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Müşteri Deneyimi 

 

Müşteriye sunulan deneyimi en çıplak haliyle nasıl görebiliriz?  

Bu deneyimin iş sonuçlarına etkisi nedir?  

Peki nasıl ve nereye kadar iyileştirilmesi gerekir?  

Bu soruların yanıtını vermek için etkin bir çalışma zemini oluşturan müşteri yolculuğu haritası 

yaklaşımını ve bu yaklaşımı temel alan bir dönüşüm stratejisine ihtiyaç var. 

 

Müşteri yolculuğu haritası, öncelikle deneyimin bütüncül olarak anlaşılmasına, sonra parçalara 

bölünerek incelenmesine ve parçalar arasındaki ilişkilerin tespit edilmesine olanak sağlayan, fi-

ziksel ve dijital tüm deneyim evrenlerinde kullanılabilecek etkili ve esnek bir yaklaşımdır. 

 

Yolculuk esnasında bize eşlik eden aktörler değişir, mekânlar değişir, duygular değişir, amaç ve 

hayaller değişir ama yolculuk hep devam eder.  

 

Ticari kurumlar insanlar ve bu insanlar tarafından hazırlanmış kâr amaçlı süreçlerden ibarettir. Ticari 

kurumların kâr elde etmek amacıyla hazırlayıp pazara sundukları her şey için müşteriler başta finansal, 

fiziksel ve psikolojik olmak üzere çeşitli bedeller ödemek zorundadır. Bu düzene göre kurumun içinde yer 

alan insanlar ile dışında yer alan insanların çıkarları esasen zıttır. 

 

Müşteri olabildiğince az maliyet ödemek isterken (maliyetin finansal, fiziksel ve psikolojik gibi farklı 

tipleri olduğunu unutulmadan), kurum ve dolayısı ile kurum performansından nemalanan tüm insanlar 

olabildiğince fazla kâr elde etmeye çalışır. Pazarlama fonksiyonunun en büyük mücadelesi bu hassas 

dengeyi yakından takip etmek ve sürdürülebilir kılmaktır. 

 

Müşteri deneyimi tam da bu noktada devreye girer. Firmaların gerçekten ve tam anlamıyla insan-

odaklı olmaya en yaklaşılan alan sundukları deneyimin insan tarafından olumlu olarak algılandığı 

zamansal ve mekânsal çerçevedir. İnsan keyifli anların peşindedir. Eğer bir deneyime eşlik eden duygular 

olumluysa algısal olarak net fayda üretilmiş, maliyet-eder dengesinde kurumun hayrına gelişme 

kaydedilmiştir. Çünkü müşteri kurumun vaat ettiği değer paketini satın almış ve bu ticaretin sonucundan 

tatmin olmuştur. Artık hayat yolculuğunda kafasını meşgul eden bir sorunsalı çözmüştür. Bu noktadan 

sonra yolculuğuna bu alanda farkındalığı düşmüş bir şekilde devam ederken, kurumun diğer tekliflerine 

daha açık, pazarda yer alan rakip tekliflere ise daha kapalı olacaktır. Marka sadakati adıyla anılan kurum 

ile insan arasındaki ilişkinin ilk adımları atılmış olur. 

 

Paralel Evrenlerin Kesişimi 

Koltuğunuzda oturuyorsunuz, karşınızda televizyon, elinizde akıllı telefon, odada çocuklarınız var. 

Aklınızda yarına yetişmesi gereken bir iş. Birden telefonunuzun ekranı parlıyor ve bir haber uygula-

masından bir son dakika haberi başlığı telefonun kilitli ekranında gözünüze ibşiyor. Böyle bir anda, 

aslında birkaç paralel evrende yaşadığınızın farkında mısınız? Aklınız ve dolayısı ile tüm benliğimiz 

birinden diğerine gidiyor. Üstelik bu farklı evrenlerdeki diğer aktörler birbirlerinden haberdar değiller. 

Kesişim noktası siz ve yalnız sizsiniz. Bir an çocuklarınızı fark ediyorsunuz ve o evrene gidiyorsunuz, bir 

an televizyona, bir an işinize. 
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Haydi kronometreyi durduralım ve tam da bu ana dair deneyimi ölçüp anlamaya çalışalım. Bu kişiye 

bir anketle şu anda yaşamakta olduğunuz deneyimden ne kadar memnunsunuz veya ne derece tavsiye 

edersiniz diye sorarsak, alacağımız yanıtın birkaç olasılığı olur. Kişi ya tam da soruyu yanıtlamadan hemen 

önce içinde bulunduğu evrendeki deneyimini değerlendirir (ve biz bunun tam hangisi olduğunu 

bilemeyiz) ya da içinde bulunduğu zaman dilimini daha uzun ve kapsayıcı bir dönem olarak alarak 

durumunu toptan değerlendirir. Örneğin ya televizyonda izlemekte olduğu programı çok beğendiği için iyi 

bir puan verir ya da yoğun bir iş gününün ardından güzel bir televizyon programı izleyip rahatlamaya 

çalışırken çocuklarının ve cep telefonunun onu rahat bırakmaması nedeniyle evdeki genel durumunu 

değerlendirerek orta bir puan verir. Oysa biz aslında tam da o anda haber uygulamasından bir haber gön-

dermiş olduğumuz için bu gönderinin yarattığı deneyimi ölçmeye çalışıyor olabiliriz. 

 

Bir markanın müşterisine sunduğu bütüncül deneyim yukarıda anlattığım zaman ve mekânı belli anlık 

deneyim parçalarından oluşur. Zamanı ve mekânı belli olan anlık deneyim parçaları bir zaman doğrusu 

üzerinde birbiriyle eklemlenir. Ancak bu eklemlerin herhangi bir noktasında yaşanan bir olumsuz 

deneyim, o ana kadar sorunsuz akan müşteri deneyiminin henüz iş amacına ulaşılamadan sona ermesine 

ve sorulduğunda bütüncül olarak faydasız veya olumsuz değerlendirilmesine neden olabilir. 

 

Bir elektronik perakende mağaza zincirinin sunduğu müşteri deneyimini örnek olarak alalım. Bir 

küçük ev aleti almak isteyen potansiyel bir müşteri internette arama yaparken harika bir reklam ile 

karşılaşır. Bu reklam onu detaylı bilgi almasına ve ürünler arasında kolayca karşılaştırma yapmasına izin 

veren çok iyi tasarlanmış bir internet sitesine götürür. Kişi alışveriş yapma kararını verir ve sitenin 

muntazam yönlendirmesiyle kendine en yakın mağazayı tespit eder. Mağazaya vardığında vitrin onu içeri 

davet eder ve ona güven verir. Mağazanın iç düzeni aradığı bölümü bulmasına yardımcı olur. Bu noktaya 

kadar tekil olarak tüm deneyim anları ve mekânları tatmin edici bir müşteri deneyimi sunmaktadır. Bu 

noktada kurumun planladığı optimum deneyim akışına ait olmayan bir olay gerçekleşir: Kişi internette 

gördüğü ürünü rafta göremez. Bu firma açısından arzu edilmeyen ancak başa çıkılması mümkün olan bir 

durumdur. Müşteri de başarıyla sonuçlanmasını arzu ettiği alışveriş sürecinde kendine de bazı görevlerin 

düştüğünün farkındadır ve etrafında bir müşteri temsilcisi arar. Müşteri temsilcisini bulması biraz zaman 

alır. Sonunda bir temsilci bulur ve onu ilgili rafa kadar getirir. Mevcut ürünü uzaktaki depodan getirmek 

istemeyen yorgun müşteri temsilcisi, keyfi kaçmakta olan müşteriye muadil olduğunu iddia ettiği başka 

bir ürünü raftan satmaya çalışır. Oysa müşteri kararını vermiş, alışverişe hazır gelmiştir. Bu zorlama 

müşterinin kendine ve bunun uzantısı olarak firmaya olan güvenini sarsar. Karar anı bulanıklaşır, zorlaşır 

ve müşterinin kafası karışır. Bu muhabbet uzarken müşteri temsilcisinin de ilgisi ve heyecanı azabr. Bu 

alışveriş gerçekleşmez. Bu ana kadar harika akan deneyimin kapsadığı bütün zaman dilimi şu an itibari ile 

müşteri için boşa harcanmış bir kaynaktır. Müşteri aradığı küçük ev aletini bulamamış olmanın dışında, 

bütün bu süre esnasında harcadığı zaman, yol ve otopark için harcadığı para, kendine olan güveni, firmaya 

olan güveni, bunca zaman boyunca yapabileceği diğer aktiviteleri yapamamış olmak gibi birçok fiziksel, 

finansal ve psikolojik kıt kaynağını harcamıştır. Tekil olarak 10 adet deneyim parçası olumlu, sadece bir 

tanesi olumsuz olmasına rağmen artık deneyim bütüncül olarak olumsuzdur. Hatta eğer müşteri duygusal 

olarak şiddetli şekilde olumsuz etkilendiyse bilinçli veya bilinçsiz olarak firmayı cezalandırmak, 

hakkaniyeti sağlamak veya öç almak adına bu ana kadar geçirmiş olduğu deneyimin diğer tekil parçalarını 

dahi olumsuz değerlendirme eğilimi içerisinde olabilir. 

 

Deneyim ; Cambridge sözlüğünde yer alan “insanın başına gelen ve duygu durumunu etkileyen 

şey”  
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Bilinçli veya bilinçsiz olarak başımıza gelen olaylardan etkileniriz. İnsan duygusal bir yaratıktır. 

İnsanın karar mekanizmasının aydınlatılması üzerine çığır açan araştırmalara imza atmış olan 

nörobiyolog Antonio Damasio’nun çalışmaları insanın karar alırken duygulara ihtiyaç duyduğunu ve 

bilinçli karar mekanizmasının duygulardan bağımsız İşleyemeyeceğine dair güçlü bir teori ortaya 

koyuyor. Damasio’ya göre rasyonel kararlar verdiğini zanneden insan bu kararları verirken duygularını da 

girdi olarak kullanıyor.1 Bu hipotez tüketici psikolojisi alanında yapılan birçok araştırmanın bulguları 

tarafından da destekleniyor. Örneğin insanların ortamdaki bir bilgiyi beyinlerine işlerken, yorumlarken ve 

hafızalarından geri çağırırken duygu durumlarından şiddetli şekilde etkilendikleri birçok araştırma 

tarafından tespit edilmiştir. Duygular bilgiye anlam ve bağlam kazandırır. Güçlü duygular beyinde daha 

güçlü izler bırakır. Dolayısıyla bir uyaranın tetiklediği duygunun şiddeti, bu uyaranın daha sonra ne kadar 

kolay hatırlanacağını belirleyen en önemli faktördür. Aynı zamanda, insanın geçmiş bir deneyimini 

hatırlaması anındaki duygu durumu da deneyimin olumlu veya olumsuz değerlendirilmesine yol açabilir. 

 

Deneyim, insanın iç ve dış dünyasının etkileşimi ile şekillenen bir yaşantının algılanan halidir. İnsanın 

duyguları ile düşünceleri arasında yaşanan alışverişin girdisi ve çıktısıdır. Sürekli ve akışkandır. İnsan, 

hayatının akışı esnasında durdurulup deneyimi hakkında sorgulanmadığı sürece aslında deneyimi 

hakkında bilinçli bir farkmdalık yaşamaz. Bir diğer deyişle, insan kendi duygu durumunu ve buna neden 

olan unsurları yakından takip eden ve sürekli muhasebe yapan bir yaratık değildir. Öyle olsaydı, sinirimize 

veya üzüntümüze daha kolay hakim olabilir, çevremizdeki insanları daha az üzer, daha az yorardık. 

 

İnsan aynı otomatik pilotta giden bir uçak gibi hayat akışı içerisinde ilerler. Ancak sıra dışı veya 

duygusal ağırlığı yüksek kararların eşiğinde analitik zekasını kullanmak için otomatik pilottan çıkar. 

Otomatik pilottan çıktığında işine yarayabilecek bilgileri tespit etmek için önce kendi hafızasında sonra da 

dış dünyasında bir arayışa çıkar. Geçmiş deneyimlerinden beyninde iz bırakmış olanların sunduğu 

bilgilerden iki tutam, dış dünyasında güvendiği kaynaklardan alabildiği bilgilerden bir tutam alır, bir güzel 

karıştırır ve karar anındaki duygularının ateşi üzerine koyduğu bir tencerede pişirir. Bazen 

sabırsızlığından acele eder, doğru düzgün pişiremez. Bazen kıvamında ateşten alır, bazen yakar kömür 

eder. Nihayetinde doğruluğundan asla tam anlamıyla emin olamayacağı bir karar verir. Bu kararı ona yeni 

bir yaşantı ve dolayısı ile yeni bir deneyim daha kazandırır. 

 

Kısaca deneyim son derece sübjektif bir olgudur. Aynı zaman ve mekânda birebir aynı olayın içinden 

geçmekte olan iki insan aynı deneyimi yaşamaz. Çünkü bu iki insanın yaşantısı geçmiş deneyimlerinden 

kaynaklanan beklentileri ve o anki duygu durumlarından etkilenir. Örneğin, bir deneyim esnasında 

konuyla ilgili geçmiş bilgisi olmayan bir insan başına gelenlerden tatmin olmuş ve sorulduğunda 

deneyimine dair memnuniyet seviyesini çok iyi puanlamış olabilir. Ancak benzer bir deneyimi ilerleyen 

bir zamanda daha da keyifli geçirmesi durumunda artık ilk deneyimi gözüne o kadar da parlak 

gözükmeyecektir. Hatta bir insana yaşamış olduğu deneyimi farklı zamanlarda sorduğunuzda bile aynı 

yanıtı alamayabilirsiniz. Çünkü yaşarken deneyimleme ile deneyimi hatırlama apayrı süreçlerdir. Biri 

deneyimin ta kendisi, diğeri ise bu deneyimin anısıdır. Pazarlama perspektifinden bakıldığında, bir tanesi 

satışa giden davranışlar serisini doğururken, diğeri ise bu davranışlar serisine eşlik eden yaşantının nasıl 

hatırlandığı ile ilgilidir. 

 

Olumlu hatırlanan deneyimler nasıl tasarlanır? Satış ile sonuçlanan bir deneyim akışı başarılı bir 
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deneyim tasarımının ürünüdür. Ama bu deneyim hatırlanmadığı sürece marka sermayesine katkı 

sağlamaz. Bir deneyimin satış ile sonuçlanması ile olumlu hatırlanması arasında direkt ve doğrudan bir 

ilişki yoktur. Satış ile sonuçlanan her deneyim olumlu olarak hatırlanmayabilir. Aynı şekilde olumlu olarak 

hatırlanan her deneyim de satış ile sonuçlanmayabilir. Hatta satış ile sonuçlanan bir deneyim hiç 

hatırlanmayabilir. Deneyim yöneticilerinin bu ikisi üzerinde ayrı ayrı çalışması gerekir. 

 

Konu müşteri deneyimi olunca insanın geçmiş deneyimlerini olumlu hatırlaması önemli hale geliyor. 

Çünkü bir markanın sunduğu deneyimi yaşayan insanın müşteri olma durumunun sürdürülmesi ve 

çevreye marka ile ilgili olumlu mesajların kulaktan kulağa yayılması için deneyimin olumlu bir şekilde 

hatırlanması gerekiyor. Hatta öncelikle hatırlanabilir olması gerekiyor . İnsan kendi zihninin bir üretimi 

olan zamanı algısal olarak bükebilir. Öyle ki geçmişimizden bazı anıları daha iyi hatırlar, bazılarını 

hatırlamakta bile zorlanırız. Bazı anılarımız müthiş detaylara sahiptir. Zaman bükülmeleri ile bir 

deneyimin daha iyi hatırlanması arasında bir ilişki olduğuna dair ipuçları var. Bu ipuçlarını deneyim 

süreçlerinin tasarımı esnasında stratejik olarak kullanabiliriz. 

 

İlk ipucu insanın varoluşunun garantisini sağlayan ve sürüngen beynimizde yer alan bir programdan 

geliyor. Bu programın adı: savaş ya da kaç (fight or flight). İnsan, içinde bulunduğu ortamda potansiyel 

bir tehdit algıladığında, henüz üst beyin ne olup bittiğini anlayamadan, sinir sistemi hızla tepki verir. Bu 

tepki ile birlikte salgılanan adrenalin hormonu kişinin tüm farkındalığını ortamdaki tehdit unsuruna 

kilitler. Zaman yavaşlamış veya durmuş gibi algılanır. İnsanlar bu gibi durumlarda geçmişe dönük 

tecrübelerini anlatırken çok ince detayları bile hatırlayabilir, 10 saniyelik bir olayı 10 dakikalık bir 

olaymış gibi anlatabilirler. İnsan varoluşunun iki anahtarı vardır. Bir tanesi tehditlerden korunarak 

hayatta kalmak, diğeri de soyun devamını sağlamak için çiftleşmek. Dolayısıyla insan bu uyaranlara karşı 

son derece hassas olacak şekilde evrimleşmiştir. Zaman bükülmelerinin yaşandığı anlarda marka 

görsellerinin yer alması, bu anlara eşlik eden olumlu duyguların markaya atfedilmesi ve markanın daha 

hızlı hatırlanması ile sonuçlanır. 

İkinci ipucu farklı top etkisi (odd ball effect) adı verilen bir algısal mekanizmadan geliyor. Farklı top 

etkisi bize insanın alışılagelmişin dışındaki uyaranlarla karşılaştığında otomatik pilottan çıkma olasılığının 

arttığını söylüyor. Birbirine çok benzeyen ve dolayısıyla gerçekleşmesi beklenen olaylar zincirinin 

arasında hiç beklenmedik şekilde farklı karakteristik özellikler sergileyen bir olay ile karşılaştığımız anda 

zaman bükülür. İnsanlar farklı topları (olayları) hafızalarından geri çağırırken bu olayı aynı süreyi 

kaplayan sıradan olaylara kıyasla çok daha uzun sürmüş gibi hatırlarlar. Deneyime dair daha fazla detaya 

hakim olurlar. Yani, olağan bir deneyim akışı esnasında müşterilere hiç beklenmedik sürprizler yapılması 

deneyimin hafızaya olumlu şekilde kodlanmasını sağlar. 

 

Üçüncü ve belki de en önemli ipucu zirve ve son (peak and end) kuralı tarafından sağlanıyor. 

İnsanlar bir deneyimi, her anının ortalamasını alarak değil, zirve noktası ve bitiş anı üzerinden 

değerlendirir. İnsanların müşteri olarak bir kurumun sunumundan en uzun süre aktif olarak 

faydalandıkları alan olan hizmet sektöründe zirve ve son kuralı büyük önem taşır. Hastane, otel, restoran, 

turizm, otomobil servisi gibi hizmet alanlarında sunulan hizmetin müşteriyi baştan sona ihya etmesi kısıtlı 

kaynaklar ve değişkenlik gösteren çalışan faktörü nedeniyle çoğu zaman mümkün olmaz. Ancak bu tip 

hizmet bağlamlarında zirve ve son anlarında müşteriye yaşatılan beklenmedik hoş sürprizlerin deneyimin 

tamamına dair hatırayı olumluya çevirme ihtimali yüksektir. 

 

Bitiş anlarında yaşanan deneyimlerin duygusal ağırlığı için kullanacağım örneği de otel 
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işletmeciliğinden seçtim. Bir beş yıldızlı otele gittiniz ve iki gün geçirdiniz. Deneyiminize renk katan keyifli 

olaylar yaşadınız; bazı detayları da özensiz buldunuz. Otelden çıkma vakti geldi. Pahalı bir faturayı 

ödediniz. Kapıya çıktınız ve vale arabanızı bıraktığınız günkü haliyle size teslim etti. Yola çıktınız ve otel ile 

ilgili en son anınız ödediğiniz pahalı fatura oldu. Acaba değdi mi? Alternatif bir senaryoda otelin valesinin 

sürpriz bir şekilde arabanızı yıkanmış ve tertemiz bir şekilde size teslim ettiğini düşünün. Arabanıza, 

yolculuğunuzda ihtiyacınız olabileceği düşünülerek bir küçük su şişesi ve bir kutu mendil bırakılmış. Bu 

iki durum arasında otel ile ilgili zihinsel muhasebenizin ve takip eden hatıranızın ne kadar farklı olacağını 

tahmin edebiliyor musunuz? 

 

Benzer bir örneği de daha sıradan bir hikâyeden vereceğim. Ailenizle beraber harika bir günübirlik 

seyahate gittiğinizi düşünün. Yeşillikler içinde gayet keyifli bir gün geçirdiniz. Ama dönüş yolunda berbat 

bir trafiğe takıldınız. Arabada sabırlar tükendi ve arzu edilmeyen diyaloglar yaşandı. Eve döndüğünüzde 

bir daha bu seyahate çıkar mıydınız sorusuna ne yanıt verirdiniz? Belki şöyle derdiniz: O son trafik harika 

bir günü mahvetti. Aslında o trafik harika bir günü mahvetmedi. Mahvolmuş olan bu güzel günün anısı 

oldu. Maalesef insan beyni bu ikisini, yani deneyimin kendisi ile deneyimin anısını birbirinden ayırırken 

öngörülebilir şekilde bir hataya düşüyor: Anı ile deneyim birbiriyle karışıyor. Markalar için satış söz 

konusu olduğunda deneyimin kendisi, marka imajı ve itibarı söz konusu olduğunda ise deneyimin anısı 

önemlidir. 

 

Bu üç ipucunu birleştirdiğimizde hatırlanan ve daha da iyisi olumlu hatırlanan müşteri deneyimleri 

yaratmak için özellikle zirve ve son anlarında beklenmedik ve farklı bir uyaran kullanılması gerektiği 

sonucunu çıkarabiliriz. İnsanların atipik deneyimleri istisna olarak sınıflandırmak yerine bunları 

deneyimin tümüne mal etme eğiliminde oldukları bilgisi deneyim araştırmacıları ve tasarımcıları için 

stratejik öneme sahiptir. Bu bilgiyi iyi saklayın, sakın unutmayın. 

Deneyimin İkna ile Sonuçlanması: 

İkna, hedefteki insanın arzu edilen kararı vermesi demektir. Günlük hayatımızda birçok karar veririz. 

Bu kararların bazılarını hiç fark etmeden otomatik olarak verirken, bazen sonuçlarını önemsediğimiz ve 

net bir şekilde öngöremediğimiz sıra dışı kararlarla karşı karşıya kalırız. Bu kararları vermek için 

düşünürüz. Literatürde bu tip kararlara bilinçli olarak verilen davranış kararları (rational decision 

making) adı verilir. Bir deneyim akışının içinde öncelikle müşterinin satın alım yapma kararı vermesini, 

sonra da bu kararını yeri geldiğinde tekrarlamasını ve etrafındaki insanları da bu yönde teşvik etmesini 

isteriz. Ancak en bilinçli verilen müşteri kararı bile insanın doğası gereği büyük ölçüde irrasyoneldir. 

İnsanın kararlarına şekil veren makasın iki bıçağından bir tanesi bağlamın yapısal özellikleri, diğeri ise 

insan beyninin sınırlı işlem kapasitesidir.2 Yani insan davranışını anlayabilmek için öncelikle davranışın 

gerçekleştiği bağlamdaki uyaranları ve bu uyaranların organizasyonunu anlamak gerekir. Bu uyaranlar, 

insan beyninin işlem kapasitesinin sınırları kapsamında değerlendirilecektir. Ortaya çıkan karar bu 

etkileşimin bir ürünü olduğu için manipülasyona açık ve mutlak doğruluktan uzaktır.  

İrrasyonel kelimesi üzerinde kısaca durmak istiyorum. İnsan genlerinin ve kültürünün sesini 

dinlemektedir. Çevremizde olan bitene en uygun şekilde kararlar verecek şekilde evrim süreçleri içinde 

uzmanlaşmış olan bizler, hataya veya yanlışa daha açık olan analitik hesap yeteneğimiz yerine, asırlardır 
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soyumuzu sürdürmemizi sağlamış olan biyolojik reflekslerimiz ile hareket ederiz. Bu reflekslerimiz 

aslında irrasyonel değil, ekolojik olarak rasyoneldir (çevresel şartlarla uyumlu).  

Bilinçdışı refleksler, bir diğer deyişle alt beynimizin ezberinde olan kestirme davranış kuralları 

(heııristics), insanın karmaşık dış dünyası ile günlük mücadelesini kolaylaştıran, etkin şekilde doğru 

kararlar vermesini sağlayan otomatik bir mekanizma sağlarlar. Bu refleksler, makas metaforundan da 

anlaşılabileceği üzere davranış kararının verileceği bağlamda yer alan bazı özel uyaranlar ve bu 

uyaranların organizasyonuna bağlı olarak devreye girer veya girmezler. Dolayısıyla deneyim tasarımı, 

deneyim ortamında bulunan uyaranların seçimi ve organize edilmesi ile gerçekleşir. 

 

Kestirme davranış kurallarının nasıl çalışır :  insan bir karar anında en hızlı ve kolay 

kullanabileceği kuraldan başlayıp, uygun olan kuralı bulana kadar alet çantalarında bulunan tüm kuralları 

sırayla işletir. 

 

1. En basit davranış kuralı tanıma (recognition) kuralıdır. İki seçenek arasından göze tanıdık gelen 

seçilir. Tanıdıklığm nereden kaynaklandığı üst beyin tarafından sorgulanmaz. Tanıdıklık du-

rumunu sağlayan seçenek hızla olumlu olarak değerlendirilir. Pazarlama iletişiminde bir markaya 

dair görsellerin belirli bir hedef kitleye yüksek frekansta gösterilmesinin satışları arttıracağı bek-

lentisi bu davranış eğiliminin çalıştığı varsayımına dayanır.  

2. İkinci en basit davranış kuralı, iki seçeneğin de tanınır olması durumunda devreye giren, ilk akla 

gelme (fluency) kuralıdır. İki tanınır markadan hangisi daha hızlı hatırlanıyorsa tercih edilen o 

olacaktır. İnsan ilk akla gelen seçeneği daha iyi bildiği gibi bir yanılsama yaşar. Halbuki ilk akla 

gelme durumu yakın bir zamanda göze ilişmiş olma (örneğin mağazaya girerken vitrinde) veya 

gözün rafta ilk o seçeneğe temas etmesi gibi birçok farklı unsurdan da etkilenebilir. 

3. Eğer bu iki basit davranış kuralı seçeneklerin ayırt edilmesine yardımcı olmazsa o zaman görece 

daha karmaşık bir davranış kuralı olan en-iyi-olanı-seç (take-the-best) kuralı devreye girer. İnsan 

seçeneklerle ilgili özellikleri sırayla incelemeye başlar. Anlamlı bulduğu ilk özellik nezdinde 

diğerinden daha iyi olan seçeneği tercih eder. Diğer özellikleri değerlendirmeye katmaz. Bir 

kişinin her ikisini de gayet iyi tanıyıp, hızla hatırladığı iki çikolata markasından bir tanesinin daha 

sağlıklı olduğuna dair bir işaret görmesi veya bir tanesinin aynı fiyata daha fazla miktar 

sunduğunu fark etmesi ile hızla alışveriş kararı vermesi bu kurala örnek teşkil eder. Aslında rakip 

ürünler çoğu zaman birbirlerinden birçok özellik nezdinde farklılaşırlar. Ancak insan 

değerlendirme esnasında bu özelliklerin hepsini değil, kendisi için en önemli olanı (veya en hızla 

fark edilen belirgin özellik) hesaba katar. Bu davranış kuralı bize şunu söyler: Markalar için önemli 

olan kaç farklı özellik nezdinde rakipten daha iyi olunduğu değil, müşterinin öncelikle dikkat ettiği 

ve önemsediği tek bir özellik nezdinde rakipten iyi olunmasıdır. 

 

Bunların yanında daha karmaşık birkaç davranış kuralından da bahsedeceğim. Bunlar sosyal kanıt 

(social proof), sınırlı erişim (scarcity), otorite (authority), karşılıklılık (reciprocity), tutarlılık (consistency) 

ve beğenme (liking) prensipleridir. Bir deneyimin satın alma ile sonuçlanması sıklıkla müşterinin kendini 

ne kadar güvende hissettiği ile ilişkilidir. Bir karar anında duyulan endişe seviyesi verilecek olan kararın 

önemi ile doğru orantılıdır. Yani alışveriş ne kadar önemliyse (kişinin bütçesine göre pahalı, ürünün uzun 

süre veya göz önünde tüketilecek olması, kararın aile fertleri gibi önemsenen diğer insanlar nezdinde so-

nuçları olması vs.) alışverişe eşlik eden endişe seviyesi de o kadar yüksek olur. Bu konu Türkiye’de 

özellikle önemlidir. Türkiye, dünya güven endeksi araştırmalarında sürekli olarak son sıralarda yer alan, 

insanların birbirlerine güvenmek konusunda çekince duyduğu bir ülkedir. Dolayısı ile Türkiye’de bir 



7 

 

insanın kendini güvende hissetmesi satış anının başarıyla sonuçlanması için öncelikli konuların başında 

gelir. Yapılması gereken kişinin kendini güvende hissetmesini sağlamaktır. Bunun için öncelikle karar anı 

bağlamında endişe verme ihtimali yaratan (aynı hedef profile iki tane iyi seçenek sunulması gibi) 

karmaşık veya çelişkili mesajlardan kaçınılması gerekir. Bu tip mesajlar üst beyni tetikleyerek kişinin 

doğal davranış akışından çıkmasına neden olabilir. 

 

4. Yalın ve etkili bir mesajın verdiği güven duygusunun pekiştirilmesi için sosyal kanıt prensibi 

kullanılabilir. İnsanlık asırlarca süren varoluş serüveninde kalabalık grupların güvenliğine ve 

bilgeliğine sığınmaya eğilim gösterecek şekilde evrim geçirmiştir. Bir karar daha önce başkaları 

tarafından çok defa verildiyse, artık üzerinde çok düşünmeye ve risk almaya gerek yoktur.  

Menülerdeki en çok satan ürün işaretleri, mağazalardaki raf kaplama stratejileri, sanal 

satış ortamlarında yer alan sosyal etkileşim göstergeleri (kaç kişi beğendi, kaç kişi okudu), çok 

yüksek olan ziyaretçi veya müşteri sayısının görünür kılınması, mahalle gibi sosyal baskı 

gruplarının tercihi olma, çok bilinme ve popüler olma durumuna işaret eden ifadeler gibi taktikler 

sosyal kanıt uygulamalarına örnektir. 

 

5. Bir diğer evrimsel dürtü olan sınırlı erişim prensibine göre insanlar sayıca hızla azalmakta olan 

veya satın alım çerçevesi giderek kapanan teklifleri satın alma konusunda güçlü bir davranışsal 

dürtü hissederler. Cialdini bunu insanların özgürlüklerinin kısıtlanması durumuna karşı güçlü bir 

duygusal tepki vermelerine bağlıyor. Bir teklifin kaçıyor olması ve dolayısıyla ileride arzu 

edildiğinde tekrar erişilemeyecek olması beyinde stres yaratarak dengesiz bir duygu durumun 

oluşmasına yol açar. Bu dengesiz durum analitik düşünme yeteneğini baltalayarak, kişinin hızla 

harekete geçmesine neden olur. 

Havayolu şirketlerinin son üç koltuk uygulaması, rafta ürünlerin seyrek şekilde 

konumlandırılması, ay sonunda kapatıyoruz afişleri veya Starbucks’m yılbaşına özel ürünleri hep 

bu çerçeveden değerlendirilebilir. 

 

6. Otorite prensibine göre insanlar otorite olarak algıladıkları insanların talimatlarını yerine getirme 

eğiliminde oluyor. Pazarlama iletişiminde ünlü veya uzmanların kullanılmasının temel nedeni bu 

davranışsal eğilimdir.  

Türkiye gibi güç mesafesi yüksek kültürlerde otorite figürlerinin etkisi daha da yüksektir.  

Otorite prensibi unvan, giysi veya statü belirleyici semboller ile sağlanabilir. Otorite 

prensibinin satış bağlamında kullanımına örnek olarak beyaz önlük giymiş satış elemanları, satış 

elemanının tecrübesini ortaya koyan sertifika/ödüller, uzman veya ünlülerin görsellerinin mağaza 

içi kullanımı verilebilir. Hatta ürünün diğerlerinden daha yüksekte yerleştirilmesi, siyah veya 

lacivert gibi gücü ve otoriteyi temsil eden renklerin kullanımı, ürünü satacak saha elemanının 

giysisinin diğerlerinden farklı olması, rütbe temsil eden rozetler kullanılması gibi gücü sembolize 

eden bilinçaltı uyaranlar da otorite algısının güçlendirilmesi amacıyla kullanılabilir. 

 

7. “güzel olan iyidir” teorisine göre insanlar gözlemledikleri diğer insanların fiziksel çekiciliği ile bu 

insanların hayatlarında ne kadar başarılı ve mutlu olduklarını bilinçaltı seviyesinde ilişkilendirir. 

Bu da aynı otorite prensibi gibi büyük ölçüde kültürel bir olgudur. Çocuk masallarında iyi 

karakterlerin güzel, kötü karakterlerin çirkin resmedilmesi, medya araçlarında güzel aktörlerin 

senaryolarda başarılı rollerde yer alması, ailelerin ve kuramların güzel insanları daha fazla 

desteklemesi bu olgunun kültürel olarak beslenmesini sağlar. 

Fiziksel olarak medyanın dayattığı olağanüstü güzellik kriterlerini sağlayan (zayıf, uzun 
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boylu, dolgun dudak ve göğüslere sahip bir Barbie figürünü andıran) kadın aktörlerin güzellik ile 

ilgili ürünlerin reklamlarında daha ikna edici olduklarını, öte yandan, günlük hayatımızda 

karşılaşma olasılığımız daha yüksek olan bir güzel kadına daha fazla benzeyen kadın aktörlerin 

güzellikle ilgili olmayan ürünlerin reklamlarında daha etkili olduklarını gözlemlendi. Beğeni 

yaratılması için mutlaka olağanüstü güzellikte modellerin kullanımı gerekli değil aslında. Beğeni, 

sağlıklı, görece genç ve kültürel olarak kabul gören bir dış görüntüye sahip olan tüm kadın ve 

erkekler tarafından da tetiklenebilen, deneyim ortamının koşulları doğrultusunda etki gösteren 

bir prensiptir. 

 

8. Karşılıklılık prensibi insanların başka insanlara borçlu kalmaktan imtina etmesine dayalı bir 

davranış öngörüsüdür. Bu prensip, karşı tarafın hayrına ve beklenmedik şekilde yapılan küçük bir 

jestin, karşı tarafta küçük bir jest ile karşılanma ihtimalinin yüksek olduğunu söyler.  

Karşılıklılık derin ve evrensel bir davranışsal dürtüdür. Birine bir şey verdiğimizde ileride 

mutlaka bize faydalı bir dönüşü olacağı beklentisi, transfer ettiğimiz değerin kaybolacağı 

korkusunu ortadan kaldırır. Bu yönüyle, karşılıklılık ilkesi toplumsal bağların korunması için 

önem taşıdığından dünya kültürlerinin neredeyse tamamında bireylere küçük yaştan öğretilir ve 

içselleştirilir.  

İnsanlar kendilerine yapılan jestlerde kandırıldıklarına veya yönlendirildiklerine dair bir 

hisse kapıldıklarında artık davranışı jest olarak algılamazlar. Dolayısı ile hakkaniyet dengesi iyi 

kurulmuş olan bir ticari alışverişte karşılıklılık ilkesinin en iyi uygulanma yolu, ilk davranışı (yani 

aslında jesti) müşteriden beklemek yerine, müşteriye henüz parası alınmadan önce gerek bilgi 

seviyesinin arttırılması, gerek eğlendirilmesi olsun bir fayda sunmaktır. 

 

9. tutarlılık ilkesi insanların kendilerine veya başkalarına verdikleri sözleri tutma yönünde içsel bir 

baskı hissetmelerine dayanır. Sözünün eri olmak toplum tarafından ödüllendirilen bir özelliktir. 

Bu da tutarlı olmayı aynı bir adap kuralı gibi bilinçdışı bir davranış eğilimi haline getirir. Buna ek 

olarak, tutarlı olma ihtiyacı bir kişinin çıktığı bir yolda karşısına çıkan engellerle mücadele etme 

dirayetini de güçlendirir. 

Bu düzlemde ikna öncelikle müşteriden küçük sözlerin alınması ile başlar. Örneğin, bir 

talep listesi (wish-list) oluşturulması bile buna hizmet eder. Mağazaya şu ürünler gelsin diye talep 

bırakan bir insan, ürünler geldiğinde, artık o ürünlere talep geçtiği günkü kadar çok ihtiyaç 

duymasa bile, sadece bu talebi geçmiş olduğu için ürünleri satın alma eğilimi gösterir. Buna 

benzer şekilde, bir ön sipariş formunun doldurulması herhangi bir alışverişin gerçekleşme 

ihtimalini arttırır. Bu prensip özellikle araba, ev satışında ve kiralık konut işlemlerinde oldukça 

sık başvurulan bir ikna yöntemidir. 

 

Son olarak insanın bazı koşullarda hiç karar vermeme veya başkasının kendisi için seçtiği yolda 

ilerleme yönünde de eğilimleri olduğundan bahsetmek gerekiyor (default heuristic).  

 

10. Eğer verilecek kararın sonuçları çok ileri bir tarihte gerçekleşecekse veya hiç gerçekleşmeme 

ihtimali varsa, sonuçların kişinin kendisine veya önemsediği insanlara etkisini öngörmek 

imkânsızsa, o zaman insanlar bir karar vermek yerine kendileri için verilmiş olan karara uymayı 

tercih edebiliyor. Organ bağışı, kişinin kendisi için önemsemeyeceği kadar küçük meblağların 

tahsilatı ile yapılan sigorta poliçeleri, ambalajın geri dönüşüm ile tekrar kullanılması, yazılımların 

iyileştirilmesi için sistem hatalarının firmaya gönderimine izin verilmesi gibi durumlarda 

insanların kurumların kendisi için vermiş olduğu kararları (formun işaretlenmiş gelmesi vs.) fazla 
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sorgulamadan kabul etme eğilimi gösterdiğine işaret eden araştırmalar mevcuttur. 

 

Ek olarak dünyayı referanslar üzerinden algılayan insan herhangi bir teklifin ederini anlamaya 

çalışırken yine bir referans noktasına ihtiyaç duyar. Güzel olduğu iddia edilen bir ürün neye göre daha 

güzel? Ucuz olduğu iddia edilen bir ürün neye göre daha ucuz? Neye göre daha prestijli? 

 

11. İnsan, aslında geçmiş deneyimlerinden hafızasında kalan birçok referans noktasına sahiptir. Ancak 

referans noktası hazır ve nazır şekilde karar anında karşısında durduğunda insan mantıksız ancak 

öngörülebilir şekilde kendisine sunulan referans noktasını baz alır veya en azından bu referans 

noktasından etkilenir. Bir dergiye üyelik için sunulan fiyat, hemen yanında sunulan alternatif 

üyelik tipinin fiyatına kıyasla fırsat olarak algılanabilir. Bir ürünün indirim döneminde, kendi 

başına düşük fiyatıyla rafta durması ile kendisine görece olarak pahalı kalan en yakın rakibi ile 

beraber rafta durması arasında önemli algısal farklar vardır. 

 

Müşteri Gözünden işimize bakmazsak ne olur 

 


