısını 
belirtiniz……………………………….. 
69) Hangi mahalle ve ilçede oturduğunuzu 
belirtiniz………………………………………….. 
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ANKETİMİZ SONA ERMİŞTİR. ANKETE KATILDIGINIZ İÇİN TESEKKÜR 
EDERİZ. 
EK 3. Görüşme Soruları 
 
1) Doğanın korunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğaya zarar verilmesi, küresel 

ısınma, iklim değişikliği gibi konularda ne düşünüyorsunuz?  Bu konuda ne 

yapıyorsunuz? 

 a) Beyaz eşya ve ev eşyası alırken enerji tasarrufu, eskisini getir yenisini götür 

kampanyaları hakkında ne düşünüyorsunuz? 

       b) Evinizde ortaya çıkan bir atığı nasıl değerlendirirsiniz? (Kağıt, plastik, cam, eski  

       kıyafetler gibi? 

2) Kendinizi nasıl bir tüketici olarak tanımlarsınız? Alışverişte nasıl davranırsınız? 

        a) Aldığınız bir ürün problemli çıkarsa ne yaparsınız? 

        b) Çocuğunuzun nasıl bir tüketici olmasını istersiniz?  

3) Para, mal sahibi olmak, marka, lüks tüketim konusunda nasıl davranırsınız? Paranızı 

nasıl değerlendirirsiniz? 

4) Alışverişe giderken çocuğunuzu yanınızda götürür müsünüz? Niye? Ne sıklıkla? 

Nereye? 

         a) Alışveriş sırasında çocuğunuz ne tür davranışlar sergiler? Bu tür davranışlara 

sizin tutumunuz ne olur? 

5) Alışveriş sırasında çocuğun fikrini sorar mısınız? Hangi ürünlerde? Neden?  

6) Çocuğun tüketimini kısıtlar mısınız? Neden? Nasıl? 

         a)  Reklamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? 
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EK 4. Faktör Analizi Sonuçları 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,885 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 7678,440 

df 1770 

Sig. ,000 

 

Total Variance Explained 

Com
pone
nt 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulativ

e % Total 
% of 

Variance 
Cumulati

ve % Total 
% of 

Variance 
Cumulati

ve % 

1 5,606 25,480 25,480 5,606 25,480 25,480 3,587 16,306 16,306 

2 2,018 9,171 34,651 2,018 9,171 34,651 2,464 11,200 27,505 

3 1,936 8,798 43,449 1,936 8,798 43,449 2,291 10,416 37,921 

4 1,371 6,233 49,681 1,371 6,233 49,681 1,877 8,531 46,452 

5 1,126 5,117 54,798 1,126 5,117 54,798 1,836 8,347 54,798 

6 ,951 4,324 59,122       

7 ,835 3,796 62,918       

8 ,812 3,692 66,610       

9 ,756 3,438 70,048       

10 ,711 3,231 73,280       

11 ,671 3,051 76,330       

12 ,630 2,864 79,195       

13 ,585 2,658 81,852       

14 ,570 2,593 84,445       

15 ,521 2,367 86,812       

16 ,492 2,237 89,050       

17 ,473 2,149 91,199       

18 ,437 1,985 93,184       

19 ,420 1,909 95,093       

20 ,382 1,737 96,830       

21 ,361 1,640 98,470       

22 ,337 1,530 100,000       
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Rotated Component Matrixa 
 Component 
 1 2 3 4 5 

11. Bir anne çocuğunun mutluluğu için kendi 
mutluluğunu feda edebilmelidir. 

,730     

4. Bir anne çocuğunun düş kırıklığına 
uğramaması için elinden geleni yapmalıdır. 

,719     

3. Çocuk boşa geçen dakikaların bir daha hiç 
geri gelmeyeceğini ne kadar çabuk öğrenirse, 
kendisi için o kadar iyi olur. 

,654     

14. Çocuğun düşündüğü her şeyi tahmin 
edebilmek, bir annenin görevidir. 

,649     

51. Anne babalar çocuklarına hayatta 
ilerleyebilmeleri için hep bir şeyler yapmaları 
ve boşa zaman geçirmemeleri gerektiğini 
öğretmelidirler. 

,586     

28. Çocuklar, anne babalarının kendileri için 
neler feda ettiklerinin farkına varmalıdırlar. 

,558     

46.  Anneleri kendileri yüzünden zorluk çektiği 
için çocuklar, annelerine karşı daha anlayışlı 
olmadırlar. 

,532     

57.  Çocuklar cesaretlerini kırabilecek tüm zor 
işlerden uzak tutulmalıdır. 

,501     

30.  Sağlam ve iyi bir karakter sıkı disiplin ile 
olur. 

 ,782    

24. Çocuğu sıkı terbiye edersiniz sonra size 
teşekkür eder. 

 ,753    

10. Sıkı kurallarla yetiştirilen çocuklar çok 
daha iyi yetişkin olurlar. 

 ,697    

33. Babalar daha az bencil olsalardı kendilerine 
düşen görevi yaparlardı. 

  ,778   

19. Eğer anneler dileklerinin kabul edileceğini 
bilselerdi, babaların daha anlayışlı olmalarını 
dilerlerdi. 

  ,745   

8. Babalar, biraz daha şefkatli olsalar, anneler 
çocuklarıyla ilgili görevlerini daha iyi yaparlar.  

  ,678   

48. Eğer bir anne çocuklarıyla ilgili görevlerini 
iyi bir şekilde yapamıyorsa belki de bu, 
babanın evde kendine düşen görevi iyi 
yapmamasından ileri geliyordur. 

  ,605   

49. Genç bir anne için ilk bebeğin bakımı 
sırasında yalnız kalmaktan kötü bir şey olamaz. 

   ,809  

42. Hiçbir kadından yeni doğmuş bir bebeğe 
tek başına bakması beklenmemelidir. 

   ,709  

52. Akıllı bir kadın yeni bir bebeğin 
doğumundan önce ve sonra yalnız kalmamak 
için elinden geleni yapar. 

   ,588  

18. Anne ve babalar her zaman çocuklarının 
kendilerine uymasını beklememeli, birazda 
kendileri çocuklarına uymalıdır. 

    ,774 

22. Eğer çocuklar ailedeki kuralları uygun 
bulmuyorlarsa, bunu söylemeleri için anne 
baba tarafından teşvik edilmelidirler. 

    ,718 

45. Eğer anne babalar çocukları ile şakalaşıp 
beraber eğlenirlerse, çocuklar onların öğütlerini 
dinlemeye daha çok istekli olurlar. 

    ,542 

13. Büyükler çocukların şakalarına güler, 
onlara eğlendirici öyküler anlatırsa aralarındaki 
ilişki daha olumlu olur. 

    ,536 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value ,845 

N of Items 30a 

Part 2 Value ,842 

N of Items 30b 
 Total N of Items 60 

 Correlation Between Forms ,768 

Spearman-Brown 
Coefficient 

 Equal Length ,869 

Unequal Length ,869 
 Guttman Split-Half 

Coefficient 
,869 
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EK 5. Görüşme Sonuçları 
 
1) KATILIMCI  9 
A)Doğanın korunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğaya zarar verilmesi, 
küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konularda ne düşünüyorsunuz?  Bu konuda 
ne yapıyorsunuz? 
Alışveriş poşetlerinin geri dönüşümlü olması, daha çok kağıt poşet kullanılması doğanın 
korunmasıyla alakalıdır. Evde özellikle mutfak ürünlerinde plastik değil de doğada 
çabuk dönüşen ürünleri genelde cam ürünleri tercih ediyorum. Ambalajlı bir ürün 
alırken geri dönüşüm işareti olup olmadığını kontrol ediyorum. Sokakta çöp kutularını 
kullanıyorum. Televizyonda “çevreye ne olduysa titiz ev hanımları yüzünden oldu” 
lafını duyduğum için çok çeşitli deterjan kullanmıyorum. 
 1)Beyaz eşya ve ev eşyası alırken enerji tasarrufu, eskisini getir yenisini götür 
kampanyaları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Beyaz eşya alırken enerji tasarrufu özelliğinin olmasına dikkat ediyorum. Eski eşyayı 
yeniden değerlendiriyorum, örneğin koltuk yüzlerini değiştiriyorum. Eski eşyaları çöpe 
atmaktansa ihtiyacı olanlara veriyorum. Bu tür kampanyalardan yararlanmadım. 
Elektrik tesisatını pahalı yaptırdım ama elektrik tesisatım uzun ömürlü çünkü 
değiştirilen her ampul doğada atık oluşturuyor. 
 2)Evinizde ortaya çıkan bir atığı nasıl değerlendirirsiniz? (Kağıt, plastik, cam, 
eski kıyafetler gibi? 
 Kağıtları çöpe atıyorum, yani çöp ayrımı yapmıyorum. Sadece doğaya zarar verdiği 
için pilleri ayırıyor, eczanedeki müşterileri de atık pilleri getirmesi konusunda 
uyarıyorum. Eski kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine veriyorum. 
B)Kendinizi nasıl bir tüketici olarak tanımlarsınız? Alışverişte nasıl davranırsınız? 
 Çok tüketen, gereksiz yere alışveriş yapan birisiyim. Kampanyalı ürün gördüğüm 
zaman dayanamıyorum. Aldığım ürünlerin %90’ını kampanyalı ürünlerden alıyorum. 
Özellikle kıyafet ve ev aksesuarı söz konusu olduğu zaman ihtiyacım olanı değil de 
gözüme güzel görüneni alıyorum.  
Bir tek market alışverişlerini listeli yapıyorum. Genelde online alışveriş yapıyorum.  
Ürün almadan önce fiyat karşılaştırması yapıyorum, ama alacağım ürün daha ucuz 
olduğu için o üründen daha fazla alıyorum. ihtiyacım olmayan ürünü ileride ihtiyacım 
olur diye ya da bir başkasına hediye ederim diye alıyorum. Sadece çocukla ilgili 
ürünlerde ürünün içerik bilgisini kontrol ediyorum ve ürünlerin mutlaka tarihlerine 
bakıyorum. 
1) Aldığınız bir ürün problemli çıkarsa ne yaparsınız? 
Ürünlerin iade sürelerinden yararlanıyorum, ürün problemli çıkarsa o ürünü geri 
götürüyorum, gerekirse yöneticiye şikayet ediyorum, ama haklarımı tam olarak 
bildiğimi söyleyemem. 
2) Çocuğunuzun nasıl bir tüketici olmasını istersiniz? 
Ben yarı bilinçli bir tüketiciyim ama çocuğumun bilinçli bir tüketici olmasını isterim. 
Çocuğum ihtiyacı olan ürünleri satın alsın. Çocuğum para kavramını bilmediği için 
çocuğumun bilinçli bir tüketici olması konusunda herhangi bir şey yapmıyorum.  
C) Para, mal sahibi olmak, marka, lüks tüketim konusunda nasıl davranırsınız? 
Paranızı nasıl değerlendirirsiniz? 
Marka benim için önemli. Aldığım ayakkabı mutlaka marka olmalı. Özellikle çocuk 
kıyafetlerini marka alıyorum. Çocukların eğitimini düşündüğüm için mal sahibi olmak 
benim için önemli. Önce tüketiyorum geri kalan paramla tasarrufta bulunuyorum. 
Paramla gayrimenkul alıyorum. Kaliteli olduğunu düşündüğüm için markaya önem 
veriyorum ve lüks tüketimde bulunuyorum. 
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D) Alışverişe giderken çocuğunuzu yanınızda götürür müsünüz? Niye? Ne 
sıklıkla? Nereye? 
 1)Alışveriş sırasında çocuğunuz ne tür davranışlar sergiler? Bu tür davranışlara 
sizin tutumunuz ne olur? 
Çocuğumu alışverişe mecbur olduğum için, genelde market alışverişine götürüyorum. 
Çocuğum gördüğü her şeyden istediği için markete girmeden önce sadece bir şey 
alabileceğini söylüyorum. Ama çocuğun babasına nazı geçiyor ve babası istediği her 
şeyi alıyor. 
E) Alışveriş sırasında çocuğun fikrini sorar mısınız? Hangi ürünlerde? Neden?  
  Çocuğun fikrini çocukla ilgili ürünlerde, çocuk kıyafeti alırken sorarım. Restaurant 
seçimi konusunda da çocuğun fikrini sorarım. Aldığım ürünler hakkında çocuğa bilgi 
vermem. 
F) Çocuğun tüketimini kısıtlar mısınız? Neden? Nasıl? 
    Çocuğum doyumsuz olmasın diye çocuğumun aldıklarını kısıtlarım. Sağlığına Zararlı 
ürünleri cips, kola gibi almasını çok istemiyorum ama abartmadığı sürece sağlığına 
zararlı da olsa çocuğumun istediği ürünleri alıyorum. 
 1)  Reklamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? 
Çocuğumun reklamları ve televizyonu izlemesini kısıtlamıyorum ama reklamların 
çocuk üzerinde etkili olduğunu düşünüyorum. Reklamlarda gördüklerini genelde alırım. 
KATILIMCI 9’UN OĞLU 
1) Markete gittiğim zaman cips ve kola alıyorum, markette birçok şey almak istiyorum, 
bazen ağlıyorum, ama ağladığım zaman annem istediklerimi almıyor. Ama babam 
istediğim her şeyi alıyor. 
2) Dişini fırçalarken suyu açık bırakmak doğru bir hareket. Lambayı sadece uyurken 
kapatıyorum. 
3) Çikolata kabını çöpe atarım bittiği zaman. Çöpler yere atılmaz, yerler pis olur. 
Annem söylüyor. 
 
2) KATILIMCI 10 
A)Doğanın korunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğaya zarar verilmesi, 
küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konularda ne düşünüyorsunuz?  Bu konuda 
ne yapıyorsunuz? 
Doğanın korunması denilince ağaçlara, ormana, çevre kirliliğine duyarlı olmak aklıma 
geliyor. Ev temizli yapmanın bile çevreyi temizlemenin ilk adımı olduğunu 
düşünüyorum. Bu konulara ilgi duyulması gerektiğini düşünüyorum, ama ben çok da 
ilgili değilim. Bir tek TEMA’ya üyeyim, önceden ağaç dikmişliğim var. Çevreyle ilgili 
konularda çok bilgilendirilmediğimi düşünüyorum. 
2) Beyaz eşya ve ev eşyası alırken enerji tasarrufu, eskisini getir yenisini götür 
kampanyaları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Enerji tasarrufu ve kampanyalarla çok ilgilenmiyorum. Bir ürünü çok beğenirsem 
alırım, çok incelemem. 
3)Evinizde ortaya çıkan bir atığı nasıl değerlendirirsiniz? (Kağıt, plastik, cam, eski 
kıyafetler gibi? 
Eski kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine, fazla ekmekleri de hayvanlara veriyorum. Bir ara 
plastik şişelerin kapaklarını topladım. Evde genelde plastik kullanırım, cam, plastik, 
kağıt ayrımı yapmam. 
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B) Kendinizi nasıl bir tüketici olarak tanımlarsınız? Alışverişte nasıl 
davranırsınız? 
 Market alışverişlerinde liste yaparım. İndirim zamanlarını çok kalabalık oluyor diye 
sevmiyorum. Bilinçli bir tüketici değilim. Özellikle kıyafette bir anlık beğenme ile çok 
tüketmeyeceğim ürünleri alabiliyorum. 
 1) Aldığınız bir ürün problemli çıkarsa ne yaparsınız? 
Üşendiğim için iade yoluna gitmem. Sadece şikayet konusunu yetkililere mail atarım. 
Haklarım konusunda çok bilgim yok. 
 2) Çocuğunuzun nasıl bir tüketici olmasını istersiniz? 
Oğlum ileride benim gibi olmasın. İhtiyacı olanı alsın, çok fazla ürün almasın. Oğluma 
parasını boşa harcamaması gerektiğini söylüyorum. 
C)Para, mal sahibi olmak, marka, lüks tüketim konusunda nasıl davranırsınız? 
Paranızı nasıl değerlendirirsiniz? 
Kimseye muhtaç olmamak için para önemlidir, ama benim için birinci sırada yer almaz. 
Mal sahibi olunması gerektiğini düşünüyorum. Paramla yayla veya deniz evi alıyorum. 
Marka benim için önemli, tarzıma uygun. Kıyafeti, ev gereçlerini ve ayakkabıyı marka 
alırım. Oğlumun kıyafetlerini de marka alırım. Beğeniyorsam, tarzıma uygunsa para 
önemli değil. Lüks tüketimde bulunmam. 
D) Alışverişe giderken çocuğunuzu yanınızda götürür müsünüz? Niye? Ne 
sıklıkla? Nereye? 
1) Alışveriş sırasında çocuğunuz ne tür davranışlar sergiler? Bu tür davranışlara 
sizin tutumunuz ne olur? 
Alışverişe giderken oğlumu genelde yanıma almam. Çocuğa kıyafet alacaksam bazen 
çocuğu götürürüm. Oğlum gördüğü her şeyi ister, disiplin sağlayamam diye çocuğu 
alışverişe götürmüyorum. Oğlum çok şey istediği zaman “paramız yok, alamayız” 
diyorum, işe yarıyor. Market alışverişlerine oğlumu mecbur olduğum için götürüyorum. 
Market alışverişlerinde oğluma sınır koyarım, bir veya iki şey almasına izin veririm. 
 E) Alışveriş sırasında çocuğun fikrini sorar mısınız? Hangi ürünlerde? Neden?  
Çocuğun fikrini çocukla ilgili alışveriş yaparken sorarım. Özellikle kıyafet ve kırtasiye 
malzemesi alırken. Çocuğun fikrinin önemli olduğunu düşünüyorum. Benim 
müdahalem olmadan çocuğun kendine has bir düşünceye sahip olup olmadığını 
anlamak için sorarım. Çocuğa açıklama yaparım ama kısa açıklama yaparım. Lafı 
uzatmam. 
 F) Çocuğun tüketimini kısıtlar mısınız? Neden? Nasıl? 
Tek alışverişe gittiysem cips, kola alırım. Ama kocam kızdığı için alamıyorum. 
Çocuğun ihtiyacı olmayan ürünleri almam. Örneğin ikinci ayakkabıyı almam. Elektrik, 
su kullanımını kısıtlarım, banyoda suyu çok akıtmasını istemem. Ama ben bunlara çok 
dikkat etmem, banyoda suyu çok kullanırım. Çocuğu bu konularda uyarmamın nedeni, 
onun iyi yetişmesini istediğim için.  
1)  Reklamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? 
İzlediği programları kısıtlamam. Çok geç saatlere kadar televizyon izlemesine izin 
vermem. Reklamların çocuğun tüketimini arttırdığını düşünüyorum. Çocuk reklamlarda 
gördüklerini istiyor. Reklamlarda gördüklerinin %30’unu da alırım. 
Anne olduktan sonra tüketimim değişmedi. Eşimle çok zıtız. Eşim organik ürünlere çok 
önem verir. Ben bunlara önem vermem. Eşim çok titiz olduğu için, çocuk obsesif 
olmasın diye ben rahat davranıyorum. 
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KATILIMCI 10’UN OĞLU 
1) Markete gittiğimde cips, kola alırım. Annem cips yememe izin verir, babam vermez. 
Annem istediğim her şeyi almaz. Markete annemle gitmeyi seviyorum, çünkü annem 
cips almama izin verir. Oyuncak alır. 
2) Işığı kapatmamız doğru bir hareket. Odamda işim bittiği zaman lambayı kapatırım. 
Işığı boşa harcamamak için kapatıyorum.  Dişimi fırçalarken suyu kapatıyorum, yoksa 
su biter. Bunları ben biliyorum. 
3) Çikolatanın çöpünü çöpe atarım, pislik olmasın diye. Annem söylüyor. 

 
3) KATILIMCI 11 
A)Doğanın korunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğaya zarar verilmesi, 
küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konularda ne düşünüyorsunuz?  Bu konuda 
ne yapıyorsunuz? 
Çevrenin kirlenmesi gelecek nesilleri etkileyeceği için çevrenin kirlenmesini istemem. 
Çevrenin kirlenmesinin tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Hayvanlara çok düşkünüm. 
Hayvanlara zarar vermemeye çalışıyorum, böylelikle de çevreye de zarar vermemiş 
oluyorum. Başka da bir şey yapmıyorum. 
1)Beyaz eşya ve ev eşyası alırken enerji tasarrufu, eskisini getir yenisini götür 
kampanyaları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Enerji tasarrufunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ama pahalı olduğu için almam. Bu 
tür kampanyaların da iyi olduğunu düşünüyorum ama şimdiye kadar böyle bir 
kampanyadan yararlanmadım. 
2)Evinizde ortaya çıkan bir atığı nasıl değerlendirirsiniz? (Kağıt, plastik, cam, eski 
kıyafetler gibi) 
Eski kıyafetleri ihtiyacı olanlara veriyorum. Kağıtları atmam, yaz bile olsa atmam, 
kaldırırım. Çünkü kışın yakmak için kullanıyorum. Plastikleri ayırmam, çöpe atarım. 
B) Kendinizi nasıl bir tüketici olarak tanımlarsınız? Alışverişte nasıl 
davranırsınız? 
Ne çok bilinçli ne de çok bilinçsizim. Çok fazla araştırma yapmam ama alacağım 
ürünlerin fiyatlarına bakarım. Gereksiz şeylere çok para vermem. 
1) Aldığınız bir ürün problemli çıkarsa ne yaparsınız? 
İade ederim. Tüketici olarak haklarımı çok bilmiyorum. 
2) Çocuğunuzun nasıl bir tüketici olmasını istersiniz? 
Bilinçli olsun. Her konuda kendini eğitsin. Alacağı her şeyi araştırarak alsın. İhtiyacı 
olanı alsın. 
C)Para, mal sahibi olmak, marka, lüks tüketim konusunda nasıl davranırsınız? 
Paranızı nasıl değerlendirirsiniz? 
Para ihtiyaçtır. Parasız olmaz. Marka kaliteli diye önemli. Genelde yiyecek türlerini 
marka alırım. 
D)Alışverişe giderken çocuğunuzu yanınızda götürür müsünüz? Niye? Ne sıklıkla? 
Nereye? 
Mecbur kalırsam, çocuğumu alışverişe götürürüm. Genelde markete giderken veya 
kendine kıyafet alacaksam götürürüm. Ama imkanım varsa kendim giderim. 
1)Alışveriş sırasında çocuğunuz ne tür davranışlar sergiler? Bu tür davranışlara 
sizin tutumunuz ne olur? 
Her şeyi ister, bazen ağlar. Param olursa alırım ama her zaman da almam. 
 E)Alışveriş sırasında çocuğun fikrini sorar mısınız? Hangi ürünlerde? Neden?  
Kendiyle ilgili ürünlerde sorarım. İstediği bir şey olup olmadığını sorarım. Çocuğun 
fikrini sormak önemli, ne bileyim önemli işte. Çocuk varı, yoku bilsin diye açıklama 
yaparım. Param yok şuanda alamam, işim var alamam derim. 
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F) Çocuğun tüketimini kısıtlar mısınız? Neden? Nasıl? 
Almam dediğim bir ürün yok. Ama devamlı olarak çikolata almam. Şiddet içerikli 
programları izletmem. 10’dan sonra televizyon izletmem. Dersini yaptıktan sonra 
televizyon izler yatar. 
 1)  Reklamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? 
Çocuk reklamlarda gördüğü her şeyi istiyor. Alamayız, paramız olunca alırız diyorum 
Anne olduktan sonra tüketimim değişmedi. 
KATILIMCI 11’İN KIZI 
1) Çöpe atmak doğru bir davranış. Yediklerimin çöpünü çöpe atarım. Atmazsam okul 
kirlenir. Öğretmenim derste anlattı. 
2) Dişimi fırçalarken suyu bazen kapatırım. Elektriği kapatmayı unutuyorum. Çok 
paramız yok diyor annem. 
3) Bazen giderim. İstediğim her şeyi çoğu zaman alırız.  Bazen paramız yok alamam 
diyor annem. Cips yerim, kola içerim. 

 
4) KATILIMCI 12 
A) Doğanın korunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğaya zarar verilmesi, 
küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konularda ne düşünüyorsunuz?  Bu konuda 
ne yapıyorsunuz? 
Doğanın korunması bizim için önemli, doğayı korursak çevremiz daha güzel olur. 
Ağaçların kesilmesini istemem, defter ve kitaplar ağaçtan yapılıyor. Bu yüzden 
kıymetini bilmeliyiz. Başka bir şey yapmıyorum. 
1) Beyaz eşya ve ev eşyası alırken enerji tasarrufu, eskisini getir yenisini götür 
kampanyaları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
A++  alırım. Enerji tasarrufu cebimiz için önemli. Eskisini getir yenisini götür 
kampanyalarını hiç kullanmadım ama yararlı olduğunu düşünüyorum. 
2)Evinizde ortaya çıkan bir atığı nasıl değerlendirirsiniz? (Kağıt, plastik, cam, eski 
kıyafetler gibi) 
Eski kıyafetleri ihtiyacı olanlara veririm, çocukların kıyafetlerini atmam, kardeşleri 
giyer. Kağıtları atmıyorum, sobada yakıyorum. Plastikleri eskiciye veririm, karşılığında 
para alırım. 
B)Kendinizi nasıl bir tüketici olarak tanımlarsınız? Alışverişte nasıl davranırsınız? 
Tutumluyum. İhtiyacım olanı alırım. Bir ürünü çok beğenirsem alırım ama bu fazla 
olmaz. Her şeye gerektiği kadar harcama yapıyorum. Ama çok param olsaydı daha fazla 
harcama yapmak isterdim. 
 1) Aldığınız bir ürün problemli çıkarsa ne yaparsınız? 
İade ederim. Şikayet ederim. Tüketici olarak haklarımı çok bildiğimi düşünmüyorum. 
Ama teyzemler buzdolabı aldılar, problem çıktı, yenisini aldılar. Benim başıma böyle 
bir şey gelmedi. 
 2) Çocuğunuzun nasıl bir tüketici olmasını istersiniz? 
İstediğini alsın ama abartmasın. Biraz tutumlu olsun. Gerektiği kadar harcasın, savurgan 
olmasın. 
C)Para, mal sahibi olmak, marka, lüks tüketim konusunda nasıl davranırsınız? 
Paranızı nasıl değerlendirirsiniz? 
Paran olmazsa hiçbir şey elde edemezsin. Toplumda bir yerin olmaz. Aldığım ürünlerin 
kaliteli olmasını isterim. Doğrusunu söylemek gerekirse bazı markalar sahip olmayı 
isterdim. Çünkü ayakkabı ve kıyafete düşkünüm. 
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D) Alışverişe giderken çocuğunuzu yanınızda götürür müsünüz? Niye? Ne 
sıklıkla? Nereye? 
Bazen götürürüm. Kendiyle ilgili ihtiyacı olan şeyleri alacağım zaman götürürüm.  
Açılsın, hava alsın diye götürürüm. Markete daha az götürürüm genelde çarşıya kıyafet 
almaya gittiğimiz zaman götürürüm. Gezmiş oluyor çocuklar. 
 1) Alışveriş sırasında çocuğunuz ne tür davranışlar sergiler? Bu tür davranışlara 
sizin tutumunuz ne olur? 
Çocuk gördüğü her şeyi istiyor. Param yok, sonra alırız diyorum. Daha küçük fiyatlı 
ürün alır, isteği şeyi unuttururum. 
 E) Alışveriş sırasında çocuğun fikrini sorar mısınız? Hangi ürünlerde? Neden?  
Sorarım. Aldığı eşyayı beğenerek giysin isterim. Kendisine kıyafet alırken, kırtasiye 
ürünleri alırken sorarım. Almadığım zaman paramız yok, sonra alırız der geçiştiririm. 
 F) Çocuğun tüketimini kısıtlar mısınız? Neden? Nasıl? 
Kantinden alışveriş yaparlar, çünkü evden yemeden çıkarlar. Cips ve kolayı fazlaca 
tüketiyorlar. Zaralı olduklarını düşünüyorum ama almalarına izin veririm. Televizyonda 
genelde çizgi film izler, izlediği programlara karışmam.   
 1)  Reklamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? 
Reklamlarda gördüklerini ister. Örneğin arabalı yatak istiyor. Bütçeme ağır geldiği için 
almıyorum. Sonra alırız diyorum. Özellikle çizgi filmdeki kahramanların ürünlerini 
istiyor, geçiştiriyorum. 
Anne olduktan sonra ihtiyaçlarım fazlalaştı. 
 
KATILIMCI 12’NİN OĞLU 
1) Çöpe atmak doğru bir davranış. Yediğim şeylerin çöpünü çöpe atarım. Çöpe 
atmazsam okul kirlenir. Öğretmenim uyarıyor. 
2) Suyu açık bırakmam. Açık bırakırsam para çok gelir. Elektriği kapatırım, para çok 
gelmesin diye. Bunları televizyonda gördüm. 
3) Markete bazen giderim. Cips yerim, kola içerim çok şey almak istiyorum. Annem 
alıyor. 
 
5) KATILIMCI 17 
A) Doğanın korunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğaya zarar verilmesi, 
küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konularda ne düşünüyorsunuz?  Bu konuda 
ne yapıyorsunuz? 
 Doğanın korunması çocuklarımıza rahat bir gelecek sunulması bakımından önemlidir. 
Örneğin iklim değişikliğine çok fazla müdahale edilememektedir. Doğayı korumak için 
fidan dikimi yapıyorum, yeşil alanları koruyorum. Geri dönüşümü olan ürünleri 
alıyorum. Çevre dostu ürün kavramına inanmıyorum, bunların pazarlama taktiği 
olduğunu düşünüyorum. Çok fazla deterjan kullanmıyorum, çift durulama yapıyorum. 
1) Beyaz eşya ve ev eşyası alırken enerji tasarrufu, eskisini getir yenisini götür 
kampanyaları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Cihazın performansını etkilemiyorsa enerji tasarrufu sağlayan ürünleri alıyorum. 
İndirimli saat dilimlerine dikkat ediyorum. Bu kampanyalardan yararlanmadım. 
2) Evinizde ortaya çıkan bir atığı nasıl değerlendirirsiniz? (Kağıt, plastik, cam, 
eski kıyafetler gibi? 
Eski eşyalarımı çöpe atmıyorum, ihtiyacı olan insanlara veriyorum. Kartonların ve 
kağıtların ayrı verilmesi gerektiğini düşünüyorum ama olanak olmadığı için 
yapamıyorum. Önce bunları ayrı ayrı atıyordum ama çöp arabası bunları üst üste 
koyduğu için artık ayrıştırmıyorum. Ama Adana’da toplanan tüm çöplerin sonradan 
ayrıştırıldığını bildiğim için içim rahat. 



232 

B) Kendinizi nasıl bir tüketici olarak tanımlarsınız? Alışverişte nasıl 
davranırsınız? 
Mantıklı, her gördüğüne atlamayan bir tüketiciyim. Satın aldığım ürünleri ihtiyacım 
dahilinde alıyorum, kampanyaları takip ediyorum. Ama kıyafet söz konusu olduğu 
zaman çok beğendiğim bir ürünü ihtiyacım olmasa bile alıyorum. Sadece mutfak 
ihtiyaçlarında alışveriş listesi yapıyorum. Alacağım ürünlerin mutlaka fiyatlarını 
karşılaştırırım. Market alışverişlerinde mutlaka faturayla raf fiyatlarını karşılaştırırım, 
gerekirse aldıklarımın hepsini bırakırım. Ketçap kimyasal madde içerdiği için daha 
doğal olan domates sosu kullanıyorum. Ürünlerin tarihine mutlaka bakarım, 
ambalajlarını okurum. 
 1) Aldığınız bir ürün problemli çıkarsa ne yaparsınız? 
Aldığım bir ürün problemli çıkarsa iade ederim, mağaza yetkilisini çağırırım. Tüketici 
olarak haklarımı biliyorum. Geçen gün problem yaşadığım bir mağazaya “tüketici 
hakları denetçisi” olduğumu söyledim. Yaşadığım olumsuz bir olayda hakkımı 
öğrenmek için internete bakarım. Bir şey almadan önce haklarımı araştırırım. 
 2) Çocuğunuzun nasıl bir tüketici olmasını istersiniz? 
Çocuğum bilinçli bir tüketici olsun, sağlığına zarar vermemesi koşuluyla canının 
istediği her şeyi almasını isterim. Örneğin kızım şimdiden dolaptan süt alacağı zaman 
“anne tarihine bak” diyor. 
C) Para, mal sahibi olmak, marka, lüks tüketim konusunda nasıl davranırsınız? 
Paranızı nasıl değerlendirirsiniz? 
   Para çocukların geleceğini garanti altına almak için önemlidir, tasarrufta bulunurum, 
ev alırım. Çocuktan önce gayrimenkul alımı önemli değildi ama çocuğa gelecek 
sağlamak bakımından şimdi önemli. Ayakkabıyı marka alırım, ara ara lüks tüketimde 
bulunurum. Saati diğer insanlardan farklı olmak için marka alıyorum. marka tercih 
etmemin nedeni markanın kaliteli ve uzun ömürlü olduğunu düşünmem. 
D) Alışverişe giderken çocuğunuzu yanınızda götürür müsünüz? Niye? Ne 
sıklıkla? Nereye? 
 1)Alışveriş sırasında çocuğunuz ne tür davranışlar sergiler? Bu tür davranışlara 
sizin tutumunuz ne olur? 
Çocukla ilgili bir ürün alacaksam çocuğu markete ya da alışveriş merkezine 
götürüyorum. Kızım alışveriş merkezlerine ve markete gitmeyi reddediyor. Çok zaman 
harcadığımızı ve yorulduğunu söylüyor. Çocuk yorulmasın diye alışverişe 
götürmüyorum. 
E) Alışveriş sırasında çocuğun fikrini sorar mısınız? Hangi ürünlerde? Neden?  
 Çocukla ilgili ürünlerde kıyafet, gıda, tatil seçimi gibi konularda çocuğumun fikrini 
sorarım.  O ürünleri çocuk da kullanacağı için çocuğun fikrini sorarım, çünkü çocuğu 
istemediği bir şeye zorlamak istemiyorum. Almaması gereken bir ürünü neden 
almaması gerektiğini çocuğa açıklarım. Sağlıksız ve ihtiyacı olmayan bir ürünü almasını 
kesinlikle istemiyorum. 
F) Çocuğun tüketimini kısıtlar mısınız? Neden? Nasıl? 
Çocuğun ihtiyacı olmayan ve sağlıksız olan ürünleri almıyorum. Sağlıksız üründen 
kastım, boyalı, üstü şekerli, lisanssız, doğal olmayan ürünler. Kızım bunları almak 
isterse kesinlikle almıyorum ama almama nedenimi açıklıyorum. Kızımın tüketimini 
kısıtlarım. Elektriği ve suyu fazla kullanmasına müdahale ediyorum, suyu boşa 
akıtmasını istemiyorum. Ziyan oluyor diye açıklama yaparım. Kızım elmayı tam 
bitirmeden attı diye istediği 2. elmayı vermedim ama niye vermediğimi açıkladım. 
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 1) Reklamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? 
Kızımın şiddet içeren programları ve haberleri izlemesini istemiyorum. Reklamların 
çocuğun tüketimini arttırdığını düşünüyorum, kızım reklamlarda gördüğü ürünleri 
isterse ihtiyacımız yok, alamayız diye açıklama yapıyorum. 
Anne olmadan önce bu kadar hassas değildim. Çocuk olduktan sonra parfümsüz, 
boyasız, doğal ürünleri tercih ediyorum. Dondurulmuş gıda, konserve almıyorum. 
KATILIMCI 17’NİN KIZI 
1) Marketten süt ve meyve suyu alıyorum, süt alırken annem tarihine bakıyor. Markette 
birçok şey almak istiyorum ama annem almama izin vermiyor. Kola çocuklara zararlı, 
içmiyorum, meyve suyu içiyorum. 
2) Işığı söndürmek doğru bir hareket, yoksa elektrik biter, paramız azalır. Dişimi 
fırçalarken bazen suyu kapatmayı unutuyorum ama annem suyu kapatmamı söylüyor. 
Suyu kapatmazsak paramız biter. 
3) Çöpleri toplamak doğru bir hareket, çikolata kabını yere atmam, dışarıda anneme 
veririm o çöpe atar. Bunları hep annemden öğrendim. 
 
6) KATILIMCI 18 
A) Doğanın korunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğaya zarar verilmesi, 
küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konularda ne düşünüyorsunuz?  Bu konuda 
ne yapıyorsunuz? 
Çok önemli bir konu. Dünyayı fazlasıyla kirlettiğimizi düşünüyorum. Dünyaya zarar 
veriyor diye çok fazla parfüm, deodorant kullanmamaya dikkat ediyorum. Elektrik ve su 
kullanımıma dikkat ediyorum. Kendime ait bir arabam var, gerektikçe kullanıyorum 
ama kullanıp çevreye zarar veriyorum diye üzülüyorum. Çevreme çöp atmıyorum. 
1)Beyaz eşya ve ev eşyası alırken enerji tasarrufu, eskisini getir yenisini götür 
kampanyaları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Eskisini getir yenisini götür kampanyaları benim için çok önemli değil. Ama beyaz eşya 
alırken enerji tasarrufuna önem veririm. Önem vermemin nedeni faturanın az gelmesi 
değil, dünyaya bir katkıda bulunabilmektir. 
2)Evinizde ortaya çıkan bir atığı nasıl değerlendirirsiniz? (Kağıt, plastik, cam, eski 
kıyafetler gibi? 
Eski kıyafetleri ihtiyacı olan insanlara veriyorum. Evimde genelde cam kullanırım. 
Kağıtların,  çöplerin ayrıştırılması gerektiğini düşünüyorum ama olanak olmadığı için 
yapamıyorum. Oturduğum evin site yönetimi ile konuşup siteye kağıtları, plastikleri 
ayrı ayrı atabileceğim bidonların yapılmasını istemeyi düşünüyorum. 
B)Kendinizi nasıl bir tüketici olarak tanımlarsınız? Alışverişte nasıl davranırsınız? 
 Bilinçli bir tüketici olduğumu düşünüyorum. İhtiyacım olmayan bir ürünü hoşuma gitti 
diye almam. Ama gıdada buna çok uyamıyorum. Çocuklar söz konusu olduğu zaman 
yemeleri gerekir diye alıyorum. Ama sağlıksız ürünleri almam. İndirim zamanlarını çok 
takip etmiyorum, çünkü istediğim ürün kalmayabiliyor. Bir ürün alırken çok 
düşünmeme rağmen, arada bir düşünmeden aldığım oluyor. 
 1) Aldığınız bir ürün problemli çıkarsa ne yaparsınız? 
 Aldığım bir ürün problemli çıkarsa iade ederim, tüketici olarak haklarımı biliyorum. 
Gerekirse kavga çıkartırım ama mutlaka hakkımı alırım.   
 2) Çocuğunuzun nasıl bir tüketici olmasını istersiniz? 
Kızım bilinçli olsun, parasının kıymetini bilsin, doğayı kirletmeden alışveriş yapsın. 
İhtiyacı olan ürünleri alsın, düşünüp alsın ama gözünde de bir şey kalmasın. 
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C)Para, mal sahibi olmak, marka, lüks tüketim konusunda nasıl davranırsınız? 
Paranızı nasıl değerlendirirsiniz? 
Para çocuktan sonra daha önemli hale geldi, çok fazla paranın gerekli olduğunu 
düşünmüyorum. Tasarruf benim için önemli. Her zaman bir yerde birikmiş paramın 
olması lazım. Marka benim için önemli. Kıyafette, çantada marka benim için önemli. 
Kaliteli olduğunu düşündüğüm için marka alırım. Bir tane olsun kaliteli olsun isterim. 
Alışverişte çok gezmem ama kafamda tartarım. 
D)Alışverişe giderken çocuğunuzu yanınızda götürür müsünüz? Niye? Ne sıklıkla? 
Nereye? 
 1) Alışveriş sırasında çocuğunuz ne tür davranışlar sergiler? Bu tür davranışlara 
sizin tutumunuz ne olur? 
Ortam kötü olduğu için alışveriş sırasında çocuğu gözümün önünden ayırmak 
istemiyorum. Çocuğum çok hareketli, yerinde durmuyor, çok uzaklaşsınlar 
istemiyorum, takip etmem zor oluyor diye benimle çok fazla alışverişe gitmesini 
istemiyorum. Markete babasıyla gider genelde. Markete benimle gittiyse tek bir şey 
almasına izin veririm. Abur cubur yemesini istemem. Cips alırım, jelibon renkli diye 
almam. Aldığım ürünün sağlıklı olmasına önem veririm. 
 E) Alışveriş sırasında çocuğun fikrini sorar mısınız? Hangi ürünlerde? Neden?  
Alışveriş sırasında çocuğumun fikrini sorarım. Özellikle kıyafet gibi ona alacağım 
ürünlerde fikrini sorarım. Fikrini sormamın nedeni, sormadan aldığım kıyafetleri 
beğenmeyip giymeyebiliyor. Fikri önemli çünkü o giyecek. Çocuğuma söylediğim 
şeylerin nedenini açıklarım. Niye böyle yaptığımı anlasın diye açıklarım. Kendimi 
çocuklarımın kölesi gibi görüyorum, kıyamıyorum onlara. 
F) Çocuğun tüketimini kısıtlar mısınız? Neden? Nasıl? 
Çocuğumun elektrik, su kullanımını, abur cubur yemesini kısıtlarım. Jelibon gibi 
sağlıksız ürünler almasını istemem. Çok fazla ihtiyacı olmayan ürünleri de almam. 
1) Reklamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? 
Çocuk reklamlarda gördüklerini istiyor. İstediği her şeyi almıyorum. Açıklama yapıp 
alamayacağımı söylüyorum. Ama istisnai durumlarda aldığım oluyor. 
Çocuğun şiddet içerikli programları izlemesini kısıtlıyorum. Çocuk farkında olmadan 
kanalı değiştiriyorum. 
Anne olduktan sonra doğanın korunması konusunda daha hassas oldum. Gelecek 
nesiller için herkes benim gibi düşünsün istiyorum. 
KATILIMCI 18’İN KIZI 
1) Markete babamla gidiyorum, annemle bazen gidiyorum. Abur cubur yemeyi 
seviyorum, cips bazen yiyorum ama jelibonu kestik. Jelibon zararlı. Çünkü annem 
yememi istemiyor. Marketten çok şey almak istiyorum. Dergi, barbie, oyuncak. Annem 
hepsini alamayız diyor. Ben istiyorum ama almıyor. 
2) Işığı söndürmek doğru bir hareket. Işık açık kalırsa elektrik kesilir. Ben ışığı 
kapatıyorum. Annem “eğer ışığı kapatmazsak elektrik kesilir” diyor. Dişimi fırçalarken 
diş fırçamı biraz ıslatıp suyu geri kapatıyorum. Yoksa evimizin bütün suları boşa gider, 
su kesilir. 
3) Çöpleri toplamak doğru bir hareket. Çikolata yedikten sonra çöpünü çöpe atarım. 
Çünkü çöpler etrafı kirletir, misafirler geldiği zaman “bu ev çok pis, biz gelmeyiz” 
derler diyor annem. 
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7) KATILIMCI 20 
A)Doğanın korunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğaya zarar verilmesi, 
küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konularda ne düşünüyorsunuz?  Bu konuda 
ne yapıyorsunuz? 
Doğa çok önemli, çünkü ben köyde büyüdüm. Köyde doğa bizim için her şey demekti. 
Bu yüzden çevre kirliliği önemli. Bol bol ağaç dikiyorum. Elimden geldiğince çevreyi 
yeşil ve temiz tutmaya çalışıyorum. 
1) Beyaz eşya ve ev eşyası alırken enerji tasarrufu, eskisini getir yenisini götür 
kampanyaları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Enerji tasarrufu önemli hem maddi açıdan hem manevi açıdan. Manevi olarak gelecek 
nesiller için önemli, maddi olarak cebimiz için önemli. Eskisini getir yenisini götür 
kampanyalarını çok önemli ve inandırıcı bulmuyorum. 
2)Evinizde ortaya çıkan bir atığı nasıl değerlendirirsiniz? (Kağıt, plastik, cam, eski 
kıyafetler gibi? 
Plastikleri ve cam şişeleri mutlaka ayırırım. Plastikleri eskicilere veriyorum. Eski 
kıyafetleri ihtiyacı olanlara veya selecilere veririm. Kağıtları atmam, yakarak 
değerlendiririm. 
B)Kendinizi nasıl bir tüketici olarak tanımlarsınız? Alışverişte nasıl davranırsınız? 
Ne çok bilinçli ne de çok bilinçsiz bir tüketiciyim. Asla ilk girdiğim yerden alışveriş 
yapmam, mutlaka fiyat araştırması yaparım. Keseme uygun ürünleri alırım. İhtiyacım 
olanı alırım. Yiyeceklerin son kullanma tarihine bakarım, içeriklerine bakarım. Giyim 
takıntım yok ne olsa giyerim.    
1) Aldığınız bir ürün problemli çıkarsa ne yaparsınız? 
Aldığım ürünlerin genelde garantisi olur, mutlaka iade ederim. Para kolay kazanılmıyor, 
hakkımı mutlaka ararım. Hakkımın peşine düşerim.  O konuyla ilgili hakkımı 
bilmiyorsam, mutlaka araştırırım ama sonunda hakkımı alırım. 
2) Çocuğunuzun nasıl bir tüketici olmasını istersiniz? 
Bilinçli olsun isterim, ihtiyacı olanı alsın ama hoşuna giden bir şey olursa içinde 
kalmasın alsın. Bilinçli olduğu müddetçe marka alabilir, hakkını mutlaka arasın. 
C)Para, mal sahibi olmak, marka, lüks tüketim konusunda nasıl davranırsınız? 
Paranızı nasıl değerlendirirsiniz? 
Para önemli ama sağlıktan sonra. Sağlıkta para çok önemli, parasız bir şey olmuyor 
çünkü. Çok fazla marka takıntım yok desem de ev eşyalarında genelde marka alırım. 
Benim için önemli olan ürünün içeriği. 
D) Alışverişe giderken çocuğunuzu yanınızda götürür müsünüz? Niye? Ne 
sıklıkla? Nereye? 
Anne olduktan sonra kendimden çok çocuklarıma alışveriş yapıyorum, kendi 
ihtiyaçlarımı erteliyorum, onlar daha önemli çünkü. Çocuğu yanımdan ayırmam, bu 
yüzden gittiğim her yere götürürüm. Bilinçlensin isterim. Yanımda olsun, nasıl alınması 
gerektiğini öğrensin.  
 1) Alışveriş sırasında çocuğunuz ne tür davranışlar sergiler? Bu tür davranışlara 
sizin tutumunuz ne olur? 
Alışveriş sırasında çocuk bir tane ürün alabilir, onunla yetinir, her şeyi istemez. 
 E) Alışveriş sırasında çocuğun fikrini sorar mısınız? Hangi ürünlerde? Neden?  
Fikrini her zaman sorarım. Akşama yapacağım yemekte bile fikrini sorarım kendisi 
tükettiği için fikrini sorarım. Kendiyle ilgili kıyafet alırken sorarım. En son süt 
aldığımda sordum. Çünkü bazı sütlerin tadını beğenmez ve içmez. Çocuğumun istediği 
şeyler mantıklıysa alırım. Örneğin sağlıklıysa alırım. Sağlıksızsa almam. Ama açıklama 
yaparım sağlıksız diye. 
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 F) Çocuğun tüketimini kısıtlar mısınız? Neden? Nasıl? 
Tüketimini kısıtlarım.  Jelibon, cips, kola almam. Çünkü sağlıksız. Örneğin suyu açık 
bırakmasına kızarım ama temiz olması önemli her gün banyo yapsın isterim. Şiddet 
içeren televizyon programlarını kısıtlarım. Zaten genelde çizgi film izler.  
1) Reklamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? 
Reklamlarda gördüklerini isterse sonra alacağız der unuttururum. Bazı ürünleri ödül 
olarak alırım, sağlıklı olması koşuluyla. 
KATILIMCI 20’NİN OĞLU 
1)Markete gittiğimde çikolata almak istiyorum. Annem sorun çıkarıyor.  
2)Dişimi fırçalarken suyu kapatırım, fakat elektriği bazen açık unutuyorum. Annem 
söyledi 
3)Çöpe atarım. Çöp bulamazsam cebime koyarım. Yoksa annem kızar. 
 
8) KATILIMCI 19 
A)Doğanın korunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğaya zarar verilmesi, 
küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konularda ne düşünüyorsunuz?  Bu konuda 
ne yapıyorsunuz? 
Doğanın içinde yaşadığımız için doğayı korumamız gerekiyor. Doğayı bizden sonraki 
nesillere iyi bırakmalıyız. Doğayı korumazsak sonuçta biz zarar görürüz. Yeşili 
korumaya çalışırım. Çocuklarıma da bu konuda öğüt veririm. Özellikle dışarıya 
çıktığımızda yeşile basılmasına, zarar verilmesine çok kızarım, fidan dikerim. Çevreyi 
temiz tutarım. Yerlere çöp atılmasına da çok sinirleniyorum. Çocuklarımı bu konuda da 
uyarırım. 
1)Beyaz eşya ve ev eşyası alırken enerji tasarrufu, eskisini getir yenisini götür 
kampanyaları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Beyaz eşya alırken A++ almaya dikkat ederim. Enerji tüketimimiz az olursa hem kendi 
bütçemiz zarar görmez hem de Türkiye karlı çıkar. Eskisini getir yenisini götür 
kampanyalarını yararlı buluyorum ve kullanıyorum. Sonuçta değiştirmeyi düşündüğüm 
eşyanın evde durmasının bana çok faydası yok. 
2)Evinizde ortaya çıkan bir atığı nasıl değerlendirirsiniz? (Kağıt, plastik, cam, eski 
kıyafetler gibi) 
Eski kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine veriyorum. Kağıtları yakarım, çocukların kitaplarını 
atmıyorum, diğer çocuklarımın işine yarar diye. Genellikle hijyen açısından cam 
kullanırım. Dolaba su koyacağım zaman daha sağlıklı diye pet şişeyle değil, cam şişeyle 
koyarım. Çocuklarımın sağlığı benim için çok önemli. O yüzden böyle konularda hassas 
davranıyorum. Plastik şişeleri çöpe atmam, biriktirip ayrı koyarım. 
B)Kendinizi nasıl bir tüketici olarak tanımlarsınız? Alışverişte nasıl davranırsınız? 
İdareli bir tüketici olduğumu düşünüyorum. Markete gittiğim zaman sadece ihtiyacım 
olanları alırım, gözüm aç değildir. Her gördüğümü almam. Markette önceliğim 
çocuklardır. Öncelikle çocuklarımın ihtiyacı olan ürünleri alırım. Çocuklarımın 
yemesine, giyinmesine çok dikkat ederim. Örneğin sucuğu çok araştırırım. Genelde 
marketten değil de tanıdık, güvendiğim bir kasaptan alırım. Ürünlerin içinde neler 
olduğunu okur, ondan sonra alırım. Sosis ve salamı çok yedirmemeye çalışırım.boyalı 
olan ürünleri genelde almam. Dayanamadığım tek şey kıyafet. İndirimleri takip ederim. 
Ama kıyafet, ayakkabı ve çantayı çok seviyorum.  
 1) Aldığınız bir ürün problemli çıkarsa ne yaparsınız? 
İade ederim. Müşteri hizmetlerini ararım. Haklarımı biliyorum. Ya çevreden 
duyuyorum ya da bu konuya ilgi duyduğum için okuyorum. Örneğin kredi kartı aidatı 
ile ilgili bankayla bir sorun yaşadım. Sonuna kadar gittim ve hakkımı aldım. Kredi kartı 
aidatını ödemedim. 
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 2) Çocuğunuzun nasıl bir tüketici olmasını istersiniz? 
Bilinçli bir tüketici olsun. İhtiyacı olanı alsın. Çok beğendiği bir ürün olursa da alsın, 
içinde kalmasın.  
C)Para, mal sahibi olmak, marka, lüks tüketim konusunda nasıl davranırsınız? 
Paranızı nasıl değerlendirirsiniz? 
Özellikle yiyeceklerde sağlık açısından marka çok önemli. Para önemli çünkü parasız 
hiçbir şey olmaz. Ama benim için sağlık paradan daha önemli. Sağlıksızsan paran olsa 
da pek işe yaramaz. Sağlık açısından çocuklarıma aldığım her ürüne dikkat ederim. 
Markayı da sırf bu yüzden alırım. 
D)Alışverişe giderken çocuğunuzu yanınızda götürür müsünüz? Niye? Ne sıklıkla? 
Nereye? 
Çocuklarımı alışverişe götürürüm. Genelde alışverişe tüm aile gideriz ve market 
alışverişlerine gideriz. Çocukları hava alsınlar, gönülleri olsun diye götürürüm. 
İstedikleri her şeyi almam. İhtiyaçları olanları alırım.  
 1) Alışveriş sırasında çocuğunuz ne tür davranışlar sergiler? Bu tür davranışlara 
sizin tutumunuz ne olur? 
Her gördüklerini istemezler. Genelde yiyecek türlerinde istekte bulunurlar ama çok ısrar 
etmezler. Kandırıp almamaya çalışırım. Çocuklarım söz dinler. 
 E) Alışveriş sırasında çocuğun fikrini sorar mısınız? Hangi ürünlerde? Neden?  
Sorarım. Kendilerine giyecek ve yiyecek alırken sorarım. Ama ihtiyacı olanları alırım. 
Onun da gönlü olsun diye sorarım. Hep çocuk kalmayacak, büyüyecek. Bu konularda da 
fikri olsun isterim. İhtiyacı varsa alırım. Niye almadığımı açıklarım. Bazen de kandırıp 
unutturtmaya çalışırım. 
 F) Çocuğun tüketimini kısıtlar mısınız? Neden? Nasıl? 
Sağlıksız ürünlerde tüketimini kısıtlarım. Sosis, sucuk, salam çok yedirmem. Alacaksam 
da çok araştırır, öyle alırım. İstememe rağmen bazen çocuklara cips almak zorunda 
kalıyorum.  Çocuğu her şeyde de kısıtlamanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. 
Cartoon net izletmem. O kanaldaki programlar çok hareketli ve çocuklarım örnek 
alıyor. Genelde keloğlanı izlerler. Ders çalışırken televizyon izletmem. 
1) Reklamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? 
Reklamlarda gördüklerini ister. Sağlıksız ürün alamayacağımı, bunların sağlıksız 
olduğunu ve zararlarını anlatırım ve istediklerini almam. 
Anne olduktan sonra kendime ayırdığım bütçe azaldı. Çocukların ihtiyacı her zaman 
benden önce gelir. 
KATILIMCI 19’UN OĞLU 
1)Çöpe atmak doğru bir davranış. Yediklerimin çöpünü çöpe atarım. Çöpe atmazsam 
yerler kirlenir. Bunları önce annem söyledi ama artık ben kendim biliyorum. 
2)Dişimi fırçalarken suyu kapatırım, nedenini bilmiyorum. Odadan çıkarken de elektriği 
kapatırım annem söylüyor. Dedim ya nedenini bilmiyorum.  
3)Cipsi, kolayı çok seviyorum. Yiyorum. Ama annem almak istemez. Mesela okula 
gelirken bana kek ve meyve suyu alır. 
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9) KATILIMCI 2 
A)Doğanın korunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğaya zarar verilmesi, 
küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konularda ne düşünüyorsunuz?  Bu konuda 
ne yapıyorsunuz? 
Doğanın korunması önemli bir konu, doğal denge için yeşilin korunması gerektiğini 
düşünüyorum. Küresel ısınma, toplumun en büyük sıkıntısı özellikle de gelecek nesiller 
için. Bu konuda oğluma gerekli eğitimi veriyorum. Gereksiz yere çıktı almıyorum, 
pilleri topluyorum. Doğayı kirletmiyorum, çocuğuma da bu konuda öğüt veriyorum. 
Oğlum yere çöp atanları uyarır. Pikniğe gittiğimizde kendimize ait olmayan çöpleri bile 
topluyoruz. Ozon tabakasından dolayı çok fazla deodorant kullanmıyorum. Ağaç 
dikiyorum. Oğlum doğaya alışsın diye bol bol doğaya gidiyoruz. 
1)Beyaz eşya ve ev eşyası alırken enerji tasarrufu, eskisini getir yenisini götür 
kampanyaları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Eskisini getir, yenisini götür kampanyalarını mantıklı bulmuyorum. Beyaz eşya alırken, 
enerji tasarrufundan dolayı A++ olmasına dikkat ediyorum.  Enerji bakımından sıkıntılı 
günler geçirdiğimizi düşünüyorum. Ne kadar az enerjirün probleml, geleceğe o kadar 
yatırım yaparız. 
2)Evinizde ortaya çıkan bir atığı nasıl değerlendirirsiniz? (Kağıt, plastik, cam, eski 
kıyafetler gibi) 
Kızartma yağlarını asla dökmem, biriktiririm. Mavi pet şişe kapaklarını biriktiririm. 
Yıllık olarak eski giysileri ihtiyacı olan insanlara veririm. Plastik yerine cam kullanırım. 
Kağıtları çöpe atmam. 
B)Kendinizi nasıl bir tüketici olarak tanımlarsınız? Alışverişte nasıl davranırsınız? 
Bilinçli bir tüketiciyim, marka bağımlısı değilim. Ürün ve fiyat kıyaslaması yaparım. 
Önce internetten araştırma yapıp sonra ürün alırım. Her zaman ihtiyacım olanı alırım. 
Ürün pahalıysa almam, moralim düzelsin diye alışverişe çıkmam. Oğluma ihtiyacından 
fazla oyuncak almam, ama neden almadığımı açıklarım. 
1)Aldığınız bir ürün problemli çıkarsa ne yaparsınız? 
Ürünü almadan önce iade koşullarını ve haklarımı araştırırım, hakkımı mutlaka ararım. 
Gerekirse tüketici hakları mahkemesine giderim. Hakkımı aramam için ürünün maddi 
değerinin bir önemi yoktur. 
2) Çocuğunuzun nasıl bir tüketici olmasını istersiniz? 
Oğlum bilinçli bir tüketici olsun isterim. Önce araştırsın, uygun ve ihtiyacı olanı alsın. 
Böyle olması için oğlumla konuşuyorum ve ona eğitim veriyorum. 
C)Para, mal sahibi olmak, marka, lüks tüketim konusunda nasıl davranırsınız? 
Paranızı nasıl değerlendirirsiniz? 
Para önemli ama bir yere kadar. Para yaşamın devam etmesi için önemli. Marka tutkunu 
değilim. Önemli olan ürünü beğenmem, pazardan bile alışveriş yaparım. Aldığım 
ürünler fiyatı uygun ve kaliteli olmalı. Lüks tüketim yapmam, gösteriş meraklısı 
değilimdir. Konfor önemli ama bir yere kadar. Hiçbir şeyin aşırısının faydalı olmadığını 
düşünüyorum. Her zaman bir yerde bir miktar param bulunur, tasarruf yaparım. 
D) Alışverişe giderken çocuğunuzu yanınızda götürür müsünüz? Niye? Ne 
sıklıkla? Nereye? 
1)Alışveriş sırasında çocuğunuz ne tür davranışlar sergiler? Bu tür davranışlara 
sizin tutumunuz ne olur? 
Alışverişe oğlumu özellikle götürürüm. Her türlü alışverişe götürmemin nedeni 
oğlumun bilinçlenmesini istemem. Oğlum bilinçlensin diye fikrini sorarım. Örneğin 
çadırı varken çadır almak istediğinde, “senin çadırın var, sence almamız uygun olur 
mu” diye oğlumun fikrini sorup oğlumun kendi kararını vermesini sağlıyorum. Oğlum 
da genelde “haklısın anneciğim gerek yok” der.  Oğluma çok pahalı şeyler almam, ama 
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neden almadığımı açıklarım. Oğlum markette birçok şey almak istiyor, ama mantıklı bir 
açıklama yapıp “oğlum istediğin bir şeyi alabilirsin” diyorum, seçimi oğlum yapıyor. 
 E) Alışveriş sırasında çocuğun fikrini sorar mısınız? Hangi ürünlerde? Neden?  
Alışveriş sırasında çocuğumun fikrini sorarım. Çocukla ilgili kıyafet, yiyecek gibi 
konularda, oğlum kendi kararını verebilsin diye fikrini sorarım. Kendime ayakkabı 
alırken de oğlum önemsendiğini hissetsin diye fikrini sorarım. “Anneciğim bu nasıl 
oldu, sence yakıştı mı, bunu alayım mı” derim. Oğlumun isteklerine evet veya hayır da 
desem bunun nedenini mutlaka açıklarım. Yaptığım açıklama mantıklı olduğu sürece 
oğlum bu açıklamayı kabul eder. Oğlum açıklamayı anlamayacak kadar küçük olduğu 
zamanlar bile anlamayacağını bile bile alışsın diye açıklama yapardım oğluma. 
F) Çocuğun tüketimini kısıtlar mısınız? Neden? Nasıl? 
Jelibon almasını tam olarak yasaklamasam da zaman zaman sadece bir tane almasına 
izin veriyorum. Ama onun boyalı ve sağlıksız olduğunu söylüyorum. Özellikle elektrik 
kullanımını kısıtlarım, televizyonu izlemiyorsa televizyonu kapatması gerektiğini 
söylerim. Suyu kullanırken musluğu gereksiz yere açtırmıyorum. 
Cips, kola alabilir ama az miktarda alabilir. Bunları alma demiyorum, çünkü ben 
tükettiğim için mantıklı bir açıklama yapamıyorum. Bu yüzden de kesinlikle alamazsın 
demiyorum. 
1) Reklamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? 
Asla izletmem dediğim bir program yok, ama şiddet içeren çizgi filmleri bazen 
kısıtlıyorum. Oğlum reklamlarda gördüklerini istiyor. Neden alamayacağımızı oğluma 
açıklıyorum. Benzer bir oyuncağın var, ihtiyacın yok, alamayız diyorum. Oğluma 
açıklama yaptığım zaman çocukla çok sıkıntı yaşamıyorum. Dozunda reklamın zararlı 
olmadığını düşünüyorum. 
Anne olduktan sonra hazır yoğurt kullanmıyorum, yoğurdu evde yapıyorum. Oğluma 
sezonun da meyve- sebze yedirmeye çalışıyorum. 
KATILIMCI 2’NİN OĞLU 
1)Marketten süt, yoğurt alırım, muz, elma alırım. Çok şey almak istiyorum ama annem 
tek bir şey almama izin veriyor. Çünkü fazla malzeme alırsak çok yük olur. Kola, cips 
sağlıksız ama seviyorum. 
2)Işığı kapatmak lazım, yoksa elektrik bozulur. Başka odaya giderken televizyonu da 
kapatırım. Diş fırçalarken su boşuna harcanmamalıdır. Yoksa su biter, ellerimizi 
yıkayamayız. Annem uyarıyor. 
3)Çikolata çöpünü yere atmamak gerekir, yoksa yerler kirlenir, yerler pis olursa 
basılamaz. Yolda gördüğüm pislikleri çöpe atarım. Bu konuda beni annem uyarıyor, 
babam karışmaz. 
 
10) KATILIMCI 1 
A)Doğanın korunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğaya zarar verilmesi, 
küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konularda ne düşünüyorsunuz?  Bu konuda 
ne yapıyorsunuz? 
Doğanın korunması deyince ilk aklıma gelen şey, yerlere çöp atmamak. Pilleri toplarım, 
kağıtları, gazeteleri ayırıp atarım. Daha sağlıklı diye plastik değil, cam kullanıyorum. 
Mecbur olduğum için sadece damacanada plastik kullanıyorum. Kızımın matarası bile 
cam. Doğaya zarar veren ürünleri almam. Örneğin kızım bir şey yediği zaman önce 
çöpü nereye atmalısın diye sorarım. Amacım kızımın çöpü nereye atması gerektiğini 
bilip bilmediğini öğrenmek. Kızım genelde çöpü yere atmaz, atmaması için de açıklama 
yaparım. 
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1)Beyaz eşya ve ev eşyası alırken enerji tasarrufu, eskisini getir yenisini götür 
kampanyaları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Enerji tasarrufuna önem veririm. En son çamaşır makinesi ve buzdolabı alırken enerji 
tasarrufuna dikkat ettim. “Eskisini getir yenisini götür” kampanyalarını hiç 
kullanmadım 
2)Evinizde ortaya çıkan bir atığı nasıl değerlendirirsiniz? (Kağıt, plastik, cam, eski 
kıyafetler gibi? 
Eski kıyafetleri kesinlikle atmıyorum. Su şişelerinin kapaklarını biriktiriyorum. 
Kağıtları çöpe atmam. Yağı asla lavaboya dökmem, dondurma kaplarına doldurup 
atarım. 
B)Kendinizi nasıl bir tüketici olarak tanımlarsınız? Alışverişte nasıl davranırsınız? 
Bilinçli bir tüketici olduğumu düşünüyorum. İndirim zamanlarını takip ederim, 
değerinden pahalı olan ürünleri almam. Genelde ihtiyacım olanları alırım. Sezon 
sonunda alışveriş yaparım. Sebze meyve alırken doğal olan ürünleri tercih ederim. 
Ürünlerin mutlaka tarihine bakarım. 
1) Aldığınız bir ürün problemli çıkarsa ne yaparsınız? 
Problemli ürünü mutlaka iade ederim. İade sürelerini bilirim. Problemli ürünü önce 
firmaya gönderirim, tamir edilemeyecek bir şey ise yenisini isterim. Haklarımı 
biliyorum, bilmediğim konuları araştırırım. 
2) Çocuğunuzun nasıl bir tüketici olmasını istersiniz? 
Kızım boş yere alışveriş yapmasın, illa marka diye tutturmasın, doğaya zararlı olan 
ürünleri satın almasın. Hakkını kesinlikle arayan bir tüketici olsun isterim.  
C)Para, mal sahibi olmak, marka, lüks tüketim konusunda nasıl davranırsınız? 
Paranızı nasıl değerlendirirsiniz? 
Marka benim için sadece saatte ve ayakkabı da önemli. Bunlar dışında beğendiğim malı 
pazardan bile alırım. Para benim için hayatı garanti altına alabilmek bakımından önemli. 
Bir yerde mutlaka param olur. Limitsiz harcama yapmam. Alacak gücüm olduğu halde 
çok pahalı markaları satın almam. Örneğin bebek çabuk büyüdüğü için çok pahalı 
ürünler almam. Benim için ürünün uygun ve kaliteli olması önemlidir. 
D)Alışverişe giderken çocuğunuzu yanınızda götürür müsünüz? Niye? Ne sıklıkla? 
Nereye? 
1) Alışveriş sırasında çocuğunuz ne tür davranışlar sergiler? Bu tür davranışlara 
sizin tutumunuz ne olur? 
Kızımı genelde market alışverişine, çocuğa ve kendime bir şey alacağım zaman 
götürürüm. Amacım çocukla beraber vakit geçirmek ve çocuğun alışveriş deneyimini 
yaşayıp bilinçlenmesi. Çocuk markette çok şey istediği zaman çocuğu markete 
götürmemezlik etmem. Neden alamayacağımı mantıklı bir şekilde açıklarım.  
E) Alışveriş sırasında çocuğun fikrini sorar mısınız? Hangi ürünlerde? Neden?  
Alışveriş sırasında çocukla konuşurum, istediği ve bizim onayladığımız tek şeyi 
almasına izin veririm. İzin vermediğim bir ürün almak isterse niye izin vermediğimi 
açıklarım, istediği ürünlerin sağlıksız olduğunu söylerim. Çocuğa asla bağırmam, 
çocuğun fikrini sorarım. Önce niye o ürünü istediğini sorarım sonra açıklama yaparım. 
Çocuğun kendisiyle ilgili alışverişlerde çocuğun fikrini sorarım, o da bir birey çünkü.  
Hangisini beğendiğini mutlaka sorarım. Kendimle ilgili alışverişlerde kızımın fikrini 
sormam. Çocuğun en mantıksız isteklerinde bile açıklama yaparım. Kızı odasına alırım, 
sakinleştiririm sonra kızımla konuşurum. Kızım ağladığı zaman kızımla konuşup 
istediği ürünü niye almadığımı açıklarım. 
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 F) Çocuğun tüketimini kısıtlar mısınız? Neden? Nasıl? 
Kızımın sağlıksız olan ürünleri almasına izin vermem. Cips almasına kesinlikle izin 
vermem. Jelibon almasına nadiren izin veririm. Yemediği ve bu yüzden atılmak zorunda 
olan ürünleri almasını istemem ama niye istemediğimi açıklarım. Gereksiz yere istediği 
ürünleri almam. Cips ve kolayı kesinlikle almam. Işığı kapatmasını mutlaka söylerim. 
Örneğin kızım kitabı çok seviyor ama, bir kitap bitirildikten sonra diğerini alırım. 
 1) Reklamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? 
 Şiddet içerikli programları izletmem. Zaten kızım çok fazla televizyon izlemez. 
Reklamlarda gördüklerini kızım ister. İstediği zaman “her gördüğümüzü alamayız, senin 
zaten bu üründen var” diye açıklama yaparım. 
Annelik tüketimimi değiştirdi. Önceden daha çok harcama yapardım, şimdi daha çok 
tasarruf yapıyorum. Dışarıdan yoğurt almam, içinde koruyucu madde olduğu için. 
Önceden sucuk ve salam alırdım. Şimdi sağlıksız diye eve sokmuyorum. 
KATILIMCI 1’İN KIZI 
1)Markette bir tane ürün alabilirim. Çünkü karnım ağrır. Ağlasam bile annem çok şey 
almama izin vermez. Marketten çok şey almamız iyi bir şey değil, çünkü karnımız ağrır. 
Kola, cips sevmiyorum çünkü bunlar acı ve bana zararlı. 
2)Işığı söndürmek doğru bir hareket. Işığı kapatmazsak pili biter. Dişimi fırçalarken 
suyu kapatırım, çünkü az açmam gerekir. Çok açarsam hasta olurum. Annem söyledi. 
3)Mandalina kabukları çöpe atılır, yere atarsam annem kızar. Yediklerimi çöpe atarım. 
 
11) KATILIMCI 3 
A)Doğanın korunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğaya zarar verilmesi, 
küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konularda ne düşünüyorsunuz?  Bu konuda 
ne yapıyorsunuz? 
Doğanın korunması şu anda içler acısı bir durumda. Yediğimiz, içtiğimiz her şey 
hormonlu. Bu yüzden hiçbir şey almak istemiyorum. Çevreye faydam olsun diye 
parfüm ve deodorantları fazla kullanmıyorum. Pilleri biriktiririm. Plastik şişelerin 
kapaklarını toplarım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum, ağaç dikerim. Kağıtları 
biriktirip yakıyorum. 
1)Beyaz eşya ve ev eşyası alırken enerji tasarrufu, eskisini getir yenisini götür 
kampanyaları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Enerji tasarrufunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden A++ ürünler 
önemli. İndirimli saat dilimlerine uymaya çalışırım. Eskisini götür yenisini getir 
kampanyaları inandırıcı gelmediği için önemsemem. 
2)Evinizde ortaya çıkan bir atığı nasıl değerlendirirsiniz? (Kağıt, plastik, cam, eski 
kıyafetler gibi? 
Eski kıyafetleri ihtiyacı olanlara veririm. Giyilmeyecek gibiyse atmam, sobayı 
tutuşturmakta kullanırım. Plastikleri ve kağıtları ayırırım. Plastikleri eskiciye veririm 
ama parası için değil. Sağlık açısından cam kullanırım. Kırılma tehlikesinden dolayı 
kızıma plastik kullanıyorum ama içim hiç rahat değil. Çin malı asla kullanmam. 
Ürünlerde TSE damgası ararım. Kolay kolay hiçbir şeyi atmam, oğlumun kardeşi 
kullanır, gerekirse tamir ettiririm, diktiririm ama atmam. 
B)Kendinizi nasıl bir tüketici olarak tanımlarsınız? Alışverişte nasıl davranırsınız? 
İyi bir tüketici olmaya çalışıyorum ama hala eksiklerimin olduğunu düşünüyorum. 
Elektrik ve su kullanımına çok dikkat ederim. Çünkü damladıkça bile su boşa gider, bu 
da faturalara yansır. İhtiyacım olanı alırım. Beğendiğimi almam. Modayı fazla takip 
etmem. Alışveriş listesi yaparım ve indirimleri mutlaka takip ederim. Araştırıp öyle 
ürün alırım.  
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1) Aldığınız bir ürün problemli çıkarsa ne yaparsınız? 
Tüketici olarak haklarımı bilirim. Gerekirse dilekçe yazar hakkımı ararım. Örneğin su 
faturasına yansıtılan ek ücretleri araştırırım, doğru yere gidiyorsa alsınlar ama 
gitmiyorsa almasınlar. Hakkımı sonuna kadar ararım. 
2) Çocuğunuzun nasıl bir tüketici olmasını istersiniz? 
İhtiyacı olanı alsın, fazla para harcamasın. Biraz sıkıntı yaşaması taraftarıyım. Paranın 
kazanıldığını öğrensin, ona göre harcasın. Beğendiği her şeyi almasın. 
C)Para, mal sahibi olmak, marka, lüks tüketim konusunda nasıl davranırsınız? 
Paranızı nasıl değerlendirirsiniz? 
Para geleceğimiz için önemli. Marka benim için önemli değil. Gerekli olanı alarak, 
fuzuli para harcamayarak tasarrufta bulunduğumu düşünüyorum. Sadece önemli 
günlerde kıyafet ve ayakkabıyı marka alıyorum.  Markayı kaliteli diye alırım. Bir ürünü 
iki kez almamak için kaliteli alırım.  
D)Alışverişe giderken çocuğunuzu yanınızda götürür müsünüz? Niye? Ne sıklıkla? 
Nereye? 
1) Alışveriş sırasında çocuğunuz ne tür davranışlar sergiler? Bu tür davranışlara 
sizin tutumunuz ne olur? 
Alışverişe giderken çocuğu götürürüm. Gittiği zaman çok şey ister, neyin alınıp neyin 
alınmayacağını, her şeyin alınmayacağını öğrensin diye götürürüm. İstediği her şeyi 
almam. Markete, büyük alışveriş merkezlerine götürürüm. Bazen kendini gönderirim 
markete. Kendine güveni artsın ve öğrensin diye.  Fiş almaya mecbur tutarım.  
Eskiden her istediğini aldırmak isterdi. Almadım ama açıklamasını mutlaka yaparım. 
Olmayan, ihtiyacı olan şeyleri alırım. 
 E)Alışveriş sırasında çocuğun fikrini sorar mısınız? Hangi ürünlerde? Neden?  
Sorarım. Kendisine özgüveni artsın diye sorarım. Görünüşe aldanma derim, açıklayarak 
ikna etmeye çalışırım. Önce kendine bırakırım sonra ben de fikrimi söyler açıklama 
yaparım. Kıyafette, boyada, okul eşyalarında fikrini sorarım. 
F)Çocuğun tüketimini kısıtlar mısınız? Neden? Nasıl? 
Kısıtlarım. Cips ve kola sağlık açısından iyi değil. Çocukların bağışıklıkları düşük 
zaten.  Kantinden alışveriş yaptırmam, evden hazırlar gönderirim. Daha sağlıklı 
olduğunu düşünüyorum. Genelde belgesel izletirim. Cartoon kanalını izletmem, 
uygunsuz çizgi filmler var. Eğitici öğretici programları izletirim. Anlamasalar bile 
yarışma programlarını izletirim, kulak dolgunluğu olsun diye. Ödevleri uzunsa o gün 
televizyon izletmem. 21’den sonra izletmem, yatmaları gerekir. 
 1) Reklamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? 
Reklamlarda gördüklerini ister. Her istediklerini almam. Reklamların her dediği doğru 
değil diye açıklama yaparım.    
Anne olduktan sonra yiyecek markalarına daha da dikkat eder oldum. Sağlıklı gıda 
alımı benim için daha da önemli oldu. 
KATILIMCI 3’ÜN KIZI 
1)Çöplerimi çöpe atarım. Yere atarsam annem kızar, beni dışarı göndermez ve günah 
olur. 
2)Diş fırçalarken suyu kapatırım. Yoksa sular kesilir. Odadan çıkarken elektriği 
kapatmazsam annem uyarır, elektrikler gider der. O yüzden kapatırım. 
3)Annemle markete giderim. Her istediğimi almaz. Cips genelde almaz ama bazen 
yerim, babam aldığı zaman. 
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12) KATILIMCI 4 
A)Doğanın korunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğaya zarar verilmesi, 
küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konularda ne düşünüyorsunuz?  Bu konuda 
ne yapıyorsunuz? 
Doğanın korunması benim için çok önemli. Ozon tabakası delindi, bu yüzden iklimler 
değişiyor. Artık dört mevsimi tam anlamıyla yaşayamıyoruz. Önceden hava bu kadar 
kirli değildi. Parfüm ve deodorant kullanmıyorum. Mecbur olduğum için soba 
yakıyorum ama içim rahat değil çevreyi kirletiyorum diye. Dışarı çöp atmam. Şampuan 
ve süt kutularını toplayıp sahtesini yapıyorlar diye asla çöpe atmam. Kesip ayrı bir 
poşete koyarım. Mutlaka çiçek ekerim. Hem çevrem güzel olur hem de oksijen verir. 
Ama çiçekleri yatarken odada bulundurmam. 
1)Beyaz eşya ve ev eşyası alırken enerji tasarrufu, eskisini getir yenisini götür 
kampanyaları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Enerji tasarrufu sağlayan eşyalar o eşyayı almam için önemli bir neden. Eskisini getir 
yenisini götür kampanyalarının iyi olduğunu düşünüyorum. Eskiciye vermektense 
kampanyada değiştiririm. 
2)Evinizde ortaya çıkan bir atığı nasıl değerlendirirsiniz? (Kağıt, plastik, cam, eski 
kıyafetler gibi) 
Eski kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine veririm. Kağıtları sobada yakarım, kitapları asla 
atmam, ileride çocuklar mutlaka kullanır. Evde cam kullanırım, plastikleri geri 
dönüşümde kullanılsın diye biriktiririm. Buralarda geri dönüşüm kutuları yok. O yüzden 
pilleri eşime veririm, çarşıda geri dönüşüm kutularına atar. 
B)Kendinizi nasıl bir tüketici olarak tanımlarsınız? Alışverişte nasıl davranırsınız? 
Bilinçli bir tüketiciyim. Gereksiz olan, ihtiyacım olmayan ürünleri almam. Kıyafetler 
çok düşkün değilim. Alışverişe ihtiyacım olduğu zaman çıkarım. İhtiyacım yoksa 
indirimde bile olsa almam. İlk girdiğim mağazadan almam, birkaç mağaza gezdikten 
sonra alırım. 
1) Aldığınız bir ürün problemli çıkarsa ne yaparsınız? 
İade ederim. Aldığım ürünün fişini mutlaka alırım. İade sürelerini bilirim. Bilmediğim 
bir konuysa mutlaka araştırırım. Haklarımı televizyondan öğreniyorum ya da internetten 
araştırıyorum. 
 2) Çocuğunuzun nasıl bir tüketici olmasını istersiniz? 
Bilinçli bir tüketici olsun. Bir şeyi alırken hemen almasın, düşünsün, araştırıp öyle alsın. 
Savurgan olmasın, paranın kıymetini bilsin. Para kolay kazanılmıyor. 
C)Para, mal sahibi olmak, marka, lüks tüketim konusunda nasıl davranırsınız? 
Paranızı nasıl değerlendirirsiniz? 
Para ihtiyaçların karşılanması için önemli. Şu an ihtiyacım olduğu için benim için de 
önemli. Marka alırım ama çok önemli de değildir. Yiyecek alırken sağlık açısından 
marka önemli. Örneğin bilmediğim meyve sularını asla almam. 
D)Alışverişe giderken çocuğunuzu yanınızda götürür müsünüz? Niye? Ne sıklıkla? 
Nereye? 
Alışverişe götürürüm. Alışveriş yapmaya alışsın diye götürürüm. İlk götürdüğüm 
zamanlar ağlıyordu ama yine de götürmemezlik etmedim. Artık ağlamıyor. Markete, 
kıyafet alışverişlerine götürürüm. Nasıl alışveriş yapıldığını görsün, öğrensin diye 
götürürüm. 
 1)Alışveriş sırasında çocuğunuz ne tür davranışlar sergiler? Bu tür davranışlara 
sizin tutumunuz ne olur? 
Alışverişe ilk götürdüğüm zamanlarda ağlardı artık ağlamıyor. İstediği her şeyi 
almıyorum, bir veya iki şey alabilirim diyorum. 
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E) Alışveriş sırasında çocuğun fikrini sorar mısınız? Hangi ürünlerde? Neden?  
Fikrini sorarım. Kendine kıyafet alırken sorarım ama eve peynir alırken bile sorarım. 
Ortak bir karar almak benim için önemli. O da bir birey, fikri önemli. Çocuğuma 
mutlaka açıklama yaparım. Neden almadığımı açıklarım o an paramız yoksa paramız 
yok derim. Uygun değilse neden uygun olmadığını anlatırım. Anlayacağı bir dilde 
açıklama yaparım. Ağlasa, ısrar etse bile almam. Belli bir süre sonra susar zaten.  
 F) Çocuğun tüketimini kısıtlar mısınız? Neden? Nasıl? 
Cips yemesine, kola içmesine sınırlı olarak izin veririm. Bunların zararlı olduğunu o 
yüzden çok yemelerini istemediğimi söylerim. Örneğin oğlum artık kola içmiyor. İçinde 
böcek olduğuna dair duyduğum sözleri anlattım o da tiksindi. Ders yaparken televizyon 
izletmem. Haberleri, şiddet içeren çizgi filmleri izletmem. Çünkü çocuk gördüğü 
hareketleri yapmaya kalkıyor. Bilgisayar kullanımını sınırlarım. 21-22’den sonra 
mutlaka uyuturum. 
1) Reklamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? 
Reklamlarda gördüğü oyuncakları ister. Gerçekten ihtiyacı varsa alırım. Genelde doğru 
davranışlarda bulunduğu zaman ödül olarak istediği oyuncağı alırım.  
Anne olmadan önce özellikle giyim konusunda daha çok tüketimde bulunuyordum. 
Şimdi ihtiyacım olanları alıyorum. 
KATILIMCI 4’ÜN OĞLU 
1)Yediğim, içtiğim şeylerin çöpünü çöpe atarım. Annem bu konuda beni uyarır. Ben de 
atarım zaten. 
2)Dişimi fırçalarken suyu akıtmam. Yoksa sular kesilir, susuz kalırız. Lambaları da 
kapatırım. Bunları annemden öğrendim. 
3)Markete hep giderim. Yiyecek alırım, cips alırım ama artık kola içmiyorum. Onun 
içinde böcekler var. Annem istediğim her şeyi almaz. Çünkü parası yok.  

 
13) KATILIMCI 13 
A)Doğanın korunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğaya zarar verilmesi, 
küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konularda ne düşünüyorsunuz?  Bu konuda 
ne yapıyorsunuz? 
Doğanın korunması denilince israfın önlenmesi, ışıkların lüzumsuz yakılmaması, 
suların israf edilmemesi aklıma geliyor. Çok fazla poşet kullanmamaya dikkat 
ediyorum, çöpleri biriktirip tek poşet kullanmaya çalışıyorum. Gereksiz yere kağıt israfı 
yapmıyorum. 
1) Beyaz eşya ve ev eşyası alırken enerji tasarrufu, eskisini getir yenisini götür 
kampanyaları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Enerji tasarrufu benim için önemli bir konu. Evdeki tüm beyaz eşyaları yavaş yavaş 
A++ eşyalara çeviriyorum. Kampanyadan  hiç yararlanmadım. 
2)Evinizde ortaya çıkan bir atığı nasıl değerlendirirsiniz? (Kağıt, plastik, cam, eski 
kıyafetler gibi? 
Eski kıyafetleri ihtiyacı olan kişilere veriyorum. Plastik yerine cam kullanmaya önem 
veriyorum, çünkü plastiğin doğada geri dönüşümü çok zor. Çöpleri ayrıştırıp 
atmıyorum. 
B)Kendinizi nasıl bir tüketici olarak tanımlarsınız? Alışverişte nasıl davranırsınız? 
 Bilinçli bir tüketici olduğumu düşünüyorum, eskiden bilinçsizdim. Yaşım ilerledikçe 
tüketimimi kısıtlıyorum, bunu da kızıma vermek istiyorum. Bir ürün alacağım zaman 
ihtiyacıma göre alırım. Önceden çok araştırmazdım, şimdi araştırma yapıp aynı kalitede 
daha ucuzunu almaya çalışıyorum. Kıyafet konusunda da eskiye göre daha bilinçliyim, 
indirimleri takip ederim. Ama çok kolay atabilen bir yapım var. Örneğin çocuk iç 



245 

çamaşırını kirletti, iç çamaşırı battı, onu temizlemek için uğraşmam, atarım. Bu konuda 
tam olmasa da değişmeye çalışıyorum. 
1) Aldığınız bir ürün problemli çıkarsa ne yaparsınız? 
Fiyatı çok ucuzsa değiştirmem, genelde vaktim varsa değiştiririm. İade ederim. Tüketici 
olarak haklarımı bildiğimi düşünüyorum bunda da kamu spotları etkili oluyor. 
2) Çocuğunuzun nasıl bir tüketici olmasını istersiniz? 
Kızın neyi, nereden alacağını bilsin. Alışveriş konusunda kararlı olsun. Fazla tüketimde 
bulunmasın. Örneğin bir pantolonun 10 rengini birden almasın. 
C)Para, mal sahibi olmak, marka, lüks tüketim konusunda nasıl davranırsınız? 
Paranızı nasıl değerlendirirsiniz? 
İyi ürünü severim. Az olsun ama iyi olsun. Marka benim için önemli, çünkü kaliteli 
olduğunu düşünüyorum. Marka alırım, ama az alırım. Gözlükte kesinlikle marka alırım. 
Tasarruf önemli, tasarrufsuz hayat olmaz. Bilinçli tüketmeye başladıktan sonra ister 
istemez tasarruf yapmaya da başlamış oldum. Örneğin çocuk olmadan önce her gece 
dışarıda yerdik, çocuk olduktan sonra dışarıdan yemeyi kestik, artık hem daha sağlıklı 
besleniyoruz hem de paramız cebimizde kalıyor. 
Para önemli. Paranın azı da çoğu da güvence sağlıyor. Para ihtiyaçları karşılamak, 
hayatı idame ettirmek için önemli. Eşimin maddi sıkıntıları olduğu zaman huzurumuz 
bozuluyor, sürekli kavga ediyoruz. Örneğin tatilin iyisini, lüksünü severim ama 
indirimli zamanları takip etmeye çalışıyorum.  
D)Alışverişe giderken çocuğunuzu yanınızda götürür müsünüz? Niye? Ne sıklıkla? 
Nereye? 2) Alışveriş sırasında çocuğunuz ne tür davranışlar sergiler? Bu tür 
davranışlara sizin tutumunuz ne olur? 
 Kızımı alışverişe giderken yanımda götürüyorum, her türlü alışverişe ama en çok 
market alışverişine götürüyorum, çünkü bırakacak bir yerim yok. Kızımın alışveriş 
yaparken çok şey ister ama tek bir şey almasına izin veririm, aldığı üründe özgürdür. 
Tek şey alması konusunda çok direnirim, gerekirse ağlatırım. Kurallarım kesindir, asla 
taviz vermem.  
E) Alışveriş sırasında çocuğun fikrini sorar mısınız? Hangi ürünlerde? Neden?  
 Alışveriş sırasında çocuğumun fikrini sorarım. Kendimle veya kızımla ilgili bir ürün 
alırken sorarım. Önce ürünü ben beğenirim. Örneğin iki ürün beğenirim, o iki ürün 
arasından kızımın tercih yapmasını isterim. O da fikir sahibi olsun diye fikrini sorarım. 
Çocuk çok soru sorduğu, sorguladığı için evet veya hayır dediğim bir şeyin nedenini 
açıklarım. 
 F) Çocuğun tüketimini kısıtlar mısınız? Neden? Nasıl? 
Kızıma almadığım bir ürün yok, istediği her ürünü alabilir, ama tek bir ürün alabilir, 
marketten. Çocuğum genelde benden korkar, çekinir. Çocuğun tüketim ile ilgili 
sınırlarını ben belirlerim, çünkü daha bunu yapabilecek yaşta değil. Kıyafet ve ayakkabı 
alırken ihtiyacı olduğu kadar alırım. Kızımı elektrik ve su kullanırken kısıtlarım. Milli 
servete zarar gelmesin diye kısıtlarım. 
  1) Reklamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? 
Kızım reklamlarda gördüğü her şeyi ister ama almam. Televizyonu fazla izlediği için 
izlediği saatleri de programları da kısıtlıyorum. Televizyondan çok etkilendiği için 
şiddet içerikli programları izletmiyorum. 
KATILIMCI 13’ÜN KIZI 
1) Çöpe atıyor, çöpleri çöpe atmak doğru bir hareket. Çöpleri yere atarsak, yerler 
kirlenir, her yer karınca dolar. Bunları bana annem söylüyor. 
2) Dişlerimi fırçalarken suyu kapatırım, çünkü su tasarrufu yapmak lazım. Odadan 
çıkacağım zaman da elektrikleri kapatırım. Elektrikler çok açık kalırsa elektrikler 
kesilir, elektrik tasarrufu yapamayız. Annem beni bu konuda uyarır. 
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3) Marketten elma, cips, muz kola alırım. Ama hepsini alamam, annem bir tane al der. 
Alacağım ürünü anneme gösteririm onaylarsa alırım. 
 
14) KATILIMCI 14 
A)Doğanın korunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğaya zarar verilmesi, 
küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konularda ne düşünüyorsunuz?  Bu konuda 
ne yapıyorsunuz? 
Yaşadığımız çevre bizi etkilediği için doğanın korunması önemli bir konu. Doğa nefes 
alıp vermemizi bile etkiliyor. Çevreye zarar verilmemeli, çevreyi temiz tutmamız 
gerekli, bu konuda kızımı uyarıyorum. Fidan dikmeye çalışıyoruz eskiden daha çok 
yapardık, ama bu sıralar pek yapamıyoruz.  
1)Beyaz eşya ve ev eşyası alırken enerji tasarrufu, eskisini getir yenisini götür 
kampanyaları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Enerji tasarrufu çok önemli değildi önceleri ama son zamanlarda önemli. Örneğin en 
son aldığım klimayı enerji tasarrufu var diye aldım. İndirimli saat dilimlerini 
kullanmaya gayret ederim. Kampanyalar inandırıcı gelmiyor. 
2)Evinizde ortaya çıkan bir atığı nasıl değerlendirirsiniz? (Kağıt, plastik, cam, eski 
kıyafetler gibi? 
Kağıtları, plastik tabakları atmam, kızın yaratıcı faaliyetlerinde kullanıyoruz. Eski 
kıyafetleri, oyuncak ve kitapları okullara veriyorum. Kağıt ve su şişelerini ayırıp 
atıyorum.  
B)Kendinizi nasıl bir tüketici olarak tanımlarsınız? Alışverişte nasıl davranırsınız? 
Beğendiğim bir ürün olursa alırım, eğer ürünün fiyatı çok uçuk bir rakamsa indirimleri 
beklerim. O ürüne çok ihtiyacım varsa fiyatına çok da bakmam ama genelde ihtiyacım 
olan ürünleri alırım. Kızımla ilgili ürünlerde alışveriş listesi yaparım ama genelde 
alışveriş listesi yapmam. Kıyafet ve ev aksesuarlarında bazen gereksiz alışveriş 
yapabiliyorum. 
1) Aldığınız bir ürün problemli çıkarsa ne yaparsınız? 
Problemli ürünü geri götürüm, ama çok ucuzsa götürmem, fiyatı pahalıysa götürürüm. 
Tüketici olarak haklarımı çok bilmem ama iade sürelerini bilirim. 
 2) Çocuğunuzun nasıl bir tüketici olmasını istersiniz? 
Kızım bilinçli olsun, aldığı ürünleri almak için değil, kullanmak için alsın. Gereksiz 
yere harcama yapmasın.  
C)Para, mal sahibi olmak, marka, lüks tüketim konusunda nasıl davranırsınız? 
Paranızı nasıl değerlendirirsiniz? 
Para her şey değil, ama para olmalı. İstediğimiz şeyleri almak için gerekli. Tasarrufta 
bulunmak benim için önemli. Garanticiyimdir. Belirli bir yerde param olur. Marka çok 
önemli değil. Sevip beğenirsem alırım. Ama cüzdanı, çantayı, ayakkabıyı marka alırım. 
Kaliteli olduğu için marka alırım. 10-20 tl ye kıyafet alıp giyebilirim. Lüks tüketim 
sağlamlığı ve güvenilirliği yüzünden arabada önemli. 
 D)Alışverişe giderken çocuğunuzu yanınızda götürür müsünüz? Niye? Ne 
sıklıkla? Nereye? 
  1)Alışveriş sırasında çocuğunuz ne tür davranışlar sergiler? Bu tür davranışlara 
sizin tutumunuz ne olur? 
Kızımı her alışverişe götürürüm. Kızım uyumlu, zorluk çıkarmadığı için götürüm.  
Çocukla olmayı severim. Alışverişe gitmeden önce kızımla konuşurum. İhtiyacın olan 
tek bir şeyi alacaksın diye. Zorluk çıkarmaz. Seçimi çocuk yapar. 
 E) Alışveriş sırasında çocuğun fikrini sorar mısınız? Hangi ürünlerde? Neden?  
Çocuğumun beni çok yönlendirmesine izin vermem. Çocuk her şeyin en iyisini bilemez. 
Çocuklar her zaman doğruyu söylemiyor olabilirler, o yüzden çocuğumu yerine göre 
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dinlerim. Ama alışveriş sırasında fikrini sorarım. Kıyafetini kendisinin seçmesine izin 
veririm.  Fikrini sorduğum zaman çocuk kendini daha önemli hisseder.  Çocuğumla 
iletişim kurmayı severim, ama genelde ben bilirim ve onu yönlendiririm. Tüketim 
konusunda onu yönlendiririm yoksa ne görse alabilir. Çocuğun sorularına gerektiği 
zaman açıklama yaparım. Çünkü bazen evet veya hayır demek yetmiyor. Kısa ve net 
açıklama yaparım açıklamayı çok uzatmam. 
 F) Çocuğun tüketimini kısıtlar mısınız? Neden? Nasıl? 
 İhtiyacı olanı alması için çocuğun tüketimini kısıtlarım. Cips alırım, asitli içecek hiç 
almam. Çocuk tuttursa bile asitli içecek almam ama açıklarım. Her odada lambayı açık 
bırakırsa uyarırım.  
1)  Reklamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? 
Reklamların çocuğun tüketimini arttırdığını düşünüyorum.  Her gün yeni bir şey 
çıkıyor, o yüzden reklamlarda gördüğüm her şeyi almam. Yoksa ileride çocuk 
doyumsuz olur.  Ama çocuk çok isterse hemen değil de ileride alabilirim. 
Saat 9’da mutlaka televizyonu kapatırım, şiddet içerikli programları izletmem, çocuk 
programlarını izletirim. 
Anne olduktan sonra, organik süt, mevsiminde gıda almaya özen gösteriyorum. Evde 
konserve yapıyorum, yoğurdu evde yapıyorum. 
KATILIMCI 14’ÜN KIZI 
1) Abur cubur yemek doğru değil, hasta oluruz. Sakız, cips yemem, kola içmem sağlıklı 
değil. Kola içersem hasta olurum. Annemin parası olmadığı için istediğim her şeyi 
alamam. Annem bir şey almama izin veriyor, parası yok çünkü. 
2) Lambaları kapatmak doğru bir hareket. Çünkü elektrik kesilebilir.   Bunları babam 
söyledi. Diş fırçalarken suyu kapatıyorum yoksa su kalmaz. Annem elektriği, suyu 
kapat diyor. 
3) Çöpleri toplamak doğru bir hareket. Çünkü çevremizi temizlememizi sağlar. Yediğim 
şeylerin çöpünü çöpe atarım. Çünkü evleri temiz tutmak gerekir. Annem” kızım çöpünü 
çöpe at” der. 
 
15) KATILIMCI 15 
A)Doğanın korunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğaya zarar verilmesi, 
küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konularda ne düşünüyorsunuz?  Bu konuda 
ne yapıyorsunuz? 
Doğanın korunması çocuklar ve geleceğimiz için önemlidir. Çevre kirliliğinin önemli 
bir mesele olduğunu düşünüyorum. Bu konuda en dikkat ettiğim konu çevrenin 
kirletilmemesi. Temizliğe çok dikkat ederim. Yerlere tükürülmesine çok karşıyım. 
1)Beyaz eşya ve ev eşyası alırken enerji tasarrufu, eskisini getir yenisini götür 
kampanyaları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
A++ enerji tasarrufu bakımından önemli. Böylelikle devlete daha az para ödemiş 
oluyorum. Eskisini getir yenisini götür kampanyalarını çok etkili bulmuyorum, bugüne 
kadar da kullanmadım. 
2)Evinizde ortaya çıkan bir atığı nasıl değerlendirirsiniz? (Kağıt, plastik, cam, eski 
kıyafetler gibi? 
Eski kıyafetleri ihtiyacı olanlara veriyorum. Cam önemli, plastik zararlı olduğu için ama 
çocuklar kırdığı için çocuklarla ilgili ürünlerde plastik kullanıyorum.  Gazeteleri 
yakmak amacıyla kullanıyorum. Atık malzemeyi genelde çöpe atmam, değerlendiririm, 
çocukların etkinliklerinde kullanırım veya ihtiyacı olanlara veririm. 
B)Kendinizi nasıl bir tüketici olarak tanımlarsınız? Alışverişte nasıl davranırsınız? 
 Bilinçli olduğumu düşünüyorum. Taze ve doğal diye genelde pazardan alışveriş 
yaparım. İhtiyacım olanları alırım. Var olan bir şeyi almam, harcamalarımı kısıtlarım. 
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İhtiyaç fazlasını almanın yazık günah olduğunu düşünüyorum. Harcamalarımı 
kısıtlayarak tasarrufta bulunuyorum.    
1) Aldığınız bir ürün problemli çıkarsa ne yaparsınız? 
İade ederim. Televizyonda söylüyorlar ama tüketici olarak haklarımı pek bilmiyorum.  
2) Çocuğunuzun nasıl bir tüketici olmasını istersiniz? 
Bilinçli olsun. Parsı olsa bile her şeyi almasın. İhtiyacı olanı alsın, fuzuli olanı almasın. 
C)Para, mal sahibi olmak, marka, lüks tüketim konusunda nasıl davranırsınız? 
Paranızı nasıl değerlendirirsiniz? 
Para önemli. Adım attığın her yerde para gerekiyor. Marka özellikle ayakkabı ve 
kıyafette önemli. Belirli yerlerden kısıp ayakkabıyı marka alırım. Ayaklarımın rahatlığı 
önemli. Lüks tüketim güzel bir şey. 
D)Alışverişe giderken çocuğunuzu yanınızda götürür müsünüz? Niye? Ne sıklıkla? 
Nereye? 
1) Alışveriş sırasında çocuğunuz ne tür davranışlar sergiler? Bu tür davranışlara 
sizin tutumunuz ne olur? 
Real gibi büyük marketlere giderken götürürüm. Hep evdeler, gezmeleri için marketlere 
götürürüm. Kendimle ilgili alışveriş yaparken çocuğu götürmem. 
Çocuk beğenir ama beğendiği her şeyi alalım demez. Her beğendiğini de almam. Çünkü 
çocuğun her istediği alınmaz. 
 E)Alışveriş sırasında çocuğun fikrini sorar mısınız? Hangi ürünlerde? Neden?  
Alınacak ürünleri önce biz seçeriz, sonra çocuğun fikrini sorarım. Genelde yiyecek 
türlak doğru birım. Kendine yatak istediği zaman fikrini sordum mesela. O da bir insan 
hak tanımak lazım. O yüzden fikrini sorarım. Evet veya hayır dediğim zaman ayrıntıya 
girmeden açıklarım.  
 F) Çocuğun tüketimini kısıtlar mısınız? Neden? Nasıl? 
 Cips asla yedirmem. Kola asla içemez. Elektrik, su kullanımını kısıtlarım. Kapat derim, 
uyarırım. Tasarruf etmeyi öğrensin. 
1)  Reklamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? 
Çocuğum genelde çizgi film izler, ders yaparken asla televizyon izletmem. 21.30’dan 
sonra asla televizyon izletmem, o saatte yatmaya mecbur. 
Reklamları izlemek ister, bu reklamı görmedim izleyelim der. Ama reklamlarda 
gördüğünü almak için tutturmaz.  
Anne olduktan sonra tüketimim değişmedi. Yoğurdu dışarıdan da alırım. 
KATILIMCI 15’İN KIZI 
1)Çöpü çöpe atmak doğru bir hareket. Ben çöplerimi asla yere atmam, çöpe atarım. 
Annem çöpünü çöpe at diyor. Yere atarsam, yerler kirlenir. Yerler kirlenirse annem 
kızar. 
2)Elektrikleri açık bırakmam. Dişimi fırçalarken suyu kapatırım, çok su akmasın diye. 
Bunları bana annem öğretiyor. 
3)Markette çok şey almak istiyorum ama annem istediğim her şeyi almıyor. Cips 
yemem, annem yasakladı.  
 
16) KATILIMCI 16 
A)Doğanın korunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğaya zarar verilmesi, 
küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konularda ne düşünüyorsunuz?  Bu konuda 
ne yapıyorsunuz? 
Doğanın korunması önemli. Çevrenin temiz tutulması bizim ve çocuklarımızın sağlığı 
açısından önemli. Çevreyi temiz tutuyorum. Çiçek dikiyorum. Başka bir şey 
yapmıyorum. 
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1)Beyaz eşya ve ev eşyası alırken enerji tasarrufu, eskisini getir yenisini götür 
kampanyaları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
A++ yanıltıcı. Enerji tasarrufu yapıyor diye aldım ama bence bir fark yok yine elektrik 
faturam yüksek geliyor. Eskisini getir yenisini götür kampanyasını önemli bulmuyorum. 
2)Evinizde ortaya çıkan bir atığı nasıl değerlendirirsiniz? (Kağıt, plastik, cam, eski 
kıyafetler gibi) 
Eski kıyafetleri ihtiyacı olanlara veriyorum. Kağıtları ayırıp kağıt toplayanlara 
veriyorum. Plastikleri de eskiciye veriyorum. Genelde cam veya krom kullanıyorum 
sağlıklı diye. Bozulmadıkça eşyaları atmam. Önce tamir edilip edilmeyeceğine bakarım. 
B)Kendinizi nasıl bir tüketici olarak tanımlarsınız? Alışverişte nasıl davranırsınız? 
 Her görüp beğendiğimi almam. İhtiyacım varsa alırım. Gelirime göre harcarım. Fiyat 
araştırması yapar, indirimleri takip ederim.      
1) Aldığınız bir ürün problemli çıkarsa ne yaparsınız? 
Aldığım bir ürünün mutlaka fişini alırım. Bozuk çıkarsa iade ederim. Ama tüketici 
olarak haklarımı bilmiyorum. 
2)Çocuğunuzun nasıl bir tüketici olmasını istersiniz? 
İhtiyacını olanı alsın, her gördüğünü almasın. Ayağını yorganına göre uzatmazsa ne 
kadar zengin olursa olsun parası yetmez.  
C)Para, mal sahibi olmak, marka, lüks tüketim konusunda nasıl davranırsınız? 
Paranızı nasıl değerlendirirsiniz? 
Para her şeyden önemli. Paran olmazsa kimse bir şey vermez. Marka benim için hiç 
önemli değil, benim için ucuzluk önemli. 
D)Alışverişe giderken çocuğunuzu yanınızda götürür müsünüz? Niye? Ne sıklıkla? 
Nereye? 
Çocuğu bazen alışverişe götürürüm. Bırakacak yerim olmadığında, pazara ve markete 
götürürüm. Her gördüğünü ister, laf anlatmam zor olur. Böyle davrandığı için alışveriş 
sırasında kafam karışır, rahat pazarlık yapamam.  
 1)Alışveriş sırasında çocuğunuz ne tür davranışlar sergiler? Bu tür davranışlara 
sizin tutumunuz ne olur? 
Her gördüğünü ister ama almam. Zaten çocuğun her istediği alınmaz. Çocuk her zaman 
doğruyu bilmez, gözüne ne güzel görünürse almak ister. Sağlıklı üründen anlamaz. 
E) Alışveriş sırasında çocuğun fikrini sorar mısınız? Hangi ürünlerde? Neden?  
Fikrini sorarım. Genelde kendi istediğimi alırım, sonra çocuğun fikrini sorarım. 
Doğrudan çocuğun istediğini almam. Niye almadığımı açıklarım. Önce kısaca anlatırım, 
anlamazsa uzun anlatırım. Kendine kıyafet alacaksam fikrini sorarım. Çünkü aldığım 
her şeyi giymez, sorun çıkarır. 
F) Çocuğun tüketimini kısıtlar mısınız? Neden? Nasıl? 
Tüketimini kısıtlarım. Cebimde param olsa bile yokluğu ona tattırırım. Boyalı ürünleri, 
jelibonu almam. Asitli içecekleri alırım, siyah kola almam. Fatura az gelsin diye 
elektrik, su kullanımını kısıtlarım. Psikolojisi bozulur diye, kadın programlarını 
izletmem. Haberleri izletmem, çizgi film izletirim. Akşam 20’den sonra çizgi film 
izletmem.  
 1) Reklamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? 
Reklamlar çocuğu etkiliyor. Çocuk reklamda her gördüğünü istiyor. Alamayız diyorum, 
almıyorum. 
Anne olduktan sonra tüketimim değişti. Eskiden daha çok giyinir kuaföre giderdim ama 
çocuk olduktan sonra bunlardan vazgeçtim. 
KATILIMCI 16’NIN KIZI 
1)Çikolata isterim fakat annem kola almaz. Sadece  danone tarzı şeyler alıyor. 
2)Açık bırakmıyorum, kapatıyorum. Annem açık bırakma diyor. 
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3)Çöpe atmam. Atarsam yerler kirlenir, annem kızar, yerdeki çöpleri de mutlaka çöpe 
atarım. 
 
17) KATILIMCI 6 
A)Doğanın korunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğaya zarar verilmesi, 
küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konularda ne düşünüyorsunuz?  Bu konuda 
ne yapıyorsunuz? 
Doğanın korunması hakkında çok fazla fikir sahibi değilim. Doğrusunu söylemek 
gerekirse hiçbir şey yapmıyorum doğayı korumak adına. Sadece plastik yerine cam 
kullanıyorum daha sağlıklı diye. 
1) Beyaz eşya ve ev eşyası alırken enerji tasarrufu, eskisini getir yenisini götür 
kampanyaları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
A++ enerji tasarrufu için önemli ama benim için çok önemli değil. Bu tür 
kampanyalardan hiç yararlanmadım. 
2)Evinizde ortaya çıkan bir atığı nasıl değerlendirirsiniz? (Kağıt, plastik, cam, eski 
kıyafetler gibi? 
Eski kıyafetleri ihtiyacı olanlara veriyorum. Onun dışında fazla olan her şey atıyorum. 
B)Kendinizi nasıl bir tüketici olarak tanımlarsınız? Alışverişte nasıl davranırsınız? 
Bilinçli değilim. İsrafçıyım.  Beğendiğim bir şeyi alırım, beğeniyorsam çok fazla etikete 
bakmam. İndirimleri çok takip etmem. Ama sezon sonlarında mutlaka alışveriş yaparım. 
Alışveriş yapmayı çok severim. Özellikle kıyafet alışverişlerini.     
1) Aldığınız bir ürün problemli çıkarsa ne yaparsınız? 
Problemli ürünü değiştiririm. Ama haklarımı çok iyi bilmiyorum.  
2) Çocuğunuzun nasıl bir tüketici olmasını istersiniz? 
Benim gibi olmasın. İstediklerini alsın ama benim gibi israfçı olmasın, daha bilinçli 
olsun. Çok da gereksiz yere alışveriş yapmasın.  
C)Para, mal sahibi olmak, marka, lüks tüketim konusunda nasıl davranırsınız? 
Paranızı nasıl değerlendirirsiniz? 
Para da marka da çok önemli benim için. Özellikle kıyafet ve ev eşyasını marka alırım. 
Marka giymeyi ve lüks tüketmeyi seviyorum. Kendimi iyi hissediyorum. 
D)Alışverişe giderken çocuğunuzu yanınızda götürür müsünüz? Niye? Ne sıklıkla? 
Nereye? 
1) Alışveriş sırasında çocuğunuz ne tür davranışlar sergiler? Bu tür davranışlara 
sizin tutumunuz ne olur? 
 Çocuğu çok fazla alışverişe götürmem, çünkü çocuk oraya buraya koşuyor ve rahat 
alışveriş yapamıyorum. Market alışverişlerine istediklerini almak için götürürüm. 
Markette her istediklerini alırım, asla kısıtlamam. Kendilerine ait market arabasını 
ağzına kadar doldururlar. Bütün istediklerini almama rağmen yine de ağlarlar. Şunu da 
alacağım bunu da alacağım diye.  
E) Alışveriş sırasında çocuğun fikrini sorar mısınız? Hangi ürünlerde? Neden?  
Çocukla ilgili olsa bile genelde alışverişi ben yaparım. Çünkü kızım bilmez nerede kötü 
şey varsa gidip onu almak ister.  Genelde de alışverişe götürmem zaten. 
 F) Çocuğun tüketimini kısıtlar mısınız? Neden? Nasıl? 
 Çocuğun tüketimini kısıtlamam. İstediğini almadığım zaman ağlar, markette kötü anne 
konumuna düşmemek için istediğini alırım, ağlatmam. 
 1) Reklamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? 
Reklamlarda gördüklerini isterler. Genelde istediklerini alırız. Televizyonda izlediği 
programlara karışmam, ne isterse onu izler. 
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KATILIMCI 6’NIN KIZI 
1)Işığı kapatmak doğru değil. Odadan çıkarken ışığı kapatırsak elektrikler gider, hiçbir 
yeri göremeyiz. Diş fırçalarken musluğu kapatmazsak hep açık kalır. 
2)Çöpe atılması lazım. Çöpler yerde kalırsa annem kızar. Her yer çöp olur. 
3)Marketten sakız, çikolata, cips, kola alırım. Bunları yemeyi seviyorum. İstediklerimi 
alırım. Ama bazen annem her şeyi alırsan babanın parası biter diyor.  
 
18) KATILIMCI 5 
A)Doğanın korunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğaya zarar verilmesi, 
küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konularda ne düşünüyorsunuz?  Bu konuda 
ne yapıyorsunuz? 
Doğa yaşam alanımız olduğu için önemli. İnsanlar ve gelecek için de doğa çok önemli. 
Çevreye çöp atmam. Çevreyi kirletmemeye çalışırım. Fırsat buldukça oğlumla bahçede 
ağaç dikmeye çalışıyoruz. 
1) Beyaz eşya ve ev eşyası alırken enerji tasarrufu, eskisini getir yenisini götür 
kampanyaları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Eskiden önemli değildi, şimdi A++ olması önemli. Çünkü bu tür eşyalar elektriği az 
tüketiyorlar. Eskisini getir yenisini götür kampanyasını kullanmadım. 
2)Evinizde ortaya çıkan bir atığı nasıl değerlendirirsiniz? (Kağıt, plastik, cam, eski 
kıyafetler gibi? 
Eski kıyafetleri ihtiyacı olanlara veriyorum. Plastik şişelerin kapaklarını ve pilleri 
biriktiriyorum. Ama kağıtları ayırmam.  
B)Kendinizi nasıl bir tüketici olarak tanımlarsınız? Alışverişte nasıl davranırsınız? 
Bazen ihtiyaç listesi yaparım. Ama açken gidersem gördüğüm, canımın isteği ürünleri 
alırım. Bu zamanlarda ihtiyaç listesinin çok önemi olmuyor. Genelde ihtiyacım olan 
ürünleri almak istiyorum ama buna uyamıyorum, çok beğendiğim bir ürün olursa 
alıyorum. Şu sıralar ev borcuna girdiğim için istediğim ürünleri almayı erteliyorum. 
 1) Aldığınız bir ürün problemli çıkarsa ne yaparsınız? 
Aldığım ürün sorunlu çıkarsa iade ederim. Ama tüketici olarak haklarımı tam olarak 
bilmiyorum.   
 2) Çocuğunuzun nasıl bir tüketici olmasını istersiniz? 
Oğlum bilinçli olsun. Nerede nasıl harcaması gerektiğini bilsin. İhtiyacı olmayan şeyleri 
almasın. 
C)Para, mal sahibi olmak, marka, lüks tüketim konusunda nasıl davranırsınız? 
Paranızı nasıl değerlendirirsiniz? 
Marka çok önemli değil ama marka satan mağazalara mutlaka bakarım, indirimdeyse 
alırım. Markayı kaliteli olduğu için alırım.  Ayakkabıyı marka alırım, illaki marka olsun 
diye tutturmam ama özel günler için aldığım ürünleri hep marka almaya dikkat ederim. 
Tasarrufta pek bulunmam, paraya pek önem vermiyorum ama olsa da fena olmaz. Güzel 
bir hayat yaşamak için önemli için önemli. 
D)Alışverişe giderken çocuğunuzu yanınızda götürür müsünüz? Niye? Ne sıklıkla? 
Nereye? 
 1) Alışveriş sırasında çocuğunuz ne tür davranışlar sergiler? Bu tür davranışlara 
sizin tutumunuz ne olur? 
Genelde market alışverişine götürürüm. Bırakacak kimse olmadığı için götürürüm. 
Alışverişim çok acilse ve o an bırakacağım kimse yoksa da götürürüm. 
Büyük alışveriş merkezlerine giderken götürürüm bazen. Önce ben alışverişimi 
tamamlarım sonra oğlumun istediği yere gideriz yada önce onu oyun merkezine 
götürürüm sonra alışverişimi yaparım. Market alışverişlerinde kendine bir sepet alır, 
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almak istediklerini o sepete koyar. Çikolata, cips, jelibon alır. Ağlarsa almamaya 
çalışırız. 
E) Alışveriş sırasında çocuğun fikrini sorar mısınız? Hangi ürünlerde? Neden?  
Alışveriş sırasında çocuğun fikrini sorarım. Genellikle kendine kıyafet alacağım zaman 
sorarım. Kendime alacağım ürün kafamda bellidir, onu alırım ama oğlumun neyi 
seçtiğini merak ettiğim için fikrini sorarım. Çocuğuma açıklama yaparım. Uygun 
olmadığını, sonra alacağımızı ve gereksiz olduğunu söylerim. 
 F) Çocuğun tüketimini kısıtlar mısınız? Neden? Nasıl? 
Çok fazla kısıtlamam. Aynı oyuncaktan 2 tane alırım ama üçüncüsünü almam. Onun 
yerine başka ihtiyaçlarını alabilirsin derim, seçenek sunarım. Play stationun zararlı 
olduğunu düşünüyorum, almadım ama alacağım. Aynı çizgi filmleri defalarca 
izlemesini istemem, çünkü dayanamıyorum. Kolayı çok fazla içirmiyoruz. Ama cips, 
jelibon yiyor. Çocuk elektrik ve su kullanımına dikkat ediyor. Bunu biz söylemedik. 
Geçen sene gittiği bir çizgi filmden etkilenmiş, su açık kalırsa penguenler ölür diyor. 
Biz açık bıraktığımızda bize kızıyor. Bu konuda okuldan etkilendiğini düşünüyorum. 
 1)  Reklamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? 
Reklamların çocukların tüketimini arttırdığını düşünüyorum. Reklamlarda görüp 
istediği ürün oynayabileceği değişik bir şeyse alırım.  İzlediği programlara karışamam. 
KATILIMCI 5’İN OĞLU 
1)Çöpleri toplamak doğru bir harekettir. Yoksa etraf kirlenir, sokaklar pislenir. Ben 
kendim biliyorum. 
2)Işığı kapatırım uyumak için, kapatmazsam uyuyamam. Annemi kapatsın diye 
uyarıyorum. Elektriği kapatmazsam penguenler ölür, sinemada izledim. Suyu kapatırım, 
yoksa sular azalır, yine penguenler ölür. 
3)Bazen çok şey alıyorum, cips, süt.  Annem istediğim her şeyi alır. 
 
19) KATILIMCI 7 
A)Doğanın korunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğaya zarar verilmesi, 
küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konularda ne düşünüyorsunuz?  Bu konuda 
ne yapıyorsunuz? 
Keşke doğayı tam olarak koruyabilsek, koruyamadığımıza üzülüyorum.  Suyu idareli 
kullanmaya çok dikkat ediyorum. Parkların temizlenmesi için belediyeyi arıyorum.  
1)Beyaz eşya ve ev eşyası alırken enerji tasarrufu, eskisini getir yenisini götür 
kampanyaları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
A++ olması önemli, elektrik tasarrufu için. Önce kendi cebimi düşünüyorum çünkü. 
Eskisini getir yenisini götür kampanyalarını çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü eskileri 
çok cazip bir fiyata almıyorlar. 
2)Evinizde ortaya çıkan bir atığı nasıl değerlendirirsiniz? (Kağıt, plastik, cam, eski 
kıyafetler gibi? 
Eski kıyafetleri ihtiyacı olanlara veriyorum. Giyilemeyecek gibiyse sobada yakıyorum. 
Atıkları atmam. Kağıtları yakarım. Plastik kansorejen diye cam kullanıyorum. 
B)Kendinizi nasıl bir tüketici olarak tanımlarsınız? Alışverişte nasıl davranırsınız? 
 Bilinçli bir tüketiciyim. Gıda alırken içinde ne var, neden yapılmış dikkat ederim. Ama 
imkanım olsa fiyatı ne olursa olsun almak isterim. İmkanım olmadığı için sadece 
ihtiyacım olanları alıyorum.    
1) Aldığınız bir ürün problemli çıkarsa ne yaparsınız? 
İade ederim, çünkü o ürüne para vermişim. Garantisi vardır genelde. Ama haklarımı tam 
olarak bilmiyorum. 
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2)Çocuğunuzun nasıl bir tüketici olmasını istersiniz? 
Bilinçli olsun, ama istediğini alsın, gözünde bir şey kalsın istemem. Yine de gereksiz 
olanı çok almasın, biraz idareli olsun. 
C)Para, mal sahibi olmak, marka, lüks tüketim konusunda nasıl davranırsınız? 
Paranızı nasıl değerlendirirsiniz? 
Para her şey. Mal canın yongası. Yeterince paran olmazsa diğer insanlara muhtaç 
olursun. Marka önemli. Ayakkabıyı marka alırım. Her şeyi marka alamıyorum ama 
mümkün olsa alırdım.  
D)Alışverişe giderken çocuğunuzu yanınızda götürür müsünüz? Niye? Ne sıklıkla? 
Nereye? 
Bazen götürürüm, her zaman götürmem. Bırakacak kimse olmadığı için götürürüm.  
Çarşıdaki mağazalara götürürüm. Market alışverişlerine götürmem.  Çocuk küçük her 
yere elini atıyor rahat alışveriş yapamıyorum. 
 1)Alışveriş sırasında çocuğunuz ne tür davranışlar sergiler? Bu tür davranışlara 
sizin tutumunuz ne olur? 
Benim istemediğim şeyleri almak konusunda ısrar eder. Ağlamaması için istemesem de 
istediklerini alırım. 
 E) Alışveriş sırasında çocuğun fikrini sorar mısınız? Hangi ürünlerde? Neden?  
Kendisine kıyafet, oyuncak alacağım zaman fikrini sorarım. Çünkü kendi kullanacak. 
Sonunda benim dediğim olur, her konuda fikrini fazla sormam, daha küçük çünkü. 
Önceden kısa açıklamalar yapardım, okula başladığından beri uzun açıklama yapmak 
zorunda kalıyorum.  Suyu kapat dediğimde nedenini açıklarım mesela. 
 F) Çocuğun tüketimini kısıtlar mısınız? Neden? Nasıl? 
Su tüketimini kısıtlarım. Çocuk cips yiyor, kola içiyor. Bunları kısıtlamam. Genelde 
istediğini alırım. İzlediği programlara genelde karışmam. 21.30’da yatmasını isterim 
ama dinlemez. İstediği kadar televizyon izler. 
 1) Reklamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? 
Reklamlardan etkilenir. Reklamlarda gördüğünü ister, tamam derim. Ama bütçemden 
dolayı alamıyorum, fiyatları fazla. Bütçem elverişli olsa alırım. 
KATILIMCI 7’NİN KIZI 
1)Çöpleri toplarım. Çöpe atarım. Ortalık kirlenmesin diye çöpe atıyorum.  Çöpe 
atmazsam herkes düşer. Bunları bana annem söylüyor. 
2)Diş fırçalarken suyu kapatırım yoksa su boşa akar, annem bir sürü fatura gelir diyor. 
Işıklar boşa yanmasın diye elektriği de kapatırım. Yoksa elektrik gider. 
3)Arada bir annem markete götürür.  Marketten cips, kola alırım. Annem istediğimi alır, 
ama bazen de almaz. 
 
20) KATILIMCI 8 
A)Doğanın korunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğaya zarar verilmesi, 
küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konularda ne düşünüyorsunuz?  Bu konuda 
ne yapıyorsunuz? 
Yaşadığımız çevre temiz olmalı, özellikle çocuklarımız için bu çok önemli. Ağaçlara 
zarar vermiyorum. Başka bir şey yapmıyorum. 
1)Beyaz eşya ve ev eşyası alırken enerji tasarrufu, eskisini getir yenisini götür 
kampanyaları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Enerji tasarrufu benim için çok önemli değil. Bu özelliğe bakmam beyaz eşya alırken. 
Eskisini getir yenisini götür kampanyalarını çok faydalı bulmuyorum. Eskisini götürsen 
de üstüne para alıyorlar. 
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2)Evinizde ortaya çıkan bir atığı nasıl değerlendirirsiniz? (Kağıt, plastik, cam, eski 
kıyafetler gibi) 
Eski kıyafetleri vakfa gönderiyorum. Kağıtları yakarım, plastikleri çöpe atmam, ayırıp 
dışarı koyarım.  
B)Kendinizi nasıl bir tüketici olarak tanımlarsınız? Alışverişte nasıl davranırsınız? 
Genelde ihtiyacım olanları alırım. Bazen ihtiyacım olmadığı halde beğendiğim ürünleri 
de alırım. İndirimleri bazen takip ediyorum. Genelde eşim alışverişe gider. 
1) Aldığınız bir ürün problemli çıkarsa ne yaparsınız? 
 İade ederim. Tüketici olarak haklarımı tam olarak bilmiyorum.  3) Çocuğunuzun nasıl 
bir tüketici olmasını istersiniz? 
Bilinçli olsun. İhtiyacı olanı alsın, çok fazla para harcamasın.  
C)Para, mal sahibi olmak, marka, lüks tüketim konusunda nasıl davranırsınız? 
Paranızı nasıl değerlendirirsiniz? 
Para huzur ve mutluluk için çok önemli. Kıyafeti marka alırım, kaliteli diye. Her şeyi 
marka alacağım diye bir takıntım yok. Paramı tasarruf etmeye çalışırım. 
D)Alışverişe giderken çocuğunuzu yanınızda götürür müsünüz? Niye? Ne sıklıkla? 
Nereye? 
Bırakacak yerim olmadığı için alışverişe götürürüm. Ama sık götürmem. Market 
alışverişlerine de çok götürmem. Bir tek çocuğa kıyafet alırken götürürüm.  
 1)Alışveriş sırasında çocuğunuz ne tür davranışlar sergiler? Bu tür davranışlara 
sizin tutumunuz ne olur? 
Her gördüğünü ister, ağlar. İstediği bazı şeyleri alırım. Genelde ağlarsa alırım. Param 
yetmezse almam. 
 E) Alışveriş sırasında çocuğun fikrini sorar mısınız? Hangi ürünlerde? Neden?  
Çocuğun fikrini çok sormam, çocuk benim fikrime güvenir genelde. Kendisine kıyafet 
alırken sorarım. Hoşuna gitti mi diye sorarım. Bazen param yok diye açıklama yaparım. 
Ama genelde istediklerini alırım. 
 F) Çocuğun tüketimini kısıtlar mısınız? Neden? Nasıl? 
Her istediğini alırım. Çok fazla kısıtlamam. İzlediği programlara bazen karışırım, 
korkunç programları izlemesini istemem. Ama çocuk yine de izler. Televizyon izleme 
saatine karışmam.  
1)  Reklamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? 
Oğlum reklamlarda her gördüğünü ister. Oyuncak çok fazla almam, çünkü çok fazla 
var. Gıda maddelerinde ne isterse alırım. 
Anne olduktan sonra tüketimim değişmedi. 
KATILIMCI 8’İN OĞLU 
1) Çöpleri toplamak doğru bir davranış. Yediğim şeyleri çöpe atarım yoksa yerler 
kirlenir. Annem çöpleri yere atma diyor.  
2) Dişimi fırçalarken suyu kapatırım. Yoksa çok su gider. Öğretmenim söyledi. 
Elektriği kapatmam, unutuyorum çünkü. 
3) Babam markete götürür. Yiyecek alırım. Meyve suyu, çikolata, kola, alırım. 
İstediğim her şeyi alırlar. 
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