
ETKİLEŞİM    Üsküdar Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Akademik Dergisi44

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
beyzariduru@gmail.com, Orcid: 0000-0001-6815-2471

** Lisans Öğrencisi, Üsküdar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, 
melisaaksu2@gmail.com, Orcid: 0000-0002-8707-0815

*** Doktor Öğretim Üyesi, Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
huseyin.unubol@uskudar.edu.tr, Orcid: 0000-0003-4404-6062

**** Doçent Doktor, Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
gokben.hizlisayar@uskudar.edu.tr, Orcid: 0000-0002-2514-5682

Beyza ARIDURU AYAZOĞLU*, Melisa AKSU**, 
Hüseyin ÜNÜBOL***, Gökben HIZLI SAYAR****

Arıduru Ayazoğlu, B., Aksu, M., Ünübol, H., Hızlı Sayar, G. (2019). “Alışveriş Bağımlılığı”. 
Etkileşim. 4. 44-64.

Gönderim Tarihi: 25.08.2019  -  Kabul Tarihi: 13.09.2019

ARAŞTIRMA MAKALESİ

ALIŞVERİŞ BAĞIMLILIĞI

Özet 

Bir davranış bağımlılığı olan alışveriş bağımlılığının kişilerin kontrol etmekte 
güçlük çektiği ve içten gelen dürtülere bağlı olan depresyon, anksiyete gibi 
psikolojik semptomlarla ilişkilendirilen ciddi bir bağımlılık türü olduğu görül-
mektedir. Alışveriş bağımlılığında sadece kişisel nedenlerin değil; ailenin, in-
ternetin, kredi kartı kullanımının, sosyal çevrenin, artan reklamlar ve gelişen 
pazarlama imkanlarının da etkilerinin olduğu görülmektedir. Alışveriş bağımlı-
lığı belli kuramlar çerçevesinde farklı tanımlamalara sahiptir. Bu yazının temel 
amacı alışveriş bağımlılığını genel hatlarıyla açıklamak ve satın almaya yol açan 
kişilik özelliklerini ve psikolojik faktörleri özetleyerek, alışveriş bağımlılığına 
ilişkin kuramlarını tanıtmaktır. 

Anahtar Kelimeler: alışveriş bağımlılığı, satın alma, psikolojik faktörler.
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SHOPPING ADDICTION

Abstract

Shopping addiction is a serious behavioral addiction that people have difficul-
ty in controlling, and is based on inner impulses and connected with several 
such psychological symptoms as depression and anxiety. Personal reasons are 
not the only factors that are effective on shopping addiction; family, inter-
net, credit card utilization, social environment, increasing advertisement and 
developing marketing opportunities are effective on shopping addiction as 
well. Shopping addiction has different meanings within the frame of certain 
theories. The aim of this review is providing a general information regarding 
shopping addiction and introducing the theories by reviewing the personality 
traits and psychological factors that cause buying.

Keywords: shopping addiction, buying, psychological factors. 
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Giriş

Bağımlılık; bir maddenin veya davranışın olumsuz sonuçları olmasına rağmen 
ısrarla yapılması durumudur (Angres ve Bettinardi-Angres, 2008). Bağımlılık 
terimi genel olarak maddelerle sınırlandırılmıştır, fakat günümüzde birçok 
davranışın da bağımlılık türü olduğu görülmüştür. Bu davranış türleri egzersiz, 
seks, kumar, video oyunları, alışveriş ve internet kullanımıdır (Griffiths, 1997). 
Psikolojik boyutunda ise bağımlılık karşılanamayan ihtiyaçlar sonucu ortaya çı-
kabilir ve zor durumlarda kendi kendini iyi etme hali olabilir (Khantzian, 1997). 
Alışveriş her ne kadar gündelik bir ihtiyaçmış ve sorun değilmiş gibi gözükse de 
anlık istek ve hazlarla ihtiyaç olmadığı halde satın alma bir bağımlılık biçimidir 
(Wormer ve Davis, 2003). 

Alışveriş bağımlılığı kavramı 1915 yılında Emil Kreapelin tarafından alışve-
riş “oniomania” (onyomani) olarak tanımlamasıyla ortaya çıkmıştır. Onyomani 
Yunanca satış anlamına gelen “onios” ve çılgınlık, delilik anlamına gelen “ma-
nia” kelimelerinden oluşmuştur. 1915 yıllarında ortaya çıkmasına rağmen 1980 
yıllarının sonlarına doğru kullanılmıştır (Kearney ve Stevens, 2012). Diğer dür-
tüsel bozukluklara benzeyen alışveriş bağımlılığı içten gelen dürtülere bağlı 
davranışsal bir bağımlılıktır (Hollander, 2006). Alışveriş bağımlılığında satın 
alınan üründen çok satın almanın verdiği haz ön plandadır (Weinstein ve Lejo-
yeux, 2010).

Neden Alışveriş Yapılır? 

Alışveriş bağımlılığının nedenlerine bakıldığında ulaşılan birçok farklı sonuç 
bulunmaktadır (Iqbal ve Aslam, 2016). Bunlar; 

• Benlik saygısında azalma

• Endişe, depresyon ve takıntılarla birlikte yaşanan olumsuz duygular 

• Sosyal statü beklentisi

• Fantezi düşkünlüğü 

• Artan internet kullanımı 

• Zorlayıcı biriktirme 

• Plansız satın alma 

• Cinsiyetteki fark (kadınlarda daha çok olduğu gözlemlenmiştir) 

Bazı klinik araştırmalarda alışveriş bağımlısı olan insanların ruhsal rahatsız-
lıklarının daha fazla olduğu görülmüştür (Murali vd. 2012; Özkorumak ve Tirya-
ki, 2011). Bu bağımlılık türüne neden olan psikiyatrik rahatsızlıkların şu şekilde 
olduğu söylenebilir; dürtü kontrol ve madde kullanımı bozuklukları (Grant vd. 
2005), duygu durumu ve yeme bozuklukları (Mueller vd. 2007), narsist kişilik 
bozukluğu gibi kişilik bozuklukları örnek verilebilir (Rose, 2007). Sadece kişi-
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sel nedenlere bağlı olmaksızın diğer faktörleri de göz önünde bulundurursak 
ailenin, internetin, kredi kartı kullanımının, sosyal çevrenin, artan reklamlar ve 
gelişen pazarlama imkânlarının da alışveriş bağımlılığına etkisi bulunmaktadır 
(Lo ve Harvey, 2012).

Tüketim
 

Tüketici kavramını anlayabilmek için öncelikle “müşteri” ve “tüketici” kavram-
larını ayırt etmek gerekir. Bu kavramlar kişilerin satın alma biçimi ile birbirle-
rinden ayrılır. Bir markadan sürekli alışveriş yapan kişi o markanın müşterisi 
olmaktadır (Laudon ve Bitta, 1993). Tüketici kavramı ise daha genel çerçevede 
kullanılan ve kişilerin pazardaki satın alma kapasitesinin daha fazla çeşitte ol-
ması durumudur. 

Tüketici; kendisinin veya çevresindekilerin isteklerini alma potansiyeline 
sahip olan kişi olarak tanımlanabilmektedir (Karabulut, 1981). Aynı zamanda 
tüketici kendine sunulanı alması veya almamasıyla işletmecilerin hedef kitle-
si olmakla birlikte yaptığı stratejileri belirleyen kişidir (İslamoğlu ve Altunışık, 
2013).

Tüketici satın almadan önce, satın alma süreci ve sonrasında pazardaki 
ürün hakkında değerlendirme yapabilme hakkına sahip kişilerdir (Torlak ve Al-
tunışık, 2012). Kişilerin bu sürecinde birçok durumdan etkilenerek satın alım 
yaptığı gözlemlenmiştir. Bunlar iç ve dış unsur olmak üzere ikiye ayrılır (Kotler 
ve Scheff, 2006). İçten gelen psikolojik süreç insanların farklı satın alma dav-
ranışlarına sebep olmaktadır. Örneğin bir ürünün bizi daha iyi hissettireceğini 
düşünerek alınması içsel bir süreçken, hayatımızı devam ettirmek adına almak 
zorunda olduklarımız dışsal süreçtir (Çerçi, 2014). 

Kişilerin zamanlarını ve paralarını harcama sürecine nasıl karar verdikle-
riyle ilgili bazı davranış süreçleri bulunmaktadır (Shiffman ve Kanuk, 2004). 
Araştırmalar tüketicilerin bazen gerçek dürtüler dışında, duygusal dürtüler-
le plansız, hedonik ve kompulsif satın alma davranışlarında bulunduklarını 
göstermektedir (Okutan vd. 2013). Bu araştırmalardan biri de Hirschman ve 
Holbrook (1982) yılında yaptıkları çalışmayla kişilerin sadece kendilerine yarar 
sağlamasının dışında da iyi hissetmek adına yaptıkları araştırmalar olduğunu 
göstermektedir. 

Riskli Tüketim Türleri 

Plansız satın alma

İçerisinde hedonik bileşenler barındıran, kişinin ani bir istekle durduk yere 
satın alması plansız bir satın alma şeklidir (Rook, 1987). Plansız satın alma hiç-
bir özellik gerektirmeden her tüketicinin yapabileceği ve her ürün için geçerli 
olabilecek bir davranış şeklidir (Sharma vd. 2010). Tüketicileri bu davranışa iten 
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bazı faktörler bulunmaktadır. Bunlar kitlesel reklam, sergilenen mağaza kali-
tesi, düşük fiyat, kullanışlı bir ürün olması biçiminde sıralanabilir (Stern, 1962).

Keşfedici satın alma 

İnsanların alışveriş mekânları ile ilgili deneme yapma biçimleri, keşif davra-
nışı olarak düşünülebilmektedir. Bu kavram genel olarak literatürde farklı dav-
ranış açıları dikkate alınarak tartışılmıştır. Baumgartner ve Steenkamp, 1996 
yılında risk alma, satın almada çeşitlilik arama, vitrinlere bakma, benzer eğ-
lence amaçlı alışveriş biçimleri ve başkalarıyla alımlar hakkında konuşma dâhil 
olmak üzere keşif davranışının farklı yönlerini bütünleştirmeyi önermiştir. Bu 
araştırmacılar, tüketiciler arasında iki faktörlü bir keşifsel satın alma davranışı 
modeli sunmaktadır: ürünlerin keşifsel edinimi ve keşifçi bilgi arama. İlk faktör, 
riskli, çeşitli veya yenilikçi ürün seçenekleri aracılığıyla duyusal stimülasyon ih-
tiyacını karşılayabilecek satın alma deneyimleriyle ilgilidir. İkinci faktör, tüketi-
cilerin bilişsel stimülasyona duyduğu ihtiyacı dikkate alır. 

Geleceğe yönelik çeşitli araştırmalar alışveriş yönelimi ile davranış arasında 
yeni ürünler, macera, yeni fikirler gibi bir çeşitlilik olduğunu ve bu ilişkinin kanı-
tı olarak keşifçi tüketici hipotezini ortaya koymuştur (Urien, 2000).

Hedonik (haz odaklı) satın alma

Bu satın alma türünde daha çok duygularla hareket edilerek yapılan, do-
yum olmayan bir tüketim görülmektedir. Burada önemli olan tüketicinin hayal 
ettiği ürüne sahip olamayışının vermiş olduğu hazdır. Ürüne ulaşan tüketicide 
bir süre sonra o hazzın yerinde yeniden arayış içerisinde olma durumu oluşur. 
Satın alınan üründen çok onu satın alma düşüncesi en büyük hazdır (Özcan, 
2007; Yanıklar, 2006). İnsanlar sadece bir ürünü satın almak için değil bazen de 
kendilerine anlam kattığını düşündükleri için de satın alabilirler (Hirschman ve 
Holbrook, 1982). Bazen de tüketicinin kendini ifade etmek adına yapmış oldu-
ğu bir alışveriş şeklidir (Rose ve Mort, 2001). Hazcı tüketimin kendi içinde bazı 
nedenleri de bulunmaktadır bunlar; macera, sosyalleşmek, hoşnut duygular 
elde etmek, fikir elde etmek, başkaları için ve ekonomik değer içindir (Arnold 
ve Reynolds, 2003).

Materyalizm

Materyalizm sürekli olarak çeşitli araştırmalarda zorunlu satın alma ile iliş-
kilendirilmiştir (Faber, 1989; Dittmar, 2005). Richins ve Dawson (1992), maddi 
şeylerin önemini ve bir insan için sahip olduklarını ifade eden maddi değerlerin 
yanı sıra, bunlar aracılığıyla yaşam bulduğu bulguları belirlediler. Araştırmaya 
göre maddi değerlerin üç tarafı bulunmaktadır. 

1. Maddi mülkiyeti bir başarı işareti olarak edinme, 

2. Maddi nesneleri yaşamın iyiliği içine yerleştirme

3. Maddi şeyleri yaşam memnuniyeti ve refah için bir anahtar olarak göre-
rek mutlu olmanın bir aracı olarak edinme. 
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Bu açıdan bakıldığında, kompülsif alıcılar maddi mülk sahibi olmaları ne-
deniyle maddi şeyler satın alabilir ve bu satın alma onlar için başarı, yaşamın 
kendisi, mutluluk ve aynı zamanda eğlence anlamına gelmektedir.  

Burroughs ve Rindfleisch (2002), materyalizmin bireyci değerlerle pozitif 
olarak ilişkili olduğunu ve kompülsif alıcıların da materyalist bireyler olduğunu 
gösteren başka bir araştırma gösterisini bulmuşlardır. Dittmar ve arkadaşla-
rı (1996), yaptıkları çalışmada kompülsif alıcıların daha materyalist olma eği-
liminde bulunduklarını göstermektedir. Birçok araştırma, kompülsif alıcıların 
kompülsif olmayan alıcılardan daha yüksek maddi eğilimlere sahip olduğunu 
göstermektedir (Faber, 1989; Dittmar vd. 1996). 

Materyalizm, ruh hali onarımı ve kimlik gelişimi için yardımcı olduğu söy-
lenen kompülsif satın alma ile bağdaştırılabilmektedir (Dittmar, 2005). Ayrı-
ca Türkiye’de satın alma eğilimleri önemlidir. Çünkü maddi eğilimler gençler 
ve üniversite öğrencileri arasında dramatik bir şekilde artmaktadır (Nguyen, 
2003). Materyalist şeylere sahip olma, kendini ifade etme, iç içe geçmiş tüke-
tici eğilimleri ve zorunlu satın alma davranışlarıyla ilişkili olarak kabul edilmek-
tedir. 

Sosyal medya reklamları 

Günümüz insanlarının yüzde 47’si satın alma kararlarının sosyal medyadan 
etkilendiğini söylemektedir. Sosyal medyanın satın alma kararları üzerindeki 
etkisi oldukça güçlüdür. Alışveriş ortamının bir parçası olarak sosyal medyayı 
kullanan tüketicilerin satın alma eğilimlerinin dört kat daha fazla olduğu belir-
tilmiştir. Aynı zamanda, satın alma kararlarını oluşturmak amacıyla sosyal med-
ya kullanırken aynı gün bir alım yapma olasılığı daha yüksektir. 

Pricewaterhouse Coopers tarafından yapılan bir araştırmada, dijital alıcı-
lara çevrimiçi satın alma kararlarını nasıl verdikleri soruldu. Neredeyse yarısı, 
sosyal medya hakkındaki incelemelerin, yorumların ve geri bildirimlerin alışve-
riş tercihlerini etkilediğini bildirmiştir. 

Deloitte (2015) verilerine göre, belirli ürün kategorileri sosyal medya aracı-
lı pazarlamada diğerlerinden daha iyi çalışıyor. Bebek ürünleri satın alan insan-
ların yüzde 56’sı, sosyal medyanın satın alma kararlarını etkilediğini, ev eşyaları 
için yüzde 40, sağlık ve zindelik ürünleri için yüzde 33 ve otomotiv için yüzde 
32 olduğunu belirtiyor.

Kredi kartı kullanımı

O’Guinn ve Faber (1989) yaptıkları çalışma ile kredi kartı kullanımı ve kom-
pulsif satın alma davranışını ilk olarak modellemiştir. Çalışmanın sonuçlarında, 
kompülsif satın alma ile kredi kartı kullanımı arasında istatistikçe anlamlı bir 
ilişki bulunmuştur. Çalışma sonuçlarına göre kredi kartına sahip olma zorun-
lu satın almayı arttırmaktadır. Buna ek olarak çalışmada kompülsif satın alma 
eğilimi olan tüketicilerin normal tüketicilere göre daha fazla kredi kartına sa-
hip olduğu belirlenmiştir (O’Guinn ve Faber, 1989). D’Astous (1990) yaptığı ça-
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lışmada kredi kartı kullanımının zorunlu satın alma davranış şekli üzerindeki 
etkisini incelemiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre kompulsivitenin kredi kartı 
sahipliği ve kullanım biçimi ile güçlü bir ilişkisi olduğu ortaya konulmuştur. 

Feinberg (1986), yapmış olduğu çalışmasında, üniversite öğrencilerinin ma-
ğaza girişinde kredi kartına ait bir logo gördüğünde daha hızlı alışveriş kararı 
aldığını ve kredi kartı logosunu görmeyen öğrencilere göre daha fazla alışveriş 
yaptığını belirlemiştir. 

Zorunlu satın alma eğilimine sahip olan tüketicilerin, normalde satın al-
mayacakları ürünleri kredi kartına sahip olduklarında aldıkları belirlenmiştir 
(Wang ve Xiao, 2009). 

Kredi kartı kullanımındaki kontrolsüzlük tüketicilerde borçlanmaya yol aça-
rak alışveriş sonrası pişmanlığa sebep olmaktadır. Kredi kartı kullanarak alış-
veriş yapan tüketiciler genellikle; para harcamıyormuş duygusuna kapılmakta, 
harcamalarını kontrol altında tutamamakta, parasal duyarlılığı kaybetmekte 
ve borçları için endişelenmektedir (Awanis ve Cui, 2013). 

Wang ve Xiao (2009), yaptıkları çalışmada alışveriş yaparken kredi kartı kul-
lanan tüketicilerin yüksek kompulsiviteye sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Alışveriş Bağımlılığı

Alışveriş bağımlılığının tarihçesi

Genellikle zorlayıcı satın alma bozukluğu olarak adlandırılan alışveriş ba-
ğımlılığı ilk olarak yüzyıl önce Alman Psikiyatrist Emil Kraepelin tarafından 
tanımlanmıştır (Kraepelin, 1915). Alışveriş bağımlılığı (oniomania) Yunancada 
onios, ‘satılık’ anlamına gelmekte mania ise, ‘delilik’ anlamına gelmektedir. Eu-
gene Bleuler (1924), zorlayıcı satın alma bozukluğunun reaktif bir dürtü veya 
dürtüsel deliliğin bir şekli olduğu sonucuna varmıştır. Bu davranış o zamandan 
beri zorlayıcı alışveriş, zorlayıcı tüketim, zorlayıcı satın alma, satın almada ba-
ğımlılık, kontrolsüz satın alma ve ‘spendaholism’ olarak adlandırılmıştır. 

Alışveriş bağımlılığının, bireylerin duygularını yönetmek veya öz kimlikleri-
ni ifade etmek için kullandıkları boş bir akıl hastalığı veya boş zaman aktivitesi 
olup olmadığı konusunda çok fazla tartışma olmuştur. Zorunlu satın alma gibi 
bir psikiyatrik durumun yaratılması, ‘ahlaki’ bir sorunun ‘tıbbileştirilmesi’ ola-
rak görülebileceği gibi davranışların ahlaki ve yasal sonuçlarını sorgulayabile-
ceği için de tartışmalıdır (Hollander, 2006). 

Seks bağımlılığı, internet bağımlılığı, kumar ve iş bağımlılığı gibi diğer 
kimyasal olmayan bağımlılıklar da benzer şekilde ele alınmaktadır. DSM-5 
için devam etmekte olan araştırma planlamasında, göz önünde bulundurulan 
değişikliklerin bazıları, bu bozuklukları kavramsallaştırmak için iki geniş yeni 
kategori oluşturulmasını içermektedir. Obsesif-kompulsif-ilişkili bozukluklar, 
trikotilomani gibi patolojik bozukluklar, zorunlu satın alma ve internet bağım-
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lılığı gibi dürtü-kontrol bozuklukları dâhil olmak üzere davranışsal ve madde 
bağımlılıklarını içerebilen paralel bir kategoridir (Healy, 2002). 

Alışveriş bağımlılığının yaygınlığı 

Yüksek gelirli ülkelerde sınırlı gibi görünse de, dünya genelinde zorunlu 
satın alma bozukluğu bulunmaktadır: Brezilya, İngiltere, Fransa, Almanya ve 
ABD›den gelen raporlar alışveriş bağımlılığını bildirmektedir (Black, 2001). 
1900’lü yılların başında tanımlanmış olmasına rağmen, hastalıkla ilgili ilk epi-
demiyolojik çalışmalar 1980’lerin sonlarına dayanmaktadır (Dell’Osso, 2008). 
1989’da Faber ve O’Guinn, ABD’deki bir araştırmanın sonuçlarına dayanarak, 
prevalansı genel popülasyonun %2 ila 8’i arasında olduğunu tahmin etmiştir 
(Black, 2007). Faber 1992’de 292 kişide Kompulsif Satın Alma Ölçeği’ni kul-
lanmış ve iki rakam Zorunlu Satın Alma Ölçeği puanına dayanarak bozuklu-
ğun tanımı için ayarlanan farklı eşiklere karşılık geldiğini bildirmiştir. ABD’de 
2500’den fazla yetişkinle yapılan rastgele örneklemli bir telefon anketi sonu-
cuna dayanarak yapılan daha yeni bir çalışma ise, puan yaygınlığının %5,8 oldu-
ğunu bildirmiştir (Koran, 2006). 

Hem klinik hem de toplum örneklerinde, %80 ile %92 arasında, yüksek bir 
kadın üstünlüğü olduğu belirtilmiştir (Schlosser, 1994). Başka bir çalışmada 
ise alışveriş bağımlılığı sıklığının erkek ve kadınlarda eşit olduğunu bildirmiştir 
(Koran vd. 2006). Ayrıca 1992 yılında İngiltere’de yapılan genel nüfus araştır-
masında cinsiyet farklılığının olduğunu göstermekte ve alışverişin erkeklere 
göre kadınlarda daha güçlü, duygusal, psikolojik ve sembolik bir rol oynadığı 
bildirilmiştir.

Kompülsif satın alma 

Kişinin satın alma isteği geldiği sırada kontrol edemeyerek, tüketiciyi mad-
di olarak da sıkıntıya sokan bir alışveriş şeklidir (Tamam vd. 1998). Bu satın 
alma şeklinin içeriğinde bağımlılık yapıcı özellikler barındırdığı da ifade edil-
mektedir (Faber vd. 1987). Bu davranışı bir kumar masasındaki bağımlının dav-
ranışlarına benzetebiliriz (McElroy vd. 1995). Kişinin sosyal çevrede kendini 
daha iyi hissetmesi ve ruhsal durumu da bu davranışa etki etmektedir. Alışveri-
şi gerçekleştirdikten sonra kısa bir rahatlama ardından pişmanlık hissedilse de 
kişi kendini daha iyi hissetmek ve özgüvenini yerine getirmek adına davranışı 
sürdürmeye devam eder (Faber ve O’Guinn, 1992). 

Kompulsif satın alma davranışının etiyolojisi 

Kompulsif satın alma bozukluğunun (CBD) etiyolojisi bilinmemektedir, an-
cak spekülasyonlar gelişimsel, nörobiyolojik ve kültürel etkiler üzerine otur-
muştur. Psikanalistler (Krueger, 1988; Winnwstine, 1985) cinsel istismar gibi 
erken yaşam olaylarının nedensel faktörler olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ancak, 
CBD olan kişilerde özel veya benzersiz bir aile takımyıldızı veya erken yaşam 
olayları modeli tanımlanmamıştır. 

Nörobiyolojik teoriler, özellikle serotonerjik, dopaminerjik veya opioid 
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sistemleri içeren rahatsız edici nörotransmisyona odaklanmıştır. Selektif se-
rotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar), CBD’yi tedavi etmek için kullanılmıştır 
(Black vd. 1997). 

Dopamin, davranış bağımlılığını desteklediği iddia edilen ödül bağımlılığın-
da rol oynadığı için teorikleştirilmiştir (örneğin, CBD, patolojik kumar oynama 
gibi) (Holden, 2001). Opiat antagonisti naltreksonun faydasını öne süren vaka 
raporları, opiat reseptörlerinin rolü hakkında spekülasyona yol açmıştır (Grant, 
2003; Kim, 1998). Şu anda bu nörotransmitter sistemlerinin CBD etiyolojisin-
deki rolünü destekleyen doğrudan bir kanıt yoktur. 

Alışveriş bağımlılığı gibi bağımlılık davranışlarının biyolojisi üzerine yapılan 
ilk araştırmalar, olası patofizyolojileri hakkında fikir vermiştir. Bir dizi biyokim-
yasal, fonksiyonel nörogörüntüleme ve genetik çalışmalar, etiyolojik teorileri 
anlamamızı desteklemeye yardımcı olmuştur. Serotonin, dopamin, endojen 
opioidler ve kortizol seviyelerinde tespit edilen değişikliklerin yanı sıra, aşırı 
uyarılmış bir sürüş durumu ile inhibisyon veya ödül işlemede bozulma arasında 
bir dengesizlik vardır. Serotonin sistemindeki işlev bozukluğu nedeniyle dü-
şürülmüş periferik serotonin belirteçleri ile frontal inhibisyonda muhtemelen 
bir bozulma vardır (Grant, 2006). Ödüllendirici ve pekiştirici davranışı etkileyen 
dopaminerjik sistemlerdeki değişiklikler nedeniyle abartılı bir özlem ve dürtü 
hali vardır. Endojen opioidlerin ayrıca ödül, zevk ve acıyı işleyerek dürtü düzen-
lemesinde değişikliklere neden olduğu önerilmektedir (Grant, 2006). 

Çalışmaların çoğu, alkol kullanım bozukluklarına karşı genetik yatkınlığı 
olan bireylerde yapılsa dahi dürtü kontrolü bozukluklarında da korelasyonlar 
tespit edilmiştir (Black, 2007a). Patolojik kumar oynamış kişileri içeren nörogö-
rüntüleme çalışmaları, ventromedial prefrontal korteks ve mezokortiko-limbik 
dopamin sisteminde aktivasyonun azalması ile davranışsal ve madde bağımlı-
lıkları arasında benzerlikler göstermektedir. Alışveriş bağımlılığı ile ilgili özel 
çalışmaların yapılmaması durumunda, bu ve diğer dürtü kontrolü bozuklukla-
rında benzer bir karmaşık beyin bölgeleri ağının etkinleştirildiği varsayılabilir. 

Kompulsif satın alma davranışının ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelerde mey-
dana geldiğini kabul etmek için kültürel mekanizmalar öne sürülmüştür (Bla-
ck, 2001). Bazı araştırmacılar sosyal, ekonomik ve aile faktörlerinin zorlayıcı 
satın alma bozukluğunun etiyolojisinde önemli bir rol oynadığını iddia etmiştir 
(Dell’Osso, 2008). Tespit edilen faktörler arasında kredi kartlarının kolay kul-
lanılabilirliği, artan medya reklamları ve televizyon şovları ve internet üzerin-
den ev alışverişi olanakları yer almaktadır. Bu aynı zamanda satın alma bozuk-
luklarının, temelde bu faktörlerin hastalığa neden olduğu veya teşvik ettiği 
yüksek gelirli ülkelerde meydana geldiği gerçeğini de desteklemektedir. Aile 
yapılarının yıkılması ve bir topluluk uyumu hissinin olmayışıyla, zorunlu alıcılar, 
olumsuz izolasyon ve yalnızlık duygularını geçici olarak hafifleten, telafi edici 
bir davranış olarak kontrolsüz alımlara başvurmaktadırlar. 

Kompulsif satın alma bozukluğunun etiyolojisinde psikanalitik teoriler de 
bulunmaktadır. Derin köklü çatışmalar, erken yaşam olayları, istikrarlı bir içsel 
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öz-imge ve kısırlık kaygısının olmaması (kadınlarda), zorunlu satın almada katkı 
sağlayan faktörler olarak görülmüştür (Black, 1996). Bununla birlikte, bozuk-
luğu olan kişilerde henüz ortak bir erken olay modeli oluşturulmamıştır. Erken 
olaylarla ilgili olumsuz duyguların, satın alırken öfori tarafından ya dağıtıldığı 
ya da desteklendiği düşünülmektedir. Dittmar (2005), materyalist bir değer 
sisteminin insanları psikolojik olarak motive olmuş satın alma davranışlarına 
büyük yaşam hedeflerine ulaşmak için bir strateji olarak yönlendirdiğini belirt-
ti. Bununla birlikte, tüketici mallarını satın almak için aradıkları ruh hali onarımı 
ve kimlik duygusu kısa ömürlü olduğundan ve uzun vadede satın alma onları 
daha mutlu hale getirmediğinden, bunun refahları üzerinde olumsuz bir etkisi 
olabilir. 

Reklam ipuçlarıyla ilişkili depresyon ve anksiyete gibi iç tetikleyici durum-
lar, mevcut kredi ve promosyon etkinlikleri kötü öz düzenlemeye, artan duy-
gulara ve duygusal süreçlerin daralmasına neden olmaktadır (Kellett, 2009). 

Kompulsif satın alma davranışı olan kişilerde, ruh hallerinin satın alma sü-
recinde olumlu düzeyde değiştiğine, satın alma eyleminde rahatlama ve mem-
nuniyet duyduğuna dair bulgular mevcuttur; ancak alımdan sonra eve getir-
diklerinde suçluluk, utanç, pişmanlık ve umutsuzluk duygularıyla doluyorlar. 
Bu duygularla başa çıkabilmek için alımları gizleyebilmekte veya görmezden 
gelebilmektedirler. Kompulsif alıcılar tarafından tanımlanan duyguların yelpa-
zesinde, baskın duygusal değişiklikler üzüntü ve öforidir (Kellett, 2009). 

Kompulsif Satın Alma ve Psikolojik Faktörler 

Depresyon 

Duygu durum bozuklukları, kompulsif satın alma davranışı olan kişilerde 
en sık kaydedilen psikiyatrik hastalıklardır. Mueller ve arkadaşları 2007 yılında 
yaptıkları çalışmada, zorunlu satın alma bozukluğu olan kişilerin % 68›i herhan-
gi bir duygusal rahatsızlığın yaşam boyu sürdüğünü bildirmişlerdir. Bununla 
birlikte Christenson ve arkadaşları 1996 yılında yaptıkları çalışmada ise, duy-
gusal bozuklukların hem normal alıcılarda hem de zorlayıcı alıcılarda bulundu-
ğunu ve zorunlu satın alma ile afektif bozukluklar arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmadığını bildirmiştir. 

Duygusal bozukluklardan depresyon bu popülasyonda en sık görülen ta-
nıdır (Black 1998). Mc Elroy ve arkadaşlarının (1994) yaptıkları çalışmada katı-
lımcıların % 70’inin zorunlu satın alımın başlamasından önce depresyon rapor 
ettiğini bulmuşlardır. 

Schlosser ve arkadaşlarının (1994) yaptığı bir çalışmada ise, kompulsif alıcı-
larda yaşam boyu depresyon prevalansının %28 olduğu ve tekrarlayan depres-
yonun yaygın olduğu belirlenmiştir. Valence ve arkadaşları 1988 yılında yap-
tıkları çalışmada ise zorlayıcı satın alma ile depresyon arasında pozitif bir ilişki 
olduğunu bildirmişlerdir. 
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Kompulsif satın alma bozukluğu olan ve olmayan depresif kişilerin satın 
alma davranışlarının incelendiği bir çalışmada, zorlayıcı alıcılarda zorlayıcı ol-
mayan grupta olduğundan daha az bipolar bozukluk görülmüştür (Lejoyeux 
vd. 1999). Christenson ve arkadaşları (1994) ve Schlosser ve arkadaşları (1994), 
kompulsif alıcı gruplarının hiçbirinde bipolar bozukluk vakası bulamamıştır.

Anksiyete 

Almanya ve ABD’deki kompulsif alıcıları karşılaştıran Mueller ve arkadaşları 
(2007) yaptıkları çalışmada kaygı bozukluğu oranlarının oldukça yüksek oldu-
ğunu bildirmişlerdir. Bireylerin %41’inde yaşam boyu anksiyete bozukluğu, fo-
bik bozukluk, panik bozukluğu ve OKB sıklığı tespit etmişlerdir. Bazı araştırma-
cılar, zorlayıcı satın alımın obsesif-zorlayıcı spektruma mı yoksa dürtü kontrolü 
bozukluklarına mı ait olduğunu tartışmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, 
McElroy ve arkadaşları (1994), daha ciddi OKB semptomlarına benzer kriterler 
kullanarak zorunlu alımları tanımlamıştır (bkz.: Tablo 1). Lejoyeux ve arkadaş-
ları (1999) tarafından yapılan bir çalışmada OKB olan kişilerin %23’ünün kom-
pulsif alıcılar olduğu bildirilmiştir. Benzer şekilde Christenson ve arkadaşları 
(1994) OKB’nin kompulsif alıcılarda normal alıcılardan daha yaygın olduğunu 
bulmuşlardır. 

Tablo 1.Kompulsif alım teşhisi için ön kriterler 

1.Aşağıdakilerden en az biri tarafından belirtildiği gibi, satın alma veya alışveriş 
ile Maladaptif hazırlık veya uyumsuz satın alma veya alışveriş dürtüleri veya 
davranışları: 

(a) karşı konulmaz, müdahaleci ve / veya anlamsız olarak deneyimlenen / 
satın almak için satın alma veya dürtülerle sık sık meşgul olma 

(b) sağlanabilecek miktardan fazla alım yapmak, ihtiyaç duyulmayan eş-
yaları sık sık satın almak veya ihtiyaç duyulandan daha uzun süre alışveriş 
yapmak 

2.Satın alma önlemleri, dürtüleri veya davranışları belirgin sıkıntılara neden 
olur, zaman alıcıdır, sosyal veya mesleki işleyişe önemli ölçüde müdahale eder 
veya finansal sorunlara neden olur (borçluluk veya iflas) 

3.Aşırı alım veya alışveriş davranışı sadece hipomani veya mani dönemlerinde 
meydana gelmez.

Kişilik Özellikleri ve Satın Alma 

Kişilik bozukluğu ve kompulsif satın alma 

Schlosser ve arkadaşları (1994) çalışmalarındaki kompulsif alıcıların yakla-
şık %60’ının bir kişilik bozukluğu kriterini karşıladığını bildirmiştir. Bu kriterle-
rin içinde obsesif-kompulsif, borderline ve kaçınma türleri en yaygın olanıdır. 
Ayrıca narsistik kişilik bozukluğu ile dürtü kontrolündeki zorluklardan kaynak-
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lanan zorlayıcı satın alma arasında bir bağlantı olduğu da düşünülmektedir 
(Rose, 2007).

Mükemmelliyetçilik 

DeSarbo (1996), kompulsif satın almanın öncülü olan üç başlık üzerinde 
durmuştur. Bunlar tetikleyen faktörler, çevresel faktörler ve diğer faktörlerdir. 
Kompulsif satın alma davranışını tetikleyen faktörler; anksiyete davranış bo-
zukluğu, mükemmeliyetçilik anlayışı, özgüven eksikliği, dürtüsellik, bağımlılık 
ve depresyondur. Satın alma dürtüsü en çok bu faktörlerin etkisi altında kalır.

Düşük benlik saygısı 

Kompulsif satın alma davranışı gösteren bireylerde görülen özelliklere 
bakıldığında bu bireylerin genellikle benlik kaygısına sahip oldukları, stres ve 
anksiyete eğilimlerinın yüksek ve sık tekrarlayan satın alma davranışı gösteren 
bireyler olduğu görülmektedir (Okutan vd. 2013). Bu tür bireyler genellikle 
benlik kaygılarını giderebilmek ve toplum tarafından kabul edilmeyi bekledik-
leri için kompulsif satın alma davranışı sergilemektedir.

Dürtü kontrol bozukluğu 

Dürtü kontrol bozukluklarının temel özellikleri (Tablo 2), kompulsif alıcılar 
tarafından ifade edilen duygulara benzemekte ve bu tür rahatsızlıklar kompul-
sif alıcılar arasında oldukça yaygın durumdadır. Psikiyatri hastalarında yapılan 
bir çalışmada, hastaların neredeyse % 40’ının en az bir güncel dürtü kontrol 
bozukluğu olduğu, % 9,3’ünün kompulsif satın alma, % 7,8’inin kleptomani ve 
% 6,9’nun patolojik kumarı olduğu bildirilmiştir (Grant, 2005). 

Schlosser ve arkadaşları (1994) tarafından yapılan çalışma, kompulsif alıcı-
lar arasında dürtü kontrol bozukluklarının varlığını doğrulamıştır.

Tablo 2. Dürtü kontrol bozukluklarının özellikleri (APA, 1994)

1. Kendine veya başkalarına zararlı olan bazı eylemleri gerçekleştirmek için bir 
dürtü, hareket veya cazibeye karşı koyamamak; dürtünün bilinçli direnci ve ey-
lemin planlanmasının meydana gelmesi veya gelmemesi 

2. Harekete geçmeden önce artan iç gerginlik veya uyarılma hissi 

3. Bir eylemi gerçekleştirirken zevk, memnuniyet veya duyguları serbest bırakma.

Kleptomani, bireye çok az yararı olan veya kolayca satın alabileceği ürünle-
ri çalmaya karşı konulmaz ve tekrarlayan dürtülerle karakterizedir. Kleptomani 
ile zorunlu satın alma arasında ilginç bir ilişki olduğu görülmektedir. Grant ve 
Potenza (2008), kleptomanyalı 95 yetişkinde yaptıkları araştırmada, kadınların 
% 14,7’sinin ve erkeklerin % 11’inin kompulsif alıcılar olduğu tespit edilmiştir. 
Daha önce de belirtildiği gibi, Schlosser ve arkadaşları (1994), ayrıca klepto-
manyanın, kompulsif alıcılarda en yaygın dürtü kontrol bozukluğu olduğunu da 
bulmuşlardır. Lejoyeux ve arkadaşları (1997) kleptomaninin depresif kompul-
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sif alıcılarda depresif olmayan kompulsif alıcılardan daha sık olduğunu, dep-
resyonun belirgin dürtüsellik ile ilişkili olduğunu düşündürdüğünü bildirmiştir.

Kleptomani, bireye çok az yararı olan veya kolayca satın alabileceği ürünle-
ri çalmaya karşı konulmaz ve tekrarlayan dürtülerle karakterizedir. Kleptomani 
ile zorunlu satın alma arasında ilginç bir ilişki olduğu görülmektedir. Grant ve 
Potenza (2008), kleptomanyalı 95 yetişkinde yaptıkları araştırmada, kadınların 
% 14,7’sinin ve erkeklerin % 11’inin kompulsif alıcılar olduğu tespit edilmiştir. 
Daha önce de belirtildiği gibi, Schlosser ve arkadaşları (1994), ayrıca klepto-
manyanın, kompulsif alıcılarda en yaygın dürtü kontrol bozukluğu olduğunu da 
bulmuşlardır. Lejoyeux ve arkadaşları (1997) Kleptomaninin depresif kompul-
sif alıcılarda depresif olmayan kompulsif alıcılardan daha sık olduğunu, dep-
resyonun belirgin dürtüsellik ile ilişkili olduğunu düşündürdüğünü bildirmiştir. 

Alışveriş Davranışının Kuramsal Çerçevesi 

Sosyal öğrenme kuramı 

Birçok çalışma bireysel tüketicilerin hangi ürünleri alacağını nasıl öğren-
diğini incelemiştir (Keillor vd. 1996). Bu çalışmaların çoğu, bireylerin genel 
davranışları ve geçmiş deneyimlerden elde ettikleri tutumları öğrenmelerini 
öneren sosyal öğrenme teorisinin temeline dayanmaktadır. Önceki araştırma-
lar, bu öğrenme deneyimlerinin bariz olduğunu, tüketicilerin diğer bireylerin 
gözlemleri yoluyla veya elektronik ya da basılı medyanın gözlemleri yoluyla 
davranışları, değerleri, tutumları ve becerileri öğrendiğini ya da modellediği-
ni belirttiklerini göstermiştir. Bu dış kişilerden veya medyadan gelen olumlu 
pekiştirme, hangi davranışların, değerlerin, tutumların ve becerilerin sosyal 
bağlamda uygun veya kabul edildiğine karar vermede tercihleri pekiştirebil-
mektedir (Mitchell vd. 1979). Bu nedenle, önceki araştırmalar, insanların baş-
kalarının sosyal bağlamda gözlemlenmesi ve taklit edilmesi yoluyla davranış 
eğilimlerinin önemli bir kısmını edindiklerini ve bu bireylerin sıklıkla rol model 
olarak kabul edildiğini söylemektedir (King ve Multon, 1996). 

Sosyal öğrenme sürecine tüketim ile ilgili davranışları dahil etmek spesifik 
bir kazanımıdır. Tüketici, sosyal modellere maruz kalma yoluyla, satın alma ka-
rarları almak için gereken bilgi, beceri ve eğilimleri edinmektedir (Ward, 1974). 
Tüketici modellemesi veya sosyalleşme kavramı, başka şeylerin yanı sıra, tüke-
ticilerin düşünce süreçlerini ve tüketim davranışlarını modelleme yoluyla nasıl 
öğrendiklerini belirlemek için kullanılmıştır. Tüketiciler için rol modelleri, tüke-
ticilerin tüketim kararlarını etkileyebilecek potansiyel olarak temas edebilece-
ği kişiler olabilmektedir (Bandura, 1977). 

Rol modellerinin bu kavramsal tanımından, ebeveynlerin, öğretmenlerin, 
akranların veya akrabaların hepsinin rol model olarak kabul edilebileceği açık-
tır. (Bush vd. 1999; Carlson vd. 1994).
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 Özdenetim kuramı 

Çoğu ülkede alkol, tütün, kumar satışını ve kullanımını düzenleyen kap-
samlı yasal düzenlemeler vardır. Bu alanlardaki davranışlar, itici güdümlü olma 
eğilimindedir ve tüketicilerin özdenetimlerinde başarısız olması durumunda 
zararlı kişisel ve sosyal sonuçlar doğurabilmektedir. Özdenetim çerçevemiz 
açısından bu bireyler tipik olarak aşırı önleme odaklı özdenetim başarısızlıkla-
rından muzdariptir. 

Tüketici özdenetimini geliştirecek egzersizler yapmada genellikle zor-
lanmaktadır. Tüketicilerdeki iç görü eksikliği (Nisbett ve Wilson, 1977), bilgi 
yüklemesi, reklamın düşündürücü gücü veya alışverişin kontrol edilmemesiy-
le sonuçlanan ironik süreçler özdenetimin bozulmasında nedenler arasında 
sayılmaktadır (Vohs vd. 2008a; 2008b). Tüketiciler, çoğu zaman maliyetlerini 
gizlemeye çalışırken, hemen ödül alma isteklerine karşı özellikle savunmasız-
dır. Tüketicilerin özdenetimini bozan uygulamalar arasında ürünlerin düşük 
fiyatlandırılması, referans fiyatlandırma, yüksek düşük fiyatlandırma, yapay 
pazarlık, arz kısıtlaması, satış alışkanlığı ve zaman sınırlı teklifler gibi pazarla-
ma stratejileri bulunmaktadır. Bu tür uygulamalara karşı daha katı düzenleme-
lerin, kişilerin özdenetimlerini geliştirmede yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Kaçış kuramı (“escape theory”) 

Kaçış teorisinin, kompulsif alıcıların neden bu yıkıcı davranışa girdiklerine 
dair en iyi açıklamayı sağlayabileceği öne sürülmektedir. Kaçış teorisini bazı in-
sanlar öz-farkındalık olarak savunur ve bu savunma çok acı verici olabilir. Tipik 
olarak, bu insanlar karşılayamadıkları yüksek standartlara veya beklentilere 
sahiptirler, bu da başarısızlık hissine, düşük özgüvene, kaygıya ve depresyona 
yol açmaktadır. Bu duygular çok aşırı olduğunda, bu acı verici öz-farkındalığı en 
azından bir süre için engellemek için yollar aramaktadırlar. 

Kaçış teorisine göre: 

1) Kompulsif alıcılar olumsuz ve acı verici bir öz farkındalık yaşar; 

2) Kompulsif alıcılar mükemmeliyetçi olma eğilimindedir ve kendilerini ina-
nılmaz derecede yüksek standartlarda tutarlar. 

3) Algılanan başarısızlık ve olumsuz benlik duyguları kompulsif satın alma 
olaylarını tetikler 

4) Yüksek düzeyde kendini verme ve bilişsel daralma bu süreçleri karakte-
rize eder 

5) Bu süreçler boyunca, kompulsif alıcılar hayali ve büyülü düşünmeye baş-
lar 

6) Kompulsif alıcılar, zorunlu alımlarla uğraşırken uzun vadeli sonuçları en-
geller. 

Bu nedenle, zorunlu alımın kaçış teorisinin bir tezahürü olarak açıklanabile-
ceği önerilmektedir (Benson, 2006).
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Pişmanlık kuramı 

Loomes ve Sugden (1982) tarafından geliştirilen Pişmanlık Teorisi ile belir-
sizlik altında karar verme durumunda, pişmanlığın etkisi karar verme sürecine 
dahil edilmiştir. Pişmanlık Teorisi, kuvvetli bir negatif duygu olan pişmanlık 
üzerine yerleştirilmiştir. 

Bu tip bir duygunun gelecekte ortaya çıkma olasılığı kişilerde optimal olma-
yan davranışların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ekonomistler, tüketicile-
rin karar verme süreçlerini açıklamada pişmanlık teorisinden faydalanmışlar-
dır, Pişmanlık Teorisi, kişilerin kötü bir alışveriş deneyiminden sonra pişmanlık 
hissedeceğini varsaymaz, bu pişmanlık deneyimini alışveriş yapmadan önce de 
hissedebileceğini belirtmektedir (Sugden, 1985).

Tüketiciler satın alma işleminden sonra yapmış oldukları seçimin ödedikleri 
fiyatı karşılayıp karşılamadığını değerlendirmektedirler. Eğer karşılamadığını 
düşünür ise tüketici yapmış olduğu alışverişten pişmanlık duyar. Alışveriş son-
rası pişmanlık; yapılmış olan seçimden ya da harcamanın gereksiz olduğu dü-
şünüldüğü için hissedilebilir. 

Pazarlama yöneticileri, tüketicilerin karar verme mekanizmalarını anlamak 
için alışveriş sonrası duyulan pişmanlıkla oldukça fazla ilgilenmişlerdir. Tüketi-
cinin hangi şartlar altında seçtiği markalardan memnun kaldığı, hangi durum-
larda satın alma kararlarından dolayı pişmanlık duyduğu ve ne zaman alterna-
tif olanı reddettiği konuları sıklıkla pazarlamanın çalışma alanı olmuştur (Bui 
vd. 2011). 

Geçtiğimiz yıllarda yapılmış olan çalışmalar, tüketicilerin pişmanlığı sadece 
olumsuz durumlar sonucunda ortaya çıkan duygusal bir tepki olarak görmedi-
ğini bildirmiştir. Pişmanlık kavramının; motivasyon için kuvvetli bir baskı yap-
tığı ve davranış seçimlerine yön verdiği ortaya atılmıştır. Bu görüş, pişmanlık 
ile ilgili çok sayıda araştırmaya kaynak olmuş ve ilginç bulgular elde edilmesini 
sağlamıştır (Zeelenberg ve Pieters, 2007). 

Sonuç

Bir davranış bağımlılığı olan alışveriş bağımlılığının kişilerin kontrol etmekte 
güçlük çektiği ve içten gelen dürtülere bağlı olan ve depresyon, anksiyete gibi 
psikolojik semptomlarla ilişkilendirilen ciddi bir bağımlılık türü olduğu görül-
mektedir. Alışveriş bağımlılığında satın alınan üründen çok satın almanın verdi-
ği haz ön plandadır. Riskli tüketim türleriyle beraber sosyal medyanın da satın 
alma kararları üzerindeki etkisi oldukça güçlüdür. Sosyal medya etkisinde ya-
pılan alımların yüksek bir orana sahip olduğu görülmektedir. Kompulsif satın 
alma davranışı olan kişilerde, satın alma süresince ruh halleri olumlu düzeyde 
etkilense de, satın alma sonrasında suçluluk, utanç, pişmanlık ve umutsuzluk 
gibi duyguların yüksek düzeyde hâkim olduğuna dair sonuçlara da ulaşılmıştır. 
Alışveriş bağımlılığını tetikleyen baskın faktörlerin yüksek endişe, mükemmeli-
yetçilik anlayışı, özgüven eksikliği, dürtüsellik ve depresyon olduğu görülmek-
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tedir. Kişilerin satın alma konusunda bilinçlendirilmesi, ihtiyaç analizi yaparak 
zorunluluk dışında ki alma eğilimlerinin azaltılmasının bağımlılığı etkileyeceği 
düşünülmektedir.
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