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GİRİŞ VE ÖN SÖZ

Günümüz dünyasında insanlar, insanlığın ortaya koymuş olduğu ürünleri 
kullanma durumu ile karşı karşıyadırlar. Sağlık ve teknoloji alanındaki gelişme-
ler pek çok sorunun üstesinden gelmemize yardımcı olmuştur.  Bunların yanında 
günümüzün insanları, geçmişe oranla çok daha zenginleşmiş durumdadırlar. İn-
sanlık her alanda gelişimini sürdürürken, son 200 yıllık süreçte sürekli yeni yapılar 
ortaya çıkmıştır. Bu süreçte özellikle yarışmacı bir şekilde yaşamı sürdürmek du-
rumunda kalınmıştır. Yarışmacı bir şekilde yaşamı sürdürmek beraberinde birinin 
kazanıyorken diğerinin kaybettiği bir yaşam yapısının ortaya çıkmasına neden ol-
muştur. Yarışmacı yapıların etkisiyle insanlar işbirliğinden uzaklaşmış, kıskançlık 
duyguları ile başa çıkmak durumunda kalmışlardır. Modern dünya aynı zamanda 
insanların birbirlerine ve kendilerine yabancılaşmalarına neden olmuştur.1 Tüm 
bu süreçte insanlar yaşadıkları öznel stresi azaltmak için çeşitli başa çıkma yön-
temlerine başvurmuşlardır. Bu başa çıkma yöntemlerinden bazıları işlevsel iken 
bazıları da işlevsel olmayan başa çıkma yöntemleri olarak karşımıza çıkmışlardır. 
Genel olarak bağımlılık ve bağımlılık davranışlarını işlevsel olmayan başa çıkma 
bağlamında değerlendirmek mümkündür. 

Bağımlılık davranışları incelendiğinde bu davranışların tekrarlayıcı nitelikte 
olduğu ve birçok hastalık için içerisinde riskleri barındırdığı, kişisel ve toplumsal 
problemlere neden olduğu bilinmektedir. Bu davranışlar bireylerde haz uyandırsa 
da bireylerin kontrollerinin yitimine neden olmaktadır. Uzun süre doyurulmadı-
ğında da bireylerin gerginleşmelerine neden olmaktadır. Üstelik bağımlılık dav-
ranışları tedavi edilse de tedavi sürecinin tekrar yıkımı ve bireylerin bağımlılık 
davranışlarına tekrar dönmeleri çok görülen bir durumdur.2

Bireylerin bağımlılık davranışları sergilemelerinin pek çok nedeni bulun-
maktadır. Bu nedenler, farklı araştırmacılar ve kuramcılar tarafından farklı isimler 
etrafında ele alınmıştır. Bu nedenlerden biri bireylerin karşılanmayan ihtiyaçla-
rından dolayı kaçınma ya da kaçma yoluyla başa çıkmaları olarak görülmekte-
dir. Bazı araştırmacılar ise, bağımlılık davranışlarının toplumsal öğrenme yoluyla 
öğrenilebileceğini ortaya koymaktadır. Bazı araştırmacılar, bireylerin hazzı arama 
ve olumlu duygulanımlarını aktifleştirmek için bağımlılık davranışlarına yönel-
diklerini belirtmektedirler.3



Nedenleri ne olursa olsun pek çok bağımlılık türü vardır. Bunlardan biri de 
alış-veriş bağımlılığıdır. Alış veriş bağımlılığında da bireyler, kontrol edemedikle-
ri ve tekrarlayıcı, dürtüsel bir şekilde gerçekleşen satın alma davranışlarıyla karşı 
karşıyadırlar. Alış-veriş bağımlılığının pek çok açıdan olumsuz sonuçları bulun-
maktadır.4

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bireylerin yaşamında bilgisayarlar hızlı bir 
şekilde yer almıştır. İnsanlar gerek cep telefonları ile gerekse sosyal medya ile aşırı 
bir şekilde zaman geçirir olmuşlardır. Bu durumun bir sonucu olarak sosyal med-
ya ve cep telefonu gibi yeni bir bağımlılık türü tanımlanır olmuştur. Ayrıca sosyal 
medya ve cep telefonu bağımlılığının insanların ruh sağlıkları üzerinde olumsuz 
etkilerinin olduğu literatür tarafından ortaya konulmuştur.5 

İnsanlar, mutlu olmak için pek çok etkinliğe başvurmaktadırlar. Bu etkinlik-
lerden biri de oyundur. Oyun dozunda olduğunda bireylere hem haz vermektedir 
hem bireyleri eğlendirmektedir hem de bireylerin günlük yaşam rutinlerinin dışı-
na çıkarak bireylerin rahatlamalarına yardımcı olmaktadır. Oyun oynama davra-
nışları kontrolsüz ve tekrarlayıcı, dürtüsel bir şekilde gerçekleştiğinde bu durum 
bireylerde bağımlılık oluşturmaktadır. Diğer bağımlıklarda olduğu gibi oyun ba-
ğımlılığı da bireylerin ruhsal sağlıklarını olumsuz olarak etkilemektedir.6 

İnsanların pek çoğu çalışma hayatında yer alarak mutlu olmayı istemektedir-
ler. Bazı insanlarda mutlu olmanın yolunu patolojik bir şekilde kumar oynamakta 
aramaktadırlar. Kumar oymaya yönelmeyi etkileyen en önemli etken, para kazan-
ma isteği olabilirken ne yazık ki kumar bağımlıların pek çoğunun para kazan-
manın aksine para kaybettikleri görülmektedir. Hatta kaybedilen sade para olsa 
yerindedir. Bireyler, ailelerini, çocuklarını, düzenli yaşamlarını ve hatta ruhsal 
sağlıklarını da kaybetmektedirler.7,8

İnsanlar, tarihsel süreçte yaşamlarını düzenlerken ve problemlerini çözerken 
bilgiye başvurmuşlardır. Teknolojinin gelişimi ile birlikte, üretilen bilgide artış 
gözlenmiştir. Bilgi üretimine ek olarak bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmada da büyük 
kolaylıkların olduğu bir zaman dilimini insanlık yaşamaktadır. Bu süreçte bilgiye 
hızlı bir şeklide ulaşma aracı olarak karşımıza internet çıkmıştır. Eğlence, haber-
leşme, bilgi edinme, haz arama ilişki başlatma ve sürdürme gibi pek çok işlevin ye-
rine getirilmesinde internet önemli görevleri üstlenmiştir. Bu olumlu yanlarına ek 
olarak insanların interneti bağımlılık düzeyinde kullandıkları da görülmektedir. 
Türkiye’de ergenler arasında (%10) yüksek düzeyde görünen bu bağımlılık türü, 
geleceğin en önemli sorunlarından biri olarak da değerlendirilebilir.9 Bu bağımlı-
lığa eşlik eden dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, obsesif kompulsif bo-
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zukluk, madde kullanımı, alkol bağımlılığı, sosyal kaygı ve depresyon bozukluğu 
gibi pek çok bozukluk bulunmaktadır.10

Uzun bir tarihsel geçmişe sahip olan bağımlılık türleri de insanlık tarihimiz-
de yerini almaktadır. Bunların başında; sigara, yemek, alkol, esrar, uçucu madde, 
kokain gibi bağımlılıklar gelmektedir. Gerek kısa süreli gerekse uzun süreli etkileri 
incelendiğinde bu bağımlılık yapıcı maddelerin insanların işlevsellikleri üzerinde-
ki olumsuz etkileri çok açık bir şekilde görülmektedir. Bu tür bağımlılıklara sahip 
bireyler çok kolay bir şekilde şiddet ve saldırganlık davranışları sergileyebilmek-
tedirler. Ayrıca bu bireylerin suça yöneldikleri de görülmektedir.11 Bu bağımlılık-
lar, kişinin ailesiyle sorunlar yaşamasına; işe devamda ve üretkenlikte azalmaların 
olmasına, okul başarısının düşmesine neden olmaktadır. Ayrıca bu bağımlılıklarla 
birlikte bireylerde depresyon, anksiyete, davranış problemleri gibi pek çok psiko-
lojik bozuklukta görülmektedir.12

Günümüz dünyasında eski bağımlılık türlerine yeni yeni bağımlılıkların ek-
lendiği görülmektedir. İnsan doğası gereği sorunlarla başa çıkarken, yeni sorunlar 
da yaşamına ekleyebilmektedir. Bir başka açıdan yaşanan pek çok sorunun sonucu 
olarak da bağımlılık gelişmektedir. Sebep sonuç ilişkisi açısından öncelikten ve 
sonralıktan çok, bağımlılığın insan yaşamını olumsuz olarak etkilediği çok açık 
bir şekilde araştırmalarca ortaya konulmuştur. Bu olumsuz etkileri ortadan kaldır-
mak için bağımlılığa müdahale konusu çok önemlidir. Bu noktada gerek bilgisayar 
temelli13 gerekse yüz yüze etkileşim yoluyla14 bağımlılığa yönelik pek çok müda-
hale çalışmasının yapıldığı görülmektedir. Bu müdahale yöntemlerinden biri de 
Motivasyonel Görüşme’dir. 

Literatür incelendiğinde, madde bağımlılığı problemi yaşayan bireylerle ya-
pılan tedavilerin, kısa süreli etkili olduğu belli bir süre geçtikten sonra bireylerin 
tekrar maddeye yöneldikleri bilinmektedir. Bu bireyler için en etkili yaklaşımlar-
dan birinin Motivasyonel Görüşme olduğu bulunmuştur. Bu müdahale yöntemin-
de danışanlar madde bağımlılığı açısından sistematik bir şekilde incelenirler ve 
bu inceleme sonuçları danışanla paylaşılır. Danışanların değişim için sorumluluk 
almalarının önemi üzerinde durulur. Danışanlara, bağımlılıklarını bırakmak için 
çeşitli önerilerde bulunulur. Danışanların başarabilecekleri yeni görev alanları ve 
yaşam şekilleri danışana sunulur. Bu süreçte danışmanın empatik olması önem-
lidir. Son olarak da danışanların öz yeterlilikleri yükseltilerek danışanların başarı 
duygusunu deneyimleri amaçlanır. Yapılan çalışmalar, Motivasyonel Görüşmenin 
danışanların bağımlılıkla başa çıkmalarında etkili olduğunu göstermiştir.15,16,17 

Sonuç olarak bağımlılık tüm insanlar için olduğu gibi Türkiye’de de önemli 
problemlerden biridir. Bu konunun öneminden dolayı Kızılay, Yeşilay, Milli Eği-
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tim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı gibi pek çok kuruluş bir araya gelerek çeşitli 
önleyici ve müdahale etmeye yönelik stratejiler ortaya koymaktadırlar. Bağımlılık 
konusunun önemi akademisyenler arasında da anlaşılmış durumdadır. Bu nokta-
da özellikle bireylere psikiyatrik, psikolojik ve toplumsal açıdan hizmet sunan psi-
kolojik danışmanlara, psikologlara, psikiyatristlere ve sosyal hizmet uzmanlarına 
bağımlılıkla mücadele etmede önemli görevler düşmektedir. Ayrıca öğretmenler 
de bağımlığının önlenmesinde önemli aktörler olarak görülmektedir. Yukarıda 
değinilen bağımlılık türlerinin ve bu bağımlılıkların nedenlerinin neler olduğuna; 
bağımlılığa nasıl müdahale edileceğine ve bağımlılığın nasıl önleneceğine ilişkin 
kapsamlı kitaplara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı gidermek adına bu kitap or-
taya çıkmıştır. 

Bu kitabın ortaya çıkmasında ülkemizin pek çok önemli üniversitesinde gö-
rev yapmakta olan öğretim üyelerinin katkısı yadsınamaz. Bu bağlamda; alışve-
riş bağımlılığı konusunu Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim 
Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalında Öğre-
tim üyeliği görevini yapmakta olan Prof. Dr. Fatma Ebru İkiz;  sosyal medya ve 
akıllı telefon bağımlılığı konusunu Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalında 
Öğretim üyeliği görevini yapmakta olan Dr. Öğretim Üyesi Begüm Satıcı yazmış-
tır. Oyun bağımlığı konusunu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalında 
Öğretim üyeliği görevini yapmakta olan Doç. Dr. Firdevs Savi Çakar; patolojik 
kumar bağımlılığı konusunu Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim 
Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalında Öğre-
tim üyeliği görevini yapmakta olan Dr. Seher Merve Erus yazmıştır. İnternet ba-
ğımlılığı konusunu Kilis 7 Aralık Üniversitesi M.R. Eğitim Fakültesi Eğitim Bi-
limleri Bölümü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalında Öğretim 
üyeliği görevini yapmakta olan Dr. Öğretim Üyesi Esra Asıcı; alkol bağımlılığı ko-
nusunu Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri 
Bölümü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalında Öğretim üyeliği 
görevini yapmakta olan Prof. Dr. Yasemin Yavuzer yazmıştır. Ayrıca esrar, uçucu 
madde, kokain ve taş bağımlılığı konusunu Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim 
Dalında Öğretim üyeliği görevini yapmakta olan Doç. Dr. Durmuş Ümmet yazmış-
tır. Opiyatlara bağımlılık konusunu ise Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmak olan Dr. Hülya 
Kök Eren yazmıştır.  Sigara bağımlılığı konusunu Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilim-
leri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünde Öğretim üyeliği görevini yapmakta olan 
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Doç. Dr. Mustafa Uslu ve yeme bağımlılığı konusunu Bartın Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim 
Dalında Öğretim üyeliği görevini yapmakta olan Doç. Dr. Metin Deniz yazmış-
tır. Son olarak bağımlılıkla başa çıkmada motivayonel görüşme konusunu Gire-
sun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışmanlık 
ve Rehberlik Anabilim Dalında Öğretim üyeliği görevini yapmakta olan Prof. Dr. 
Enver Sarı yazmıştır.  Bu kitabın yazarları büyük bir titizlikle ve emek vererek bu 
kitabın ortaya çıkmasına katkı sağlamışlardır. Verdikleri katkılardan dolayı onlara 
teşekkür etmeyi bir borç biliriz. 

Bu kitap danışanlarını anlamak ve onlara yardım etmek isteyen psikolojik 
danışmanlara, psikologlara ve psikiyatristlere yardımcı olabilir. Öte yandan bu ki-
tap, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji ve sosyal hizmet uzmanlığı gibi 
bölümlerde açılan ya da açılacak olan “bağımlılık” dersleri için ana ya da yardımcı 
kaynak olarak kullanılabilir. Tüm bunların yanında bu kitap; bağımlılık konusunu 
anlamak isteyen; öğrencilerinin bedenlerini, ruhsal sağlıklarını ve maneviyatlarını 
geliştirmek isteyen öğretmenler için de önemli bir başucu kitabı olarak değerlen-
dirilebilir. Benzer şekilde veliler için de bu kitap çocuklarının bedenlerini, ruhsal 
sağlıklarını ve maneviyatlarını geliştirmek adına önemli bir başucu kitabı olarak 
değerlendirilebilir. Son olarak bağımlılığa yatkın ve bağımlı olan bireylerin de 
kendi sorunları hakkında bilgi sahibi olmaları adına da bu kitap önemli bir işlevi 
yerine getirebilir.

Sonuç olarak “beşikten mezara kadar” öğrenmenin önemine inanan bir top-
lumun üyeleriyiz. Her konuda olduğu gibi bağımlılık konusunda da kendimizi 
bilgilerle donatarak bağımlılıkla mücadelede bizler de yerimizi alabiliriz. Yaşamda 
sorunlar varsa mutlaka onların da çözümü vardır. Bu kitabın, bağımlılık sorununa 
önemli çözümler getirmesi ve katkılar sunmasını umut eder kitabı okuyanların 
kitaptan en üst düzeyde yararlanmalarını dileriz.

Editörler

Prof. Dr. Ali ERYILMAZ ; Prof. Dr. M. Engin DENİZ
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1. BÖLÜM

ALIŞVERİŞ BAĞIMLILIĞI

Prof. Dr. Fatma Ebru İKİZ
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Anahtar Kelimeler: Benlik, mutluluk, mizaç, alışveriş, satın alma, bağımlılık, 
teknoloji

Bölümü Okumanın Kazanımları

1. Satın almanın farklı türleri hakkında anlayış geliştirecektir

2. Bireyi kompulsif satın almaya yönelendiren risk faktörlerini bilecektir

3. Bireyi alışveriş bağımlılığından koruyacak faktörleri sıralayacaktır

4. Eğitim ortamında yapılması gerekenleri anlayacaktır.

Hazırlık Soruları

1. Modern teknolojinin insanlara ulaşabilecekleri yaşam seçenekleri çeşit-
liliğini arttırmasının olumlu ve olumsuz yanlarını tartışınız 

2. Para, mutluluk ve alışveriş arasındaki bağlantıyı düşününüz, tartışınız

3. Benlik algımız ile alışverişin nasıl bağlantılı olabileceğini düşününüz, 
tartışınız.



Alışveriş Bağımlılığının Tanımı

Online işlemler ve etkileşimler, hayatımızın birçok alanına etki etmektedir. 
Bir günümüzün çoğunluğunu geçirdiğimiz aktif bir mecra olan çevrimiçi ortam, 
işimizi yürütmemiz, öğrenmemiz, okumamız, sosyal ilişki kurmamız, eğlenme-
miz gibi ihtiyaçlarımızı karşılamamıza yardımcı olmakla birlikte alışveriş yapma 
olanakları da sunarak hayatımızı daha kolay ve oturduğumuz yerden yönetilebilir 
bir hale getirmiştir. Bu şekilde çevrimiçi alışveriş, bize zaman sağlamaktadır, aynı 
anda birçok farklı ihtiyacımızı bir arada karşılayabilme olanağı sunmaktadır. 

Alışveriş ve satın alma olgusuna baktığımızda alışverişin; ihtiyaca dayalı, büt-
çeye uygun ve zamana yayılmış şekilde yapılmasının daha akılcı ve rasyonel bir 
etkinlik olarak kabul edildiğini görmekteyiz. Ancak bireylerin arzularına dayalı 
olarak ihtiyacı olmadan da satın alma eğilimi göstermelerinin, rasyonel olmayan 
satın alma türlerinin ortaya çıkmasına neden olduğu belirtilmektedir1. Bu tür alış-
veriş yapma davranışı,

• Akılcı ve rasyonel olmayan, 

• Ancak bireyin kendini yapmaktan alıkoyamadığı tekrarlayıcı, 

• İçsel dürtüleri sonucu gerçekleşen, 

• Kendine ve çevresindekilere, farklı ortamlarda ve farklı kişilerle etkileşim-
lerindeki yaşantılarına maddi, manevi zararlı olma eğilimi olan, 

• Bireyin kendi hayatının kontrolünü kaybetmesine yol açan şekilde ortaya 
çıkmaktadır. 

Kompulsif davranışlar açısından ele aldığımızda alışveriş bağımlılığı, bizi 
alışveriş bağımlılığına götüren kompulsif satın alma davranışı olarak tanımlan-
maktadır. Kompulsif satın alma, satın alma arzusu ve dürtüsü yoğun, engellene-
mez olan, defalarca tekrar edilebilen, zarar getirebilen tekrarlar içeren2, satın alma 
davranışını kontrol edememe ya da az edebilme sonucu gerçekleşen3, sürekli alış-
verişi düşünme, planlama ve gerçekleştirme davranışı4 olarak değerlendirilmek-
tedir. Ayrıca bu davranış örüntüsü;  satın alım öncesinde ve esnasında satın alım 
sonucun düşünülmediği, ani, dürtüsel, takıntılı eğilim1,5 olarak tanımlanmaktadır.

Soru: Kompulsif satın almayı ayırt eden unsurlar nelerdir?

Alışveriş bağımlılığı, tanı kriterleri kitabına göre kişilik bozukluğunun bir 
boyutu olarak da tanımlanabilmektedir. Kompulsif satın alma davranışı, kişilik 
bozukluğu olarak tanımlanan kişilik özellikleri açısından online satın alma davra-
nışı olarak psikoloji öğrencileri ile incelenmiş, kişilik özelliği olarak yüksek online 
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satın alma davranış düzeyi gösteren öğrencilerin olumsuz duygulanım, ayrılma/
kopma ve kısıtlayamama/ketlenememe gösterdiği saptanmıştır6. Hedonik alışve-
rişin olumsuz duygu-durum azaltma ve kaçış durumlarının tümünün alışveriş ba-
ğımlılığı eğilimi üzerinde önemli etkileri olduğu saptanmıştır7.

Kompulsif satın almanın tanı kriterleri, uygunsuz bir şekilde alışveriş yapma 
ya da satın almaya yönelik sürekli bir meşguliyet içinde olma veya uygunsuz bir 
şekilde alışveriş yapma ya da satın almaya yönelik dürtüler veya davranışlar ortaya 
koyma ile ilgili olarak aşağıdakilerden en az birini içermelidir30: 

• Satın alma ya da satın alma dürtüleri ile sık sık meşgul olmanın karşı ko-
nulamaz, müdahaleci ve / veya anlamsız bir şekilde deneyimlenmesi,

• Sık sık satın alınabilecek miktardan fazla alım, sık sık gerekmeyen eşya-
ların satın alınması veya daha uzun süre alışveriş yapılması ya da amaçla-
nandan daha uzun sürelerde alışveriş yapılması, 

• Satın alma meşguliyetleri, dürtüleri veya davranışları gözle görünebilir 
ve işaret edilebilir şekilde sıkıntıya yol açar, zaman alıcıdır, sosyal veya 
mesleki işleyişe önemli ölçüde müdahale eder veya finansal problemler 
(örneğin, borçluluk veya iflas) yaşatır,

• Aşırı alım veya alışveriş davranışı münhasıran hipomani veya mani dö-
nemlerinde oluşmaz. 

Bu kriterler, satın alma davranışına uygulanan,  özlem duyma ve geri çekil-
me eşdeğeri belirtileri tanımlar. Tanı kriterleri kitabı DSM-V, zorunlu satın alma 
ile ilgili iki önemli değişiklik önerdi: obsesif-kompulsif bozukluğun anksiyete bo-
zukluklarından ayrılması ve ayrı bir kategoriye yerleştirilmesi - obsesif-kompulsif 
bozukluk spektrum bozuklukları; ve hali hazırda başka şekilde tanımlanmayan 
dürtü kontrol bozuklukları olarak tarif edilenlerden birkaç yeni özerk hastalık 
yaratılması. Bu bozukluk grubuna zorunlu-dürtüsel (C-I) alışveriş, C-I internet 
kullanım bozukluğu, C-I cinsel davranış ve C-I cilt toplama dâhil olması önerildi. 
Zorunlu satın alma (C-I alış verişi), önerilen DSM-V C-I bozukluğu kategorisin-
deki diğer bozukluklarla çok ortak, DSM-V grubundaki önerilen kaygı bozukluğu 
ile pek ortak olmadığı ileri sürülmüştür26.

Zorunlu kompulsif alıcıları normal tüketicilerden, koleksiyonerlerden ve is-
tifçilerden ayıran önemli bir özellik, satın alınan ürünler yerine satın alma süre-
cine odaklanmasıdır. Zorunlu istifçilik, işe yaramaz ya da sınırlı değerde görünen 
eşyaların iktisabı ve atılmaması olarak tanımlanmıştır. İstifçilik yalnızca satın al-
mayı değil, aynı zamanda “özgür şeyleri”, “serbestleri” ve başkalarının attığı şeyleri 
de elde etmeyi içerir. Zorunlu alım, zorunlu istifleme ile ilişkilendirilebilir. Zo-
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