
Müşteri Yolculuğu Haritası Nasıl çıkarılır 

Müşteri deneyimi, insanın hayat deneyiminin kurum perspektifinden görünen ve kurumla alakalı olan 

kısımlarıdır. Müşterinin kurumla olan tüm temasları bu bağlamda değerlendirilir. Kurum bu temas 

noktalarında müşteriye bir katma değer sunar;  bu katma değer kişinin bir amacını gerçekleştirmesine 

yardımcı olmak veya hayatı kolaylaştırmak gibi fonksiyonel ya da iyi zaman geçirtmek, mutlu etmek, 

huzur vermek gibi duygusal olabilir. Kurumla olan temas insanın hayatına değer kattığı oranda iyi bir 

müşteri deneyiminden söz edilebilir.  

insanların ürünler değil, tatmin edici deneyimler arar. İnsanlar ekonomik sonuçları olan davranış 

kararlarını verirken duygusal faktörlerden de fazlasıyla etkilenir. Sadece duygusal değil, içgüdüsel, 

sosyal ve hatta ruhani faktörlerin etkileri de artık hesaba katılmaktadır. 

Müşteri deneyimini bütüncül olarak doğrudan kantitatif olarak ölçmek zordur; bu yüzden  

 müşteri memnuniyeti,  

 tavsiye etme eğilimi,  

 tercih sırası,  

 algılanan hizmet kalitesi  

gibi deneyim ile ilişkili kavramlar ölçülerek dolaylı yoldan belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmalar 

aslında müşteri deneyiminin kendisinden çok algısal sonuçlarına odaklanır. Alternatif araştırma 

yöntemleri müşteri deneyiminin küçük ve somut alt parçalarını aydınlatmak konusunda yardımcı 

olabilmektedir.  

 Hizmet sonrası anketler çok sayıda müşteriye tam da temas sonrasında dokunulmasını 

sağlayarak, gerçekleştirilmiş olan işleme dair yaratılan müşteri tatmin seviyesinin beyana 

dayalı toplanmasına, istatistiksel yöntemlerle analiz edilmesine ve sürekli takibine olanak 

sağlıyor.  

 Gizli müşteri, saha etnografisi gibi çalışmalar ile gerçek deneyim anında gözlem yapılması 

veya netnografi kullanarak deneyimin sosyal medyadaki yansımalarından anlamlar çıkarılması 

gibi kalitatif yöntemler teorik ve pratik anlayışın derinleşmesine yardımcı oluyor.  

 manyetik rezonans, EEG, göz-iz- leme gibi tıbbi görüntüleme cihazları kullanan nöro-

araştırma yöntemleri de bir deneyim anında çeşitli uyaranlara maruz kalan müşterilerin dile 

getiremedikleri veya dile getirirken bilinçsiz şekilde çarpıttıkları bazı biyolojik reflekslere dair 

içgörüler sunuyor. 

Deneyimin algısal sonuçlarının nedenleri ve nasıl iyileştirilebileceği, hatta davranış değişikliklerinin 

nasıl yaratılabileceği gibi sorularına yanıt vermek için daha derine inmek gerekir. Müşteri deneyiminin 

etkin şekilde anlaşılması ve yönetilmesinin mümkün olması için ihtiyaca ve bağlama uygun şekilde 

tasarlanmış bütüncül bir araştırma sistematiği kapsamında farklı yöntemlerin bir araya getirilmesi 

gerekir. Müşteri yolculuğu haritalandırılması tekniği tam da bu amaçla doğmuş bir yaklaşımdır. 

Müşteri yolculuğu da aslında müşteri olması hedeflenen insanın hayat yolculuğunun ta kendisidir. Bu 

yolculuğun bazı anları markalar ile kesişir. Bu kesişme için en uygun noktaların tespit edilebilmesi 

müşteri yolculuğunun sadece marka tarafından görünen kısımlarının değil, tamamının dikkatle analizi 

ile mümkün olur. Doğal hayat akışının içinde anlık olarak birçok ihtiyaç bizi markalarla temasa 



yönlendirir. Örneğin bir yere gitmek, bir şey öğrenmek, yapmak veya satın almak istiyoruz. Bu anlara 

eşlik eden keşif arzusu ve davranış motivasyonu insanı tetikler. Nasıl ve/veya ne yöne doğru bir 

davranış gerçekleştirmemiz gerektiğine dair çözümü ya o anda fiziksel çevremizde ya da 

vücudumuzun uzantısı haline gelmiş olan akıllı telefonumuzda ararız. Bu anlar müşterinin doğal 

yolculuğu içerisinde potansiyel temas noktalarını teşkil eder. Google günlük hayat yolculuğu içinde 

insanların kurumların etkisine en açık olduğu bu anlara mikro-anlar (micro-moments) adını veriyor. 

Modern müşteri deneyimi tasarımı felsefesinin mottosu “insanlar kurumların değil, kurumlar 

insanların akışlarına uyum sağlamalı”. Hedef kitlesinin günlük hayat yolculuğu içerisinde marka ile 

temasa yönelmesine neden olan anlık dürtülerin ne zaman ve hangi koşullar altında tetiklendiğini 

çözümleyebilen markalar bu anlarda müşterilerinin yanında olabilecek etkili deneyimler 

tasarlayabilirler. Yani bir ihtiyaç anında oluşan bir mikro-anda çözüm üretecek bir temas noktasının 

(reklam, gerilla iletişim, satış elemanı, dijital bir temas vs.) tasarlanması için o mikro-anın hangi şartlar 

altında (alışveriş merkezinden çıkarken, çocukları okula gönderirken, hafta sonu için yemek pişirirken, 

altın gününü planlarken vs.) oluştuğu ve kimin tarafından (hedef kitlenin davranışsal eğilimleri) 

verildiğinin incelenmesi gerekir. 

Müşterinin kurum ile direkt (bir reklam veya kuruma ait bir internet sitesi gibi) veya dolaylı olarak 

(örneğin bir arkadaşın anlattığı bir hikâyede) ilk teması müşteri deneyimi sürecini başlatır. İlk temas 

anı eğer bir mikro-an ile kesişiyorsa bu temasın müşteriyi kurumun tanımladığı akışa doğru 

yönlendirme olasılığı yükselir. İlk temas anında olan biten her şey ikinci temas anına dair beklentiler 

oluşturur. Müşteri bazen ilk temas sonrasında, bazen birçok defa dolaylı olarak temas gerçekleştikten 

sonra ancak kurumun tasarladığı bir deneyim akışına dahil olur. Bazen müşteriler yıllarca firmayla hiç 

direkt temas sağlamadan firmaya dair fikirler ve duygusal tepkiler, hatta anlatacak hikâyeler 

biriktirebilir. 

Müşteri satın alma sürecini  modelleme 

Müşteri yolculuğu satın alım öncesi, satın alım anı ve satın alım sonrası olarak adlandırılan üç ana 

bölüme sahiptir.  

Satın alım öncesi, yoğun iletişim ve ikna unsurlarının kullanıldığı bölümdür. Firmaların çok büyük bir 

kısmının pazarlamadan anladıkları ve pazarlama iletişimi adına yaptıkları tüm faaliyetler bu bölümde 

toplanır. Birden fazla mecrayı bütüncül olarak kullanan büyük bütçeli lansman kampanyaları, dijital 

reklamcılık pastasından aslan payını götüren performans pazarlaması adı altında gerçekleştirilen 

hedefli dijital reklam kullanımları, pazar payını arttırma amacı taşıyan dönemsel reklam kampanyaları 

bu bölüme ait pazarlama iletişimi faaliyetlerine örnek olarak verilebilir. Araştırma dünyasında reklam 

araştırmaları, trend, pazar ve hedef kitle araştırmaları, tüketici içgörüsü elde etme amaçlı etnografik 

ve netnografik araştırmalar bu bölüme ait faaliyetleri desteklemek adına kullanılan araştırmalardır. 

Satın alım anı, satışın gerçekleştiği, “gerçeklik anı” olarak da adlandırılan zaman ve mekan 

çerçevesine odaklanır. Ticari pazarlama faaliyetleri, raf ve rekabetçi fiyat stratejileri, algı oyunları, 

müzik, koku gibi deneyimsel pazarlama unsurlarının stratejik kullanımı bu bölüme ait taktiklerdir. Son 

yıllarda özellikle davranış ekonomisi alanındaki gelişmelerle beraber firmaların gerçeklik anm,ına 

ayırdıkları bütçe giderek artmaktadır. Satış anı, nöro-pazarlama araştırmalarının yoğun olarak 

kullanıldığı deneyim alanıdır. Ayrıca hizmet kalitesi araştırmaları, hizmet sonrası anketler, gizli müşteri 

çalışmaları da satış anma dair müşteri deneyimini ölçmek ve değerlendirmek için kullanılır. 



Satın alım sonrası ise çoğu zaman hak ettiğinden daha az önemsenen ancak müşteri deneyiminin süre 

olarak en geniş kısmını kapsayan bölümdür. Bu bölümde şikâyet yönetimi, çapraz satış çabaları, 

ilişkisel pazarlama taktikleri, satış sonrası hizmetler gibi müşteri cüzdan payının arttırılmasını ve 

ilişkinin derinleştirilmesini amaçlayan faaliyetler yer alır. Müşteriye dair biriken davranışsal verinin 

büyük veri analitiği kapsamında analiz edilmesi veya müşteri şikâyetlerinin içerik analizi gibi analitik 

yöntemler bu bölümde deneyimin iyileştirilmesi ve sadakat seviyesinin arttırılması için başvurulan 

ana araştırma yaklaşımlarıdır. 

Bu üç ana bölümün her birinin altında müşterinin somut olarak algıladığı ve deneyime beşik teşkil 

eden kurum ile temas noktaları yer alır. Her temas noktası müşteriyi bir diğerinden alır ve bir diğerine 

aktarır. Her temas noktasında deneyimin sonucuna etki eden farklı deneyimsel unsurlar yer alır. 

Deneyimsel unsurlar insanın duyu organları tarafından farkındalığının kısıtları dahilinde bilinçli veya 

bilinçdışı olarak algıladığı, deneyim ortamında yer bütün uyaranlardır. Fiziksel mekan tasarımı, afişler, 

ortamdaki renkler, koku, sloganlar, müzik, yönlendirmeler, self-servis teknolojilerinin arayüzleri, 

dijital ekranlar, satış elemanlarının görüntü, hal ve davranışları, yazılı veya görsel her türlü sunum 

birer deneyim unsurunu teşkil eder. Her deneyim unsuru deneyimin hedefine varması ve/veya 

olumlu hatırlanması için aynı derece öneme sahip değildir. Bunların önem dereceleri çoğu zaman 

deneyim esnasında müşterinin sahip olduğu amaç ve motivasyonlarla ilgilidir. Örneğin, spesifik bir 

temas noktasında eğlenmeye gelmiş bir insan ile işini hızla halledip gitmek isteyen bir insanın 

deneyimine etki eden birincil unsurlar farklıdır. 

Temas noktaları müşteri yolculuklarının eklem noktalarıdır. Temas noktalarını bir araya getiren ve 

deneyimi temas noktalarına indirgeyerek kesitler halinde analiz edilmesini sağlayan yaklaşıma 

müşteri yolculuğu haritalandırılması (customer journey mapping) denir. Çoğu kurum daha detaylı 

analizler yapabilmek adına yolculuk haritalarını mağaza yolculuğu, kredi başvurusu yolculuğu, 

konaklama yolculuğu, şikâyet yolculuğu gibi belirli ürün veya süreçler nezdinde hazırlar. 

 



Müşteri Yolculuğunun Haritalandırılması 

Müşteri yolculuğu haritası tekniği bir süreci müşterinin gözünden tasvir etmeyi, müşterinin kurumla 

temaslarını müşterinin hayat akışı içerisinde resmetmeyi, kurumun tasarladığı süreç yerine 

müşterinin deneyimlediği süreci anlamayı amaçlar. Hizmet sektöründe birçok endüstri devinde bir 

departman olarak yer alan süreç tasarımı (service blueprintirıg) ile müşteri yolculuğu haritası 

arasındaki en temel fark budur. 

Müşteri yolculuğu haritası oluşturmak için izlenmesi gereken yol dört temel adımdan oluşuyor: 

1. Deneyim tefrikalar, müşteri aksiyonları ve temas noktalarının belirlenmesi 

2. Temas noktalarında arzu edilen müşteri aksiyonlarının gerçekleşmesini sağlayan müşteri 

ihtiyaçları ve deneyimsel unsurların belirlenmesi 

3. Firma performansının müşteri ihtiyaçları nezdinde analiz edilmesi 

4. Çok kanallı yapılarda potansiyel yolculuk patikalarının belirlenmesi 

Adım 1: Temas noktaları ve müşteri aksiyonlarının belirlenmesi 

İngilizce experiential episodes olarak geçen bu terimi deneyim bölümü ya da deneyim tefrikası olarak 

adlandırmak mümkün. Her hikâye birbirini tamamlayan bölümlerden oluşur. Müşteri de geçmişe 

dönüp epizodik hafızasından bir deneyim anını geri çağırdığında, aslında deneyimini bağlamı ile 

birlikte bir hikayenin parçası olarak hatırlar. Bir deneyim tefrikası kendi içinde anlam bütünlüğü 

sağlayacak şekilde bir dizi olayı içeren, diğer deneyim tefrikaları ile birleştiğinde daha büyük bir 

hikâyeyi tamamlayan, arka planı, aktörleri ve duygusal içeriği belirli bir yaşantıdır.  

 

 



 

İlk temas sonrasında müşterinin ne yöne gitmesi gerektiği konusundaki arayışı esnasında ona 

firmanın yön göstermesi gerekir. Bu adıma genelde literatürde oryantasyon ismi verilir. Oryantasyon, 

müşteri gözünden bakıldığında da genelde önemli bir deneyimsel tefrika teşkil eder. Müşteri 

keşiftedir. Ürün, hizmet veya içeriğe dair öğrenmenin ilk adımları burada gerçekleşirken, müşterinin 

heyecan ve ilgisinin giderek yükselen bir trend içinde tutulması gerekir. Ürün veya hizmet içeriğine 

kolay erişilmesi, arzu edilen kanalda erişilmesi, ürün ve hizmete dair kritik öneme sahip bilgilerin 

şeffaf bir şekilde veriliyor olması, jenerik değil kişiselleştirilmiş bilgi sunulması, satın almaya giden 

yolun bir sonraki adımının açık ve net olması oryantasyon aşamasında iyi bir deneyimin en temel 

unsurları arasındadır. Oryantasyon süreci bazı müşteriler için hızlıca geçilen bir adım, bazıları için ise 

tüm sürecin alameti farikasıdır. 

Oryantasyonun nerede bitip, satın alım anının nerede başladığı firmadan firmaya, kanaldan kanala 

değişir. Ancak müşteri bunu mutlaka fark eder. Araştırma ve öğrenmeden elde edilen marjinal 

kazanım büyük ölçüde azalmış, karar anma gelinmiştir. Müşteri firmanın vaadini satın alacaktır. Satın 

alım anı satın alma, vazgeçme veya erteleme kararları ile sonuçlanabilir.Müşteri karar anına kadar 

birçok iç ve dış etkene açık haldedir. Ancak karar anı büyük ölçüde kurumun kontrolü altında olan bir 

zaman ve mekan dilimidir. Bu anı çerçeveleyen zaman ve mekansal uyaranların tümü satın alma 

kararının verilmesini kolaylaştıracak şekilde tasarlanmalıdır. Müşterinin duygularına hitap etmek için 

özellikle satış kanallarında insanın hayal gücüne, oyuncu karakterine, öğrenme hazzına ve 

sosyalleşme kapasitesine odaklanılabilir. İnsan hayal kurar. Kendini gelecekte arzu ettiği bir ortamda 

ve/veya statüde resmetmekten büyük keyif alır. Eğer müşteri satın alım anında geleceğe dair kendiyle 

ilgili olumlu bir hayal kurabilirse (olası bir romantik partneri etkilerken, babası onu takdir ederken, ne 

kadar özgür olacağı, evin salonunda nasıl heybetli görüneceği gibi), o zaman satın alım kararı 

fonksiyonel fayda zemininden uzaklaşarak duygusal bir zemine oturur. Böylece fiyat duyarlılığı düşer. 

Aynı duygusal fayda müşterinin satın alım anında yeni bir şeyler öğrenmesi (kahve yapmak, yemek 

pişirmek, yatırım planı yapmak gibi), bir oyuna kendini kaptırması (küçük yarışmalar, yeteneği veya 

bilgi seviyesini sınayan meydan okumalar, riskli fırsatlar, sanal gerçeklik deneyimleri gibi) ve başka 

insanlar ile sosyalleşmesi üzerinden de yaratılabilir. Özellikle hizmet sektöründe sosyalleşmeyi 

destekleyen deneyim tasarımlarının katma değeri yüksektir. Kültürel olarak uygun bir ortam 

sağlandığında iki müşterinin bir deneyimi paylaşması o deneyime sosyal bir boyut kazandırarak 

toplam algılanan değerin artmasını sağlayabilir. Mağazada satış bağlamında da bazı ürün 

kategorilerinde iki müşterinin bir ürünü satın almak için birbirlerini ikna etmesi, tek bir müşterinin 

kendi kendini ikna etmesinden daha kolay olabilir. 

Birçok firmada kullanılan müşteri yolculuğu haritaları satın alım anında sona erer. Ancak bazı firmalar 

müşteri yolculuğu haritasını müşterinin firmanın sunduğu değer önerisinden gerçekten 

faydalanmakta olduğu tüketim ve ilişkisinin derinleştiği satın alım sonrası süreçlerini de kapsayacak 

şekilde uzatırlar. Bu aşamada müşteri ürün veya hizmetin tüketimi esnasında oluşan duygularını, satış 

sonrası hizmetleri ve kampanyaları ayrı ayrı deneyim tefrikaları olarak belirleyebilir. Aslında müşteri 

gözünde bir sonraki alışveriş kararını etkileyecek kadar önemli olan her deneyim unsuru müşteri 

yolculuğu haritasına eklenmeye değerdir. 

Adım 2: Müşteri aksiyonlarının gerçekleşmesini sağlayan müşteri ihtiyaçları ve deneyim 

unsurlarının belirlenmesi 



Müşteri aksiyonları ve bu aksiyonların gerçekleştiği temas noktalarının belirlenmesinden sonra bu 

noktalarda etkileşim kurmakta olan müşterinin dünyasını keşfe çıkmak gerekir. Herhangi bir 

etkileşime girmekte olan müşterinin psikolojik dünyasını anlamanın birinci koşulu ihtiyaç ve beklentiyi 

anlamaktır. Sürecin ne kadar zaman alacağına veya nasıl şekillenmesi gerektiğine dair beklentiler gibi, 

kişinin bir deneyim anında oluşan tüm sosyal-psikolojik ihtiyaçlarının ne denli karşılandığı, kişinin ilgili 

deneyimi nasıl değerlendireceğini ve sonuçta nasıl bir ruh hali yaratacağını belirler. Kişinin ruh halinin 

değişimi ise tüm sürecin bekasını etkiler. 

Müşteri ihtiyaçları bazen motivatör bazen de bariyer olarak karşımıza çıkabilir. Örneğin, kahve içince 

uykunun kaçması uyumak isteyen bir insan söz konusu olduğunda bir tüketim bariyeridir. Oysa 

uyumak istemeyen bir insan için kahvenin uyku kaçırma özelliği bir tüketim motivatörü olabilir. 

 

Böyle listenin oluşturulması için en sık başvurulan yöntemler saha etnografisi ve haritalandırılmakta 

olan deneyim süreciyle ilgili tüm paydaşların temsil edildiği bir çalıştay gerçekleştirilmesidir. 

Etnografi, araştırmacının, incelemek istediği tüketicilerin bulundukları doğal ortama şahsen dahil 

olduğu ve tüketicilerin yaşadığı deneyimi yaşayarak veya gözlemleyerek anlamaya çalıştığı bir kalitatif 

araştırma yöntemidir. 

Diğer bir yöntem olan empati çalıştayı; müşteriler, şikâyet yöneticileri, ürün veya kanal yöneticileri, 

süreç veya deneyim ekibi mensupları, müşteri temas noktası çalışanları ve varsa üçüncü parti firma 

çalışanları gibi tüm iç ve dış paydaşlardan temsilcilerin yer aldığı ve kendi perspektiflerinden temas 

noktalarında müşterinin neye ihtiyaç duyduğu ve bu ihtiyacın nasıl karşılanabileceği konusunda fikir 

beyan ettikleri bir çalışmadır. 



Adım 3: Firma performansının müşteri ihtiyaçları nezdinde analiz edilmesi 

Yöntemin bu adımında, her müşteri aksiyonu için temas noktası bazında belirlenmiş olan tüm müşteri 

ihtiyaçlarına kurumun ne derece yanıt verebildiği analiz edilir. Bu noktada iç ve dış müşterilerin sesine 

kulak vermek gerekir. Dış müşteriye temas edenler başta olmak üzere, çalışanların da sesine kulak 

vermek (Voice of Employee) daha kapsamlı bir anlayış oluşturulmasına yardımcı olur.  

İç ve dış müşterilerin sesine kalitatif, kantitatif ve nöro-araştırma yöntemleriyle kulak verilebilir. 

Kalitatif yöntemler temas noktalarında oluşan ancak henüz firma tarafından tespit edilmemiş olan 

müşteri ihtiyaçlarının keşfini sağlar. Bu yöntemler arasında müşteriler veya saha çalışanları ile yapılan 

odak grup çalışmaları, temas noktasında gerçekleştirilen derinlemesine gözlem veya katılımcı 

etnografik araştırmalar yer alır. Bir diğer kalitatif yöntem de müşteri şikâyetlerinin ilgili temas 

noktasına özel belirlenmiş olan deneyim unsurları bazında kodlanması ve analiz edilmesidir. Böylece 

şikâyet yoğunluğu olan temas noktaları belirlenmiş olur 

Kantitatif yöntemler ise halihazırda belirlenmiş olan müşteri ihtiyaçları nezdinde sayısal ölçüm ve 

değerlendirme yapılmasına izin verir. En sık başvurulan yöntem, hizmet sonrası anket adı verilen 

yöntemdir. Memnuniyet seviyesinin ölçümüne bir alternatif kantitatif yaklaşım da müşteri efor 

puanının (customer effort score) ölçümüdür. Müşteriye belirlenmiş olan aksiyonu gerçekleştirirken 

ne kadar zorlandığı sorulur. Zorluk seviyesi yüksek ise bir problem tespit edilmiştir.  

Nöro-araştırma yöntemleri de son yıllarda karar anma yaklaşan müşterinin satın alım davranışını 

çözümlemek için kullanılan yöntemler arasına girdi. Bu araştırma tipi genelde alışverişçi adı verilen, 

yani fiziksel raf veya dijital bir ekran önündeki müşterinin karar anında karşılaştığı uyaranlara (fiyat, 

raf konumu, ambalaj, renk, görsel, video, ekran yerleşimi vs.) karşı verdiği duygusal tepkileri tespit 

etmek için tıbbi-görüntüleme cihazları yardımıyla alman ölçümlere dayanır. Bu ölçümler yardımıyla 

müşterinin neyi görüp, neyi görmediği, neye tepki verip, neye vermediği, hangi unsurlardan duygusal 

olarak uyarıldığı, endişe seviyesi ve hatta ilgi seviyesinin ne zaman yükselip ne zaman düştüğü 

belirlenmeye çalışılır.  

Bazen karar anına eşlik eden endişe, bazen hemen karar anı sonrasında yaşanan mutluluk veya 

rahatlama, bazen de olası başarısız deneyimlerin yarattığı kızgınlık veya hayal kırıklığı yolculuk 

haritasında asimetrik duygusal yoğunluk alanlarının oluşmasına neden olur. Bu anlara kritik duygusal 

temas noktaları (critical emotional momerıts) adı verilir. Kritik duygusal temas noktaları (araba satış 

anı, oto servis çıkışı, hastaneden taburcu olunması gibi) için müşteriden direkt ve düzenli şekilde veri 

toplanması, firmanın sunduğu deneyimi gerçek zamanlı ve etkin şekilde kontrol edebilmesine ve 

vakitli müdahalelerde bulunabilmesine olanak sağlar. 

Ancak müşteri yolculuğundaki tüm temas noktalarının sistematik takibi müşteriyi fazla yorarak 

deneyimi olumsuz etkileyebilir; ayrıca kaynaklar açısından mümkün de olmayabilir. Bu gibi 

durumlarda, bir önceki adımda müşteri aksiyonları, temas noktaları ve deneyim unsurlarının 

belirlenmesi için gerçekleştirilmesi önerilen empati çalıştayının bir benzerinden faydalanılabilir. 

Çok sayıda temas noktası ve müşteri aksiyonu içeren haritalarda bu çalıştayın çok uzun sürme riski 

vardır. Bu riski yönetmek adına açık uçlu tartışmalar yerine daha sistematik bir çalıştay yöntemi 

uygulamak mümkün. Örneğin katılımcılara kırmızı (kötü performans), yeşil (iyi performans) ve sarı 

(orta performans) renk post-itler verip, onlardan bir pano üzerine yerleştirilen önceden belirlenmiş 



olan her müşteri ihtiyacının yanına uygun buldukları renkteki post-iti yapıştırmalarını istenir. Aynı 

yöntem kritik deneyim unsurlarını belirlemek için de kullanılabilir. Bu defa önceden belirlenmiş olan 

deneyim unsurlarının yanlarına mor (çok önemli) renkli post-itler yapıştırılır. Bu yaklaşım katılımcıların 

değerlendirme esnasında birbirlerini etkileme olasılığını da düşürür. Her şey hakkında tartışmak 

yerine, çalıştayın sonunda ağırlıkla mor ve kırmızı renk post-itlerin biriktiği temas noktaları üzerinde 

tartışmayı yoğunlaştırmak daha verimli oluyor. 

Bu analizler sonucunda bazı temas noktalarında aksiyonların gerçekleşmesini sağlayan müşteri 

ihtiyaçlarının çoğunun yeterli derece tatmin edildiği, bazılarında ise çoğunda yetersiz kalındığı ortaya 

çıkacaktır. Ciddi yetersizliklerin tespit edildiği temas noktalarına “sancı noktaları” (pain points) adı 

verilir. Belirlenen sancı noktaları müşteri yolculuk haritasındaki öncelikli aksiyon alanlarıdır. Bu 

noktalarda yer alan deneyim unsurlarında yapılacak küçük iyileştirmeler deneyimin bütünü üzerinde 

çok önemli performans artışları sağlayabilir. 

Problem tespit edilen deneyim unsuru nezdindeki değişiklik ihtiyaçları, yapılabilirlik ve zafiyet/önem 

derecesi eksenlerinin oluşturduğu düzleme yerleştirildiğinde ortaya müşteri deneyiminin 

iyileştirilmesi için alınacak aksiyonların belirlenmesini sağlayan bir grafik çıkar. Bu grafiğe aksiyon 

grafiği diyebiliriz. 

 

Aksiyon grafiğinde gözüken aksiyon sınırı isimli çizginin üstüne düşen deneyim unsurları öncelikli 

iyileştirme alanında yer alır. Bu deneyim unsurlarına yatırım yapılması temas noktası performansında 

hızlı artışlara gebedir. İnovasyon alanına düşen deneyim unsurlarının iyileştirilmeye çalışılması ya 

kurumsal direnç nedeniyle çok zor olacak ya da zafiyet/önem derecesi açısından öncelik 

kazanmayacaktır. Bu nedenle burada mevcut deneyim unsurları üzerinde iyileştirme çalışması 

yapmak yerine deneyimi dönüştürecek bir inovasyon yapmak daha verimli olabilir. 

Bazen kaynak sıkıntısı nedeniyle aksiyon sınırının altında kalan sancı noktalarına asla sıra gelmez. Bu 

durum kurum için uzun vadeli riskler taşır. Çünkü pazara yeni girecek bir oyuncunun odaklanıp 

kendine pazar yaratacağı boşluklar bu alanda gizlidir. 



Bir sancı noktasında iyileştirme yapılması için iki adımlı bir yaklaşım kullanılabilir: 

1. Yolculuk haritasının derinlik seviyesinin arttırılması 

2. Yolculukta daha geride yer alan temas noktaları ile olası etkileşimlerin incelenmesi 

Yolculuk Haritasının Derinlik Seviyesi 

En üst seviyede hazırlamış olduğumuz ve baştan sona tüm müşteri aksiyonlarını içeren yolculuğun her 

bir adımı kendi içinde benzer yapısal özelliklere sahip çok adımlı bir yolculuk daha barındırır. Örneğin, 

bir iletişim formunun doldurulması temel müşteri yolculuğunda tek bir müşteri aksiyonuna denk 

gelirken, bu adım kendi içinde formun ilk fark edilmesi, formun üzerindeki ifadelerin okunması ve 

değerlendirilmesi, formun doldurulma kararının verilmesi, formun boş kutularına bir şeyler yazılması, 

formun gönder tuşuna basılması şeklinde birbiriyle eklemlenen alt müşteri aksiyonlarından oluşan bir 

yolculuğa sahiptir. Bunu müşteri yolculuğunda derinlik seviyesinin arttırılması olarak düşünebiliriz. 

Pratikte bir veya iki defa derinlik arttırılması problemlerin %80’inin tespit edilmesi için yeterli olur. 

Temas Noktalan Arasındaki Olası Etkileşimlerin İncelenmesi  

Bazen bir sancı noktasındaki problem yolculuk haritasında iki hatta üç adım geride bulunan bir başka 

temas noktasından kaynaklanır. Bu nedenle bir problemi tespit ederken, en azından üç defa neden 

sorusunu yöneltmek gerekir. Üç defa neden diye sormayı bir alışkanlık haline getiren müşteri 

deneyimi uzmanları sahada çok daha hızlı sonuçlar elde ederler. 

Eğer kurumun kaynakları öncelikli iyileştirme alanında yer alan tüm sancı noktalarının iyileştirilmesine 

izin vermiyorsa, sancı noktaları arasında bir önceliklendirme yapılması gerekir. Bu yukarıdan aşağıya 

(top-down) veya aşağıdan yukarı (bottom-up) olmak üzere iki yolla gerçekleştirilebilir. Yukarıdan aşağı 

önceliklendirme, adı ile uyumlu olarak, fikirden veriye gitme yöntemidir. Üst yönetim veya müşteri 

deneyiminden sorumlu yöneticiler kurumun pazarlama ve iş stratejileri ile uyumlu olarak iyileştirme 

alanlarını belirler. Bu yolla hazırlanacak olan aksiyon planının sonuçları ilerleyen dönemlerde veriye 

yansıyacak ve anlaşılacaktır. Aşağıdan yukarı önceliklendirme ise temas noktalarından elde edilecek 

verilerin (müşteri memnuniyeti, tavsiye eğilimi veya müşteri efor puanı) kurum performansına dair 

verilerle (kârlılık, pazar payı, net tavsiye skoru) ilişkilendirilmesi yoluyla gerçekleşir. İstatistiksel analiz 

yöntemleri vasıtasıyla hangi sancı noktalarının kurum performansı üzerinde daha belirleyici rolü 

olduğunu ortaya çıkarılır ve bu yolla önceliklendirme yapılır. 

Adım 4: Çok kanallı yapılarda potansiyel yolculuk patikalarının belirlenmesi 

Bugünün rekabet arenası firmaların müşterilerine birçok kanal üzerinden kesintisiz hizmet sunma 

yarışlarına sahne oluyor. Akıllı cep telefonlarının ve mobil internetin ucuzlayarak her sosyoekonomik 

sınıftan insanın cebine girmesi ile dijital kanallarda temas noktaları oluşturmak bir zorunluluk haline 

geldi. Örneğin, bir uçak biletinin araştırma ve rezervasyonunu mobil uygulamadan yapan bir insana 

havaalanındaki satış noktasından bilet kestirme olanağı sunuluyor. Fiziksel mağazada ürünleri 

inceleyen kişiye daha uygun fiyatla internet mağazasında satış yapılıyor. Müşteri internet ortamında 

sipariş ettiği ürünlerin evine kargo ile teslim edilmesini ya da mağazadan teslim almayı tercih 

edebiliyor.  

Bu durum çok kanallı (omnicharmel) müşteri yolculuklarının ortaya çıkmasına neden oluyor. En 

baştan omnichannel işlemek üzere inşa edilmiş perakendecilerin bu akışları tanımlaması daha kolay 



oluyor. Ancak uzun süre konvansiyonel mağaza kanalında satış yapmış, süreçleri oturmuş, sonra kanal 

olarak internete de uzanmış olan perakendecilerin çok kanallı deneyim sunmakta bir hayli zor yol 

aldığına şahit oluyoruz. Çok kanallı hizmet sunumunda birçok iç ve dış iş ortağı ile çalışılması zorunlu 

oluyor. Call-center işletimi, depolama, ürün dağıtımı ve teslimatı gibi değer zincirinin kritik öneme 

sahip kısımları nadiren firmanın öz kaynakları ile yönetiliyor. Bu durum değer zincirindeki farklı eklem 

noktalarının silolar misali kendi içinde efektif, ancak entegrasyonda (bilgi ve kaynak paylaşımı, iş 

aktarımı, geribildirim, IT entegrasyonu vs.) zayıf hale gelmesine neden oluyor. 

Persona Kartları 

Deneyimin insanın iç ve dış dünyasının kesişimi sonucu oluşan sübjektif bir olgudur. Bu durumda 

deneyimi anlatan bir yolculuk haritası hazırlanırken mutlaka belirli bir müşteri tipini tanımlayan bir “iç 

dünya” baz alınır. Bir insanın genel iç dünyasını yaşam tarzı, amaçları, değerleri ve beklentileri 

belirler. Örneğin, genç bir müşteri bir alışveriş anında hız arayışındayken, orta yaşlı bir müşteri detaylı 

bilgi, ileri yaştaki bir müşteri ise güvenebileceği bir başka insanın varlığını arıyor olabilir. 

Her müşteri bireysel bazda elbette birbirinden farklıdır. Ama kurumun hedef kitlesinin içinde yer alan 

ve yaşam tarzı, amaçları, değerleri ve beklentileri nezdinde görece daha homojen insan gruplarını 

temsil eden ortak kimlikler yaratılması mümkündür. Bu kimliklere persona kartları adı verilir. 

Personalar belirli bir müşteri segmentinde yer alan insanların ortak paydasından oluşturulmuş temsili 

bir insan prototipidir. Persona kartları, hedef alınan segmentte yer alan insanları daha kolay 

görselleştirebilmek amacıyla kullanılır. Dolayısı ile bir persona kartında tipik olarak temsili bir resim, 

isim, cinsiyet, yaş, evlilik ve eğitim durumu gibi temel demografik bilgiler, yaşam tarzına dair birkaç 

ifade, hayata dair temel amaç, motivasyon ve kaygılar yer alır. Bazı firmalar kanal veya ürünün 

spesifik ihtiyaçları doğrultusunda kişilerin ilgili alana dair uzmanlık seviyesine de (kullanım sıklığı, kaç 

yıllık tec rübe sahibi olduğu gibi) persona kartlarında yer verirler. Aşağıda örnek bir persona kartına 

yer verilmiştir. 

 

 



Müşteri yolculuğu haritaları bir persona kartı baz alınarak hazırlandığında, hazırlık aşamasında görev 

alan paydaşlar gözlerinin önüne herhangi bir müşteriyi değil, persona kartında yer alan müşteri tipini 

getirir. Böylece yolculuk haritasında yer alan temas noktalarına ait deneyim unsurları daha ince ayar 

edilebilir. 

Yolculuk haritaları müşterinin firma ile çok kanallı etkileşimi esnasında beklentilerinin doğru 

şekillendirilmesi ve bu beklentilerin süreç içerisinde tatmin edici düzeyde karşılanması için sağlıklı bir 

çalışma zemini teşkil eder. Müşterilerin zamanlı ve doğru yönlendirilmesi ile kayıpların ve satın alım 

yolculuğundan erken çıkışların önüne geçilmesine yardımcı olur. Süreç inovasyonlarına içgörü 

malzemesi üretir. En önemlisi, deneyim için ayrılan bütçenin firmanın finan-sal performansı üzerinde 

en büyük etkiyi yapacak şekilde harcanması için önceliklerin doğru belirlenmesini sağlar. 

Özetle aşağıda müşteri deneyimi tasarımı ve yönetimi metodoloji görülmektedir. 

 

 

 


