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Amaç – İnternet erişiminin artması, internet kullanımının yaygınlaşması ve insanların zamanının 
önemli kısmını internet üzerinde geçirmesi, internet üzerinde sorunlu veya bağımlılık düzeyinde 
tüketici davranışlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Davranışsal bağımlılık türlerinin 
günümüzün önemli ve yönetilmesi zor sorunlarından biri olduğundan hareketle gerçekleştirilen bu 
araştırmada, online alışveriş bağımlılığı ve bunu etkilemesi olası faktörleri ortaya koymak 
amaçlanmaktadır. 

Yöntem – Kırıkkale ilinde kolayda örnekleme yöntemiyle gerçekleştirilen anket çalışmasıyla birincil 
veriler toplanmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir. Verilerin analizinde değişkenlerin yapısal 
geçerliliğine yönelik doğrulayıcı faktör analizi ve araştırma hipotezlerinin test edilmesine yönelik 
yapısal eşitlik modelinden yararlanılmıştır. 

Bulgular – Araştırma sonuçlarına göre online reklama yönelik olumlu tutumun, online gösteriş 
tüketimini ve online alışveriş bağımlılığını pozitif yönde etkilediği fikri desteklenmiştir. Ayrıca 
online prestij tüketiminin, online reklama yönelik tutumun online bağımlılık üzerindeki etkisinde 
kısmi aracılık rolü üstlendiği tespit edilmiştir.  

Tartışma – Tüketicinin online ortamdaki reklamlara yönelik tutumlarının, online ortamdaki 
alışveriş bağımlılığını ve online gösteriş tüketimini etkilediği şeklinde varılan sonuç, geleneksel 
alışverişlere yönelik gerçekleştirilen araştırmalarla benzerdir. Dolayısıyla online reklamlara yönelik 
tutumun, araştırmada incelenen değişkenler başta olmak üzere, online ortamda tüketici 
davranışlarını etkileyen bir değişken olduğu anlaşılmaktadır. 
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Purpose – Increased internet access, widespread use of internet, and people spending most of their 
time on the internet cause the emergence of problematic or addictive consumer behavior on the 
internet. As behavioral addiction types are one of the important and difficult to manage problems 
of today, in this research, it is aimed to reveal the online shopping addiction and the possible factors 
that may affect it. 

Design/methodology/approach – In the Kırıkkale province, the primary data was collected and the 
data obtained were analyzed by a survey conducted with convenience sampling method. In the 
analysis of the data, a structural equation model was used for testing hypotheses and confirmatory 
factor analysis was used for the structural validity of the variables. 

Findings – According to the research results, the idea that positive attitude towards online 
advertising affects online conspicuous consumption and online shopping addiction positively. In 
addition, it has been determined that online conspicuous consumption plays a partial mediating role 
in the effect of attitude towards online advertising on online addiction. 

Discussion – The conclusion reached is that the attitudes of the consumers towards the 
advertisements in the online environment affect the shopping addiction in the online environment 
and the online conspicuous consumption similar to the researches conducted for the traditional 
shopping. Therefore, it is understood that the attitude towards online advertising is a variable that 
affects consumer behavior in the online environment, especially the variables examined in the 
research. 
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