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Özet 
Küresel anlamda yoğun rekabetin, hızlı teknolojik değişim ve gelişmelerin 

yaşandığı günümüz pazar ortamlarında işletmeler, varlıklarını sürdürebilmek, çağın 
gerisinde kalmamak ve kârlılıklarını artırabilmek için, varolan değişim ve gelişimlere 
ayak uydurmalıdırlar. Müşterilerini iyi tanıyabilen, onların beklenti ve ihtiyaçlarını 
karşılayabilen, onların istek ve beklentilerine en uygun ürün ve hizmetleri sunabilen 
işletmeler rekabette üstünlük sağlayacaklardır. Tüketicilerin satın alma davranışını 
ortaya çıkaran önemli faktörler arasında ürün yada hizmetlere ihtiyaç duymaları kadar, 
bu ihtiyacı aslında onlar için ne anlam ifade ettiğinin doğru şekilde tespit edilebilmesi 
de gelmektedir. Tüketicilerin satın alma davranışlarında önemli bir faktör olan “yenilik” 
kavramının önemi günümüzde giderek artmaktadır. İşletmeler stratejilerinde uzun 
vadeli olarak yenilikçi davranışlarda bulunmayı, tüketicilerinin zihinlerinde bu yönde 
algılanmayı hedeflemektedirler. Özellikle tüketiciler açısından ürün temelli olarak 
algılanan yenilik kavramının, kişisel kimlik, sosyal statü, hazcı yada faydacı alışveriş 
gibi kavramlar ile ilişkisi bulunmaktadır. Mevcut çalışma ile ürün temelli yenilikçilik 
davranışı ile  tüketicinin kişisel anlamda yenilikçilik eğilimi, satın alma ve tüketim 
davranışının kimlik anlamında ifade ettiği anlam, hazcı yada faydacı tüketim 
davranışları arasındaki etkileşim tespit edilmek istenmiştir. Bu kapsamda üniversite 
öğrencileri üzerinde anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler ile 
değişkenler arasındaki ilişki tanımlanmaya çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Ürün Temelli ve Kişisel Yenilikçilik, Sosyal Kimlik, Hazcı Ve 
Faydacı Tüketim. 

Abstract 
In the current market where severe competition, rapid technological changes and 

developments take place in a global platform, companies must adapt to the 
developments and changes to be able to continue their being, not to fall behind time and 
to increase their profits. Companies which know their customers well, satisfy their 
expectations, needs and present the best products and services which best fit their 
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wants, will gain competitive advantage. As well as having a need for products and 
services, also detecting what this need really means to the consumers  are among 
important factors which generate consumers buying behaviour. The concept of 
“innovation” which is an important factor in consumers buying behaviour, is gradually 
increasing it’s importance. Companies aim at being innovative in their long term 
strategies, and being perceived like this by the consumers. Especially, perceived 
product based innovation by consumers is related with concepts as personal identity, 
social status, hedonic and utilitarian shopping. In this study, it is aimed to detect the 
interactions between; product based innovation, consumers personal innovation 
tendency, the meaning of purchase and consumption in means of identity, hedonic and 
utilitarian consumption behaviour. For this, a survey was applied to university students. 
The relations between the variables were defined by the analysis. In this concept, 
relations were detected between; product based innovation, hedonic and utilitarian 
consumption, social identity function of consumption and personal innovation 
tendencies.  
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