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ÖZET
Mevcut çalışma, fikir liderliği, sosyal kimlik, ürün temelli yenilikçilik ve tüketici yenilikçiliği arasındaki ilişkileri
incelemektedir. Anketler, akıllı telefon kullanıcısı olan 240 tüketici üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada,
tüketici yenilikçiliği, tüketici bağımsız karar verme ve tüketici yenilik arayışı olmak üzere iki boyuttan
oluşmaktadır. Diğer değişkenler ise tek boyutludur. Tüketicinin bağımsız karar vermesi, tüketicinin başkalarının
deneyimlerinden bağımsız olarak yenilik kararını verme derecesidir. Tüketicinin yenilik arayışı ise yeni ürün
bilgisi arayışında olma arzusudur. Ürün temelli yenilikçilik, belirli bir ilgiye yönelik olarak yenilikleri (yeni
ürünleri) öğrenme ve benimseme isteğidir. Fikir liderliği ise, bireylerin satın alma süreçlerinde başkalarından
etkilenmesinin sonucudur. Ürünlerin sosyal kimlik fonksiyonu da ve bireyin arzuladığı sosyal ortamlara uyum
sağlamasına yardımcı olur. Çalışmada, güvenilirlik ve geçerlilik analizleri, Pearson Korelasyon analizi, ölçüm
modeli ve yapısal eşitlik modeli gerçekleştirilmiştir. Bulgulara göre, tüketicinin yenilik arayışı ile ürün temelli
yenilikçilik arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. Sosyal kimlik fonksiyonu ile de ürün temelli yenilikçilik
arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır.
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Anahtar Kelimeler:
ABSTRACT
The current study aims to examine the relationships between opinion leadership, social identity, domain-spesific
innovativeness and consumer innovativeness. Surveys were carried out on 240 consumers who are smart phone
users. Consumer innovativeness has two dimensions such as consumer independent judgement making and
consumer novelty seeking. Consumer independent judgement making is the degree to which an individual makes
innovation decisions independently of the communicated experience of others. Consumer novelty seeking is the
desire to seek out new product information. Other variables have one dimension. Domain-spesific innovativeness
is the desire of learning and adaptation of innovativeness in a spesific way. Opinion leadership represents
people’s affectibility from others in their purchase process. Social function of products helps the individual to
adapt in his/her desired social environment. Reliability and validity analyses, Pearson Correlation analysis,
measumerement model and structural equation model were performed in the study. Our findings indicate that
there is a positive and significant relationship between consumer novelty seeking and domain-spesific
innovativeness. There is a positive and significant relationship between social identity and domain-spesific
innovativeness.
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