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GİRİŞ 

Bu çalışma, Doç.Dr.Azra Bayraktar’ın ‘’Yeniliklerin Yayılması Teorisi’’ adlı makalesi temel olmak üzere 

diğer yıkıcı inovasyon, yenilik ve yayılma teorileri hakkında yazılan makale, kitap, güncel dergilerden 

yararlanılarak hazırlanmıştır.   

Yeniliklerin yayılma şekillerini incelemeden önce ‘’yenilik’’ veya dilimize pelesenk olmuş şekliyle 

‘’inovasyon’’ nedir gibi soruları açıklarken, Fordist ve post fordist ekonominin bağlamında ele alınması 

gerekir. Modern ve post modern dönemin etkilerinin, yeniliklerin ortaya çıkmasında ve 

yayılmasındaki rolü yadsınamaz. Bu çalışmanın çok yönlü olması için ikinci dünya savaşından büyük 

yaralar alarak çıkmış devletlerin hızlı iyileşme için yenilik üretmedeki kullandıkları yöntemler ve 

yayılma şekillerini incelemek gerekir. Kitle üretimi(mass production) ürünlerin ve bunların 

pazarlanması için tüketim toplumunun şekillendirilmesi, yeniliklerin yayılması teorisini açıklarken 

dikkate alınması gereken diğer konulardır. Bunların yanı sıra çalışmamın içinde sırasıyla; yeniliklerin 

özelliklerinden, yeniliklerin yayılmasındaki temel kavramlardan, zamanın etkisinden, yeniliklerin 

benimsenme sürecinden, yeniliklerin benimsenme aşamalarından, endüstriyel pazarlardaki 

benimsenme süreçlerinden, iletişim kanallarından, hedef kitlelerden, çevresel etkenlerden, 

Türkiye’de yeniliklerin benimsenme ve yayılma süreçlerinden, üreticiler-tedarikçiler ve satın almacılar 

arasındaki ilişkilerden ve yenilik konusundaki farkındalığı arttıran çalışmalara değinerek çalışmamı 

tamamlayacağım. 
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1.YENİLİK/İNOVASYON NEDİR? 

Bu kısımda belli dönemlerde inavosyonu/yeniliği nasıl bir bakış açısı ile ele aldığımızı inceleyeceğim. 

Aynı zamanda örneklerle detayları inceleyeceğiz. 

1.1 Fordist Ekonomi Bağlamında Yenilik 

İkinci dünya savaşından sonra Fordist ekonominin ABD dışındaki diğer ülkelere de hızla yayılmasıyla 

beraber tüketim toplumu yeni şeklini almaya başlamıştır. Günümüzde gelinen noktada ise tüketmek 

mutluluk anlamına gelmektedir.  

Fordist ekonomiyi kısaca tanımlayacak olursak belli bir üretim hattı kullanılarak ürünlerin belli bir 

standartta üretilmesi ve hızlıca piyasaya sürülmesidir. Bu sistemde işçilerin saat başı yeterli ücret 

alması ise tüketimin sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. Fordist ekonominin güçlendiği yıllardan bu yana 

yenilikleri incelediğimizde ise insanların satın aldıkları, hayatlarını kolaylaştıran yenilikleri hızla 

tüketip, moda olan yeni ürünleri talep etmesini sağlamak sistemin devamı için hayatidir. Talebin 

devamını sağlayan mevcut ürünleri iyileştirmek ise yenilik anlamına gelmemektedir, genellikle 

mevcut ürünlerin karşısına çıkan yıkıcı bir ürünün tüketim toplumu tarafından hızla benimsenmesini 

yenilik veya inovasyon olarak tanımlayabiliriz.  

Ford’a özgü olan şey uzak görüşlülüğüydü, kitle üretiminin kitle tüketimi, emek gücünün yeniden 

üretiminde yeni bir sistem, emeğin denetiminde ve yönetiminde yeni bir politika, yeni bir estetik ve 

psikoloji, kısacası, rasyonelleştirilmiş, modernist, popülist yeni tür bir demokratik toplum demek 

olduğunu açıkça görmesiydi. Bu hali alması beklenen bir toplumda üreticilerin veya tedarikçilerin 

yenilik olmadan ilerlemesi imkânsız olacaktır. 

Yeni tip modern insan, üretilen ürünleri tüketerek sermayeye kapitalin dönüşünü hızlandırmalıdır. 

Modern yeni insan tipinde alışverişin teşvik edilmesi için zaman içindeki bazı dilimleri özel kılarak bu 

dönemlerde alışverişi hızlandırmak (yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü vb.) kısaca bu örnekte 

olduğu gibi tüketim hızını arttırmak istemektedir. Tüketim hızını arttıran en önemli konu ise belli 

günler için üretilecek ve piyasaya sürülecek inovatif ürünlerdir. Örneğin çiçek sepeti, bonnyfood gibi 

firmaların alışverişi hızlandırmak için ürünlerde yaptıkları yenilikler(kekleri çiçek buketi gibi sunmak 

gibi) ve bunların pazarlanmasında getirdikleri farklılıklar ile yeni işe giren, doğum yapan veya doğum 

günü için gönderilecek hediyeleri bir standart içine yerleştirmiş, hızlı dağıtım ağı ile alışveriş 

döngüsünün hızını arttırmıştır.  

Fordizm yeni tip insan modelinin yalnızca ilk aşamasıydı. Kendi çıkmazlarına sürekli çözüm bulmak 

zorunda olan kapitalist düzen zaman ve mekân aracılığıyla yeni tip insan modelini dönemlere göre 
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şekillendirmeye devam etmektedir. Moda bu durumun en tipik incelenebilir örneğidir. Her yıl değişen 

alışkanlıklar ve reklamların gücü tüketim kültürünü şekillendiren en önemli unsurlardan biri olarak 

görülebilir. Yeniliklerin yayılmasındaki en önemli kanallardan birisi de reklamlardır. İyi tasarlanmış 

yenilikçi bir reklam, yenilikçi olmayan bir ürünü bile tüketim toplumu için cazip hale getirebilir. Kitle 

iletişimin gücü her geçen gün artmakta ve internet bunu kolaylaştırmaktadır. Bu durumdan yola 

çıkarak yeniliğin sadece ürünlerde değil iletişim kanallarında da önemli olduğunu görebiliriz.  

Kapitalist bir sistemde, sistemin ayakta kalabilmesi için başarıyla çözüme ulaştırılması gereken başlıca 

iki sorun alanı mevcuttur. Bunların birincisi, fiyat belirleyen piyasaların anarşik doğasından 

kaynaklanır; ikincisi ise, üretimde değer katılmasını, dolayısıyla mümkün olduğu kadar çok kapitalistin 

pozitif kar elde etmesini güvence altına almak üzere emek gücünün kullanımı üzerinde yeterli bir 

kontrol sağlanması ihtiyacından kaynaklanır. Bu iki durum kontrol altında tutulduğu sürece 

yenilik/inovasyon ortamı oluşacak ayrıca insanların yeniliği talep etmesi sağlanacaktır. 

1.2.Yenilik ve Yıkıcı İnovasyon Tanımları 

Bu kısımda farklı kişiler tarafından daha önce yapılmış yenilik/inovasyon tanımlarını inceleyeceğim. 

Everett Rogers’ın 1983 yılında yaptığı tanıma göre yenilik: bireyler tarafından yeni olarak kabul edilen 

bir fikir, eylem ve obje olmaktadır. 

B2B endüstriyel pazarlar için Ruud T.Frambach 1993 yılında yeniliği şu şekilde tanımlamıştır: 

endüstriyel pazarlar için firmaların yaptıkları yeni ürün lansmanları, yeni makineler, üretim süreçleri 

ve teknikleri olarak ifade edilebilmektedir. 

Innovation Challenge adlı kitabında David Hussey 1997 yılındaki tanımına göre yenilik: uygulamaya 

konabilmiş yaratıcı fikirdir. 

 Sir Francis Bacon 1500’lerin sonlarında şöyle tanımlamıştır yeniliği: kim ki yeni çareler üretmez, yeni 

kötülüklere hazır olmalıdır: Çünkü zaman en büyük buluşçudur. 

1999 yılında The Strategy Process klasik ders kitabı yazarlarından James Brian’a şu şekilde 

açıklamıştır: günümüzde yeniliğin çoğu ürünlerde değil, hizmetlerde ve yazılım alanındadır. 

Birçok yorumcu yeniliği ikiye ayırmışlardır: Buluş ve uygulama. Günümüze gelene kadar tahmin edilen 

düşünce, buluşlar ile uygulamaların birbirini telaşsız bir sırayla takip ettikleri şeklindeydi. Bugünün 

internet tabanlı online iş dünyasında her şey çok hızlı gelişmektedir küçük iyileştirmeler ve ona bağlı 

ek buluşlar çağ değiştiren fikirlerle neredeyse aynı hızda ilerlemektedir. 20.yy başlarında yaşayan 

Alfred Marshall’ın açıklaması bugün için geçerliliğini kaybetmiştir. Marshall şöyle demiştir: ‘’Çağ açan 
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bir fikrin gerçek önemi çoğunlukla onun içinde yaratıldığı kuşak tarafından anlaşılmaz…yeni bir 

buluşun, küçük iyileştirmeler ve ona bağlı, kolaylaştırıcı ek buluşlar olmadan tam anlamıyla 

uygulamaya hazır hale geldiği pek enderdir.’’  

Harvard Business Review dergisinin 1995 yılında ilk kez kaleme aldığı Yıkıcı İnovasyon Teorisi, 

inovasyon temelli büyüme konusunda güçlü bir düşünce tarzı olduğunu kanıtladı. Küçük ölçekli 

girişimci ruhlu şirketlerin birçoğunun liderleri bu yaklaşımı bir pusula olarak niteledi.(Harvard 

Business Review Aralık 2015 44.Sayfa) 

Yıkıcı inovasyon kavramıyla özetlenen fikirler bütünü iş dünyasındaki düşünce tarzının önemli bir 

parçası haline geldi. Ancak bu kavram yanlış anlaşıldığı ve uygulandığı için faydasının kaybolması 

tehlikesiyle karşı karşıya. Yıkıcı inovasyon konusunda önce gelen uzmanlar yıkım teorisinin ana 

unsurlarını, son 20 yılda gösterdiği gelişimi ve sınırlarını ele alıyor. Örneğin Uber’in yıkıcı inovasyon 

veya başka bir şey olması önemli. Eğer gerçek doğasını anlamazsak inovasyonu etkili biçimde 

yönetmemiz mümkün olmaz. (Harvard Business Review Aralık 2015 45.Sayfa) 

Yıkımcılar, öncelikle pazarın alt kısımlarını ve hizmet edilmeyen müşterileri hedefler ve sonrasında 

ana akım pazara doğru yönelir. Uber tam tersi bir yol izledi: önce ana akım pazarda varlığını oluşturdu 

ve ardından hizmet edilmeyen müşterilere yöneldi. (Harvard Business Review Aralık 2015 46.Sayfa) 

İnovasyonu basit bir yenilik fikrinden ayırmak için temel bileşenlerini içeren tanımıyla kullanmak 

gerekiyor: ‘’fayda’’ sağlayacak yeni bir ‘’fikrin’’, ‘’girişimci’’ marifetiyle katma değer yaratmasıdır. 

(Harvard Business Review Ekim 2013 104.Sayfa)  

AB’nin 2006 yılında Oslo’da yeniden oluşturduğu tanıma göre: günümüzde inovasyon; bilim, teknoloji 

ve tasarım bileşenlerinden oluşuyor, diğer bir deyişle; inovasyon, AR-GE sürecinin sonuçlarının 

giderek ürünleşmesi ile ekonomik katma değere dönüştürülmesi sürecini tanımlıyor.  

2011 yılında Clayton Christensen Innovator’s Dilemma kitabında, teknolojilerin dünya çapında pek 

çok beklenmedik yönden gelmesidir. Çok nadiren büyük ve yerleşik firmalardan kaynaklanır. 

Christensen’e göre büyük şirketler yıkıcı yeniliklerin etkisini kontrol altına almak için, küçük ve 

coşkuyla hareket edebilecek kendilerinden bağımsız yan şirketler kurmalı ya da satın almalılar. Aynı 

yazarın 2013 yılında yayınladığı The Innovator’s Solution kitabında yıkıcılığın, teknolojinin doğrudan 

kendisinden kaynaklanan bir özellik olmadığını, daha çok şirketlerin ondan yararlanma şekline ve 

buna olanak sağlayan yeniliğe bağlı olduğunu söyleyerek ‘’yıkıcı teknoloji’’ adını verdiği kavramı 

‘’yıkıcı yenilik’’ olarak değiştirdi. 
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1.3.Yenilik Örnekleri 

Doğum kontrol hapları günümüzdeki demografik şekillenmeyi oluşturan en önemli yeniliklerden 

birisidir. Dünya üzerinde az gelişmiş ülkeler üzerindeki nüfusu kontrol altına almak için gelişmiş 

ülkeler tarafından geliştirilen bu ilaçlar, şu an yaşlanmış ve gençleşemeyen gelişmiş ülkeler nüfuslarını 

oluşturdu.  

Otomobil sektöründe Toyota’nın getirdiği yenilikler, ABD’nin araba üretimindeki gücünü kırmış birçok 

Amerikan araba firmasının dünya üzerindeki üstünlüğünü kırmıştır. 

Apple’ın Iphone gibi bir yeniliği hayatımıza getirmesi, onunla birlikte diğer teknoloji şirketlerinin 

rotasını değiştirmesine sebep olmuştur. Akıllı telefon piyasanın gelişmesi ile telefon operatörlerinin 

mobil iletişime önem vermesi, simkartlar üzerinde önemli bir yeniliğe sebep olmuştur. Bu değişimin 

önceden farkına varan Turkcell gibi firmalar baz istasyonlarını bu yönde yenilemiş, hem hayatta 

kalmayı sağlamış hem de pazar lideri olmayı başarmıştır. 

Ayrıca mobil dünyanın gelişmesi akabinde ortaya çıkan yeniliklerden birisi olan ücretsiz mesajlaşma 

servisi Whatsapp, tüm operatörlerin text message işinin üzerinden kazandıkları paranın çok büyük bir 

kısmını kaybetmelerine sebep olacaktır. Bunun yerine şirketleri, Kobileri ve küçük esnafı toplu 

mesajlaşma sistemlerine yönlendirerek ve müşteri potansiyellerinin artmasını sağlamak için kendi 

veri tabanındaki büyük datayı kurumsal müşterileri ile paylaşarak başka bir yeniliğin canlanmasını 

sağlamıştır. Mesaj ile lokasyon bazlı ve hızlı pazarlama sektörünü geliştirmiştir. 

Dijital fotoğraf devrinin başlaması ile beraber Kodak firmasının bu yeniliği öngörmemesi pazar 

payında ciddi bir düşüşe neden olmuştur. Dijital fotoğrafların kişiye cep telefonuyla defalarca kez 

çekim hakkı vermesi ve Facebook gibi teknoloji şirketlerinin sistemlerini mobil üzerinden direkt olarak 

fotoğraf paylaşmasını sağlayacak şekilde yenilemesi devrimin en etkili örneklerinden olmuştur. 

Ardından mobil fotoğraf paylaşım yazılımı Instagram’ın ortaya çıkışı bu devrimi vazgeçilmez bir hale 

getirmiş, klasik eski usul makinelerle fotoğraf çekimi yalnızca nostaljik bir hal almıştır. 

2.YENİLİKLERİN YAYILMASI TEORİSİ 

Bu kısımda çalışmanın çıkış noktası olan temel makalemizde konunun nasıl ele alındığını inceleyerek 

örneklerle detaylandıracağım. 

2.1. Yeniliklerin Özellikleri 

Günümüzde yeniliklerde olması beklenen bazı özellikler aşağıdaki gibidir. 

• Var olan sisteme faydalı olmalı, endüstriyel pazarlarda verimliliği arttırmalıdır. 
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• Uyumluluk konusundaki beklenti karşılanmalıdır. 

• Belirsizlik faktörünü en çok etkileyen ise tasarrufun nasıl sağlanacağı ve kalitenin ne düzeyde 

arttırılacağıdır. 

• Yeniliklerin aşağıdaki beş başlığının pozitif olması benimsenme sürecini hızlandıracaktır. 

• Yeniliklerin göreli avantajları, var olan sistemle uyumu, ne derece karmaşık olduğu, ne kadar 

denenebilir olduğu ve ne kadar gözlemlenebilir olduğu beş ana özellik başlığını 

oluşturmaktadır. 

2.2. Yeniliklerin Yayılmasındaki Temel Kavramlar  

Yenilik bir sosyal sistemin üyeleri arasında belirli kanallar yardımı ile zaman içerisinde anlatılmaktadır. 

Karar verici birimlerin adaptasyon süreci ve nasıl etkilendikleri yayılma paradigmasının tam kalbinde 

bulunmaktadır. Rogers(1986) 

Zaman ise yayılma sürecinde üç etapta bulunmaktadır: 

 yeniliklerle ilgili karar süreci(karar vericilerin bilişsel olarak geçirdikleri aşamalar) 

 kimlerin yenilikleri daha çabuk benimsedikleri 

 benimsemenin yenilikçilik derecesi 

2.3. Yeniliklerin Benimsenme Süreci 

Benimsenme süreci bir bireyin veya kurumlardaki karar vericilerin yenilikle ilgili ilk bilgilenme 

anlarından, yenilikle ilgili bir tutum geliştirmeleri ve bu yeniliğin kullanımı ile ilgili benimseme veya 

reddetme kararının verilmesi ve sonuç olarak bu kararın desteklenmesi ile biten bir süreçtir.(Rogers) 

Endüstriyel ürünlerde bu süreç satın alma birimlerinde yaşanmaktadır. Yeniliğin konu olduğu ürün ile 

bir deneyim yaşanmadığından işletmelerdeki en karmaşık süreç olmaktadır. 

Yeniliklerin benimsenebilmesi için dört farklı süreç bulunmaktadır: 

 Birçok yenilik plansız ve informel yollardan yayılmaktadır. 

 Aktif bir yayılma stratejisi hazırlanmıştır. 

 Plansız ve aktif yayılma birlikte kullanılabilir. 

 Yeniliklerin uzun dönemde canlı kalması sağlanabilir. 

Yayılım teorisi ilk defa 1958 yılında Everett Rogers tarafından ortaya atılmıştır. Amaç çiftçilerin yeni 

teknolojileri ve uygulamaları nasıl benimsediklerini araştırmaktır. 
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2.4.Yeniliklerin Benimsenme Aşamaları 

Rogers’ın 2003 yılında yayınladığı yeni bir şema ile yeniliklerin benimsenmesini altı aşamada 

açıklamıştır. Bir yenilikle ilk defa karşılaştığımızda onun hakkında edindiğimiz kısa bilgi ile bir 

farkındalık yaşarız. Hemen ardından ilgi göstermeye ve anlamaya çalışırız. Bu iki aşama sonrasında 

karşılaştığımız yenilik hakkında iyi veya kötü bir tutum oluştururuz. Oluşturduğumuz tutum yeniliği 

kullanmak isteyip istemediğimiz hakkında ilk kararı verdirecektir. Ardından uygulama ve kararımızı 

destekleme aşamaları gelmektedir. 

Benimsenme bir süreçtir, insanlar ve yönetimler bu konuda aniden karar vermezler. Bu süreçte 

yenilik hakkında yeniliği çıkaran şirket veya kişi tarafından devamlı bilgi ile beslemesi veya 

kullanıcılardan geri bildirimler alması benimsenme aşamaları arasındaki geçişi hızlandıracak veya 

kolaylaştıracaktır. Hiçbir yenilik mükemmel olarak başlamaz, bilgi alışverişi sayesinde kullanıcıların 

istekleriyle daha işlevsel bir hal alacaktır. 

2.5.Endüstriyel Pazarlarda Yeniliğin Benimsenme Süreci 

Endüstriyel pazarlamada yeniliklerin yayılması sürecini pozitif etkileyen değişken, işletmenin 

büyüklüğüdür. Büyük işletmeler piyasa içinde var olabilmesi için küçük işletmelere göre daha çok 

yeniliklerin benimsenmesine ihtiyaç duymaktadır. Bir işletmenin içinde uzman ve profesyonellerin 

artması ve bu kişilerin belli bir altyapıya sahip olması yeniliklerden haberdar olmaları konusunda 

avantaj sağlamaktadır. İşletmelerde merkezileşme sürece negatif yansımaktadır. Çalışanların daha 

informel networkler halinde sürece katılmaları yeniliklerin çok daha çabuk yayılmasına olanak sağlar. 

Bunun yanında küçük işletmelerin getirdiği yenilikler büyük işletmeler tarafından alındığında daha 

geniş kitlelere ulaşma ihtimali artmaktadır. Örneğin Facebook’un instagram ve whatsapp’ı satın 

aldıktan sonraki büyüme grafikleri incelenebilir. 

2.6.İletişim Kanalları 

İlk bilgilendirme sürecinde kitlesel medyanın gücü ön plana çıkmaktadır. Televizyon ve radyo 

yeniliklerin yayılmasında uzun yıllardır kullanılan en önemli mecralardır. Kaynaktan alıcıya bilginin 

dolaşımı yeniliklerin yayılması için vazgeçilmezdir. İnternetin etkisi teknolojinin gelişme hızının 

artması ile beraber diğer kitlesel kanallardan ayrı incelenmelidir. İki kişinin iletişimi ise tutum 

geliştirme sürecini etkileyen en önemli etkenlerden biridir. 1969 yılında Bass’ın geliştirdiği bir grafik 

üzerinden kişisel ilişkilerin zaman ilerledikçe benimsenme sayısını arttırdığı açıkça görülmektedir. 
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Konferanslar, çalıştaylar ve dijital dünyada bloglar yeniliklerin yayılması konusunda ciddi etkileri 

bulunmaktadır. Türkiye ‘de 2013 yılından beri her yıl düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası 

yeniliklerden haberdar olma konusunda ve yenilikler hakkında farkındalık yaratılması açısından etkisi 

her yıl artmaktadır. Aynı zamanda her yıl dünyanın bir çok ülkesinde gerçekleştirilen endüstriyel 

fuarlar şirketlerin ürettikleri yenilikleri sergilemesi ve farkındalık yaratması açısından değerlidir.  

www.akselerasyon.com gibi bir blog sitesinin sahibinin yeni araçları test ederek sitesinde araçlar 

hakkındaki yenilikleri veya geliştirmeleri paylaşması yeniliklerden haberdar olma konusunda ciddi bir 

medya ortamı oluşturmuştur. 

2.7. Hedef Kitleler 

Yenilikle ilgili ortaya atılan modellerde en önemli bileşen reddedecek veya kabul edecek bireyler 

gelmektedir. 

Araştırmacılar hedef kitleyi gruplara ayırmışlardır: 

-Yenilikçiler 

-Şüpheciler 

-Erken benimseyenler (yeniliği benimsemeden kontrol etmektedirler) 

2.8. Çevresel Etkenler 

Yenilik bulunduğu ekolojik ve kültürel çevre ile uyumlu olmalıdır. Coğrafi etkenler göz önünü 

alındığında, yoğun yağışların olduğu Hindistan’da mısır gevreğinin satışının yeterli seviyeye 

ulaşmaması ve toplum tarafından kabul görmemesi raf ömrünün nemden dolayı kısa olmasıdır.  

Sosyal açıdan ABD ve Japonya’yı incelediğimizde e-posta’nın Japonya da daha geç benimsenmesi ve 

uzun yıllar faks sistemini kullanmaları daha resmi yazışma sistemine olan sosyal bakış açılarıdır. 

Patent koruma ve lisans koruma kanunları politik etkinin göstergeleridir.  

Gloaballeşme ve aynılaşma yeniliklerin üretilmesi ve yayılmasında dünya üzerindeki bir çok ülkede 

kolaylık sağlamaktadır. 
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2.9.Üreticiler-Tedarikçiler ve Satın Almacılar Arasındaki İlişki Ağları 

Tedarikçilerin müşterilerin arzu ve isteklerine uyumlu olmaları yeni bir ürünü piyasaya sunarken ve o 

ürünün başarılı olması sürecinde büyük önem taşımaktadır. Tedarikçiler müstakbel alıcılarla beraber 

çalışmalılardır. 

Endüstriyel ürünlerin pazara sunulmasında dört temel grup vardır: 

 Diğer üreticilerle beraber çalışma 

 Yeniliklerin pazarda konumlandırılması 

 Erken benimseme ile ilgili risklerin azaltılması 

 Pazarlama desteğinin sağlanması 

3. TÜRKİYE’DE YENİLİKLERİN YAYILMASI 

Ülkemizde yeniliklerin yayılması genç ve teknoloji sever nüfusu sayesinde hızla gelişmektedir. 

İnternetin ülkenin her yerine ulaşmış olması ve mobil internetin akıllı telefonların hızlı benimsenmesi 

sayesinde kalitesinin artması vatandaşlarımızın yeniliklerden haberdar olmasını kolaylaştırmaktadır. 

Bu tür gelişmeler bizim gibi ülkelerin büyük şirketler tarafından bir pazar olarak fark edilmesini 

sağlamış ve gelişmekte olan ülkeler üzerinde yeni bir kültür hâkimiyeti oluşturulmuştur.  Şirketler 

pazarlama stratejilerini online dünya üzerinden geliştirmeye devam etmektedirler. Yeniliklerin 

yayılması teorisi makalesinde yer alan bazı başlıklar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.     

• Genç Nüfusun yoğunluğu 

• Cep telefonu ve internet kullanımının yaygınlığı 

• 2012 yılı verilerine göre dünyada 1 milyardan fazla e-perakende müşterisi bulunmaktadır 

• Türkiye 19 milyon kullanıcısı ile 13.sıradadır 

• İnternet nüfusu olarak 10.sırada 

• Doğan online ve Markafoni e-perakende lideri 

• 25 yaş üstü genç anneler potansiyeli 

• Akıllı telefonların ulaşılabilir olması 
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4.SONUÇ 

Yeniliklerin yayılma hızı toplumdaki bireylerin veya kurum içi çalışanlarının yeniliklerle ne kadar hızlı 

karşılaşabildiği ve bilgi sahibi olabildiği ile bağlantılıdır. Yeniliklerin yayılması hitap edeceği kitleye 

göre iletişim kanallarının doğru seçilmesi önem arz etmektedir. Kişiler arası yeniliklerin aktarılmasının 

gücü diğer iletişim kanallarından daha etkili olduğundan dolayı, yeniliğiniz için gönüllü elçiler 

oluşturmak ürettiğiniz yenilik için hayati bir önem taşımaktadır. Ürün veya servis sektöründe reel 

veya sanal dünya üzerinde gerçekleştirilen yenilikler pazarlama stratejilerindeki yeniliklere oldukça 

derinden bağlı olduğu söylenebilir.  
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