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Öz 

Hızla değişen dünyada tüketiciler artık ürünlerin yalnız fonksiyonel özellikleri ile değil, sembolik 
özellikleri ile de ilgilenmektedir. Bu durum ürünlerin taşıdığı sembolik anlamların öneminin giderek 
artmasına neden olmaktadır. Tüketimin geldiği bu noktada diğer bir önemli konu da pazarlamacıların 
önemli bir pazar olarak gördükleri, genç ve çocuklardan oluşan daha küçük yaştaki tüketicileri odağına 
almaya başlamasıdır. Bugünün çocuk geleceğin yetişkin tüketicileri olarak bu kitlenin satın alma niyeti 
ve bu niyeti etkileyen faktörler araştırılması gereken konular arasındayken literatürde konuyla ilgili 
büyük boşluk gözlemlenmektedir. Çalışmanın amacı sembolik tüketimin ön ergen olarak ifade edilen 
10-14 yaş grubu tüketicilerin satın alma niyetine etkisini belirlemek ve bu etkide ünlü hayranlığının
aracı rolü olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında Çanakkale’de yaşayan 10-14 yaş
grubu çocuklardan elde edilen veriler analiz edilerek model test edilmiştir. Analizler sonucunda,
sembolik tüketim ile satın alma niyeti arasında anlamlı ve pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca
sembolik tüketimin satın alma niyetine etkisinde ünlü hayranlığının aracılık rolünün bulunduğu tespit
edilmiştir.
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Abstract 

In a rapidly changing world, consumers are now concerned not only with the functional features of the 
products, but also with their symbolic features. This situation causes the importance of symbolic 
meanings of products to increase gradually. Another important issue at this point of consumption is 
that marketers begin to focus on younger consumers, young and children, that they see as an important 
market. As the adult consumers of today's children and the future, the audience's intention to purchase 
and the factors affecting this intention are among the topics that should be investigated, while a large 
gap is observed in the literature. The purpose of the study is to determine the effect of symbolic 
consumption and purchase intention of 10-14 age group consumers who are expressed as tweens and 
to determine whether celebrity adoration influence this effect. Within the scope of the research, the data 
obtained from 10-14 age group children living in Çanakkale were analyzed and the model was tested. 
As a result of the analyzes, a significant and positive effect was found between symbolic consumption 
and purchase intention. It was also found that celebrity adoration mediated the effect of symbolic 
consumption and purchase intention. 
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