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ÖNSÖZ 

Deneyimler tüketim alışkanlıklarımızda önemli bir yer elde 

etmekte ve her geçen gün satın alma kararlarında önemli bir 

yönlendirici güç haline gelmektedir. Hal böyle olunca odak 

noktasında deneyim yaratmak olan deneyimsel pazarlama hızla 

gelişmiş, pazarlama anlayışında önemli bir yer edinmiştir. 

Bu çalışmada deneyim ve deneyimsel pazarlama kavramları 

derinlemesine incelenmiş, deneyim odaklı bakış açısı ile bazı 

markaların reklamları ve kampanyaları incelenmiştir. Deneyim 

elde etmenin tüketiciler için öncelikli amaç haline geldiği 

günümüzde, işletmeler attıkları her adımda daha zengin 

deneyimler yaratabilmenin amacındadırlar.   

Bu çalışmanın birinci bölümü Doç. Dr. Nihal SÜTÜTEMİZ’in 

danışmanlığında hazırlanan Temmuz 2020 tarihli Deneyimsel 

Değer Üzerine Ölçek Geliştirme Çalışması isimli Doktora 

tezinden üretilmiştir.  

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında ve akademik açıdan üzerimde 

emeği çok olan danışmanım, hocam, Doç. Dr. Nihal 

SÜTÜTEMİZ’e şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca çalışmanın 

kitaplaşması sürecinde ilgileri ve destekleri için İKSAD 

Yayınevine teşekkür ederim. 

Dr. Seda GÖKDEMİR EKİCİ 

20.10.2020 
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BÖLÜM 1: 

DENEYİM ve DENEYİMSEL PAZARLAMA 

1.1. Giriş 

Günümüz tüketicisinin satın alma davranışlarının rasyonel 

amaçlardan hedonik amaçlara doğru evrildiği pazarlama 

dünyasında, etkili bir tüketici deneyimi yaratmanın, işletmeler 

için öncelikli amaç haline geldiği muhakkaktır. Pazarlama 

alanında yaşanan gelişmeler deneyim yaratmanın odak 

noktasını, üreticiden müşteriye doğru kaydırmıştır. Üretim ve 

ürün merkezli anlayışın değişip, müşterilere deneyim yaşatmaya 

odaklanılması da müşterilerin üretim ve tüketim süreçlerine 

dahil olmasını sağlamıştır. Bunun bir sonucu olarak da 

müşteriye yaratılacak olan deneyimin ve deneyim sonucunda 

elde edilecek deneyimsel değerin, modern pazarlama 

anlayışındaki önemi her geçen gün artmaktadır.  

Bu nedenle öncelikle kavramsal olarak deneyimi anlamak için 

detaylı bir inceleme yapmak gerektiği açıktır. Buradan hareketle 

bu bölümde deneyim ve deneyimsel pazarlamaya ilişkin 

literatürde yer alan tanım ve modellere değinilecektir.   
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1.2. Deneyim Kavramı 

Tüketim olgusu insanlık tarihi kadar eski bir tarihe sahiptir. Bu 

zaman içerisinde tüm değişimlerden etkilenerek günümüzdeki 

modern haline ulaşmıştır (Gokdemir Ekici, S., vd, 2015).  

Günümüz postmodern dünyasında yaşanan hızlı değişimler, 

birçok konuda olduğu gibi tüketimi ve dolayısıyla da tüketicileri 

etkilemektedir. Küreselleşmenin hızla artması ve iletişim 

teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmeler tüketici 

davranışlarını da etkilemektedir. İnsanların çevreleriyle sürekli 

bir iletişim ve etkileşimi vardır. Duygular, düşünceler, 

davranışlar ve bu üçüyle ilintili olan tutumların oluşmasında 

çevre büyük rol oynamaktadır. Çevre içerisindeki uyarıcılar da, 

tüketicilerin deneyimlerinde etkili olmaktadır (Odabaşı ve Barış, 

2010). 

Son zamanlarda pazar araştırmacıları ve sektör profesyonel-

lerinin ortak fikri, ekonomide ürün ve hizmetlerden çok, 

deneyimlerin odak noktası olmaya başladığıdır. Deneyim 

kavramının önem kazanması, mal ve hizmetleri, işletmeleri ve 

dolayısıyla ekonomiyi etkilemiştir. Literatürde bu durum 

deneyim ekonomisi olarak karşımıza çıkmaktadır (Alemdar, 

2010).  Deneyimlerin mal ve hizmetlerden bağımsız olduğunu 
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ileri süren Pine ve Gilmore (1999a) mal ve hizmet ekonomisinin 

devamı olarak deneyim ekonomisinden bahsetmişlerdir. Söz 

konusu kavrama aşağıda yer verilmektedir. 

1.3.  Deneyim Ekonomisi: 

Küreselleşen dünyada tüketici isteklerinin hızla değişmesi, 

işletmeleri mal ve hizmetlerin rekabette tercih edilebilir 

olmasını sağlayabilmek adına çeşitli stratejiler geliştirmeye 

zorlamaktadır. Tarım çağından sanayi çağına, sanayi çağından 

bilgi çağına geçişlerde yaşanan istek ve beklenti değişimleri, 

ekonomiyi de etkilemiş ve değiştirmiştir. İnternetin hayatımıza 

her geçen gün daha fazla dahil olması, teknolojinin son sürat 

gelişmeye devam etmesi, tüketicilerin gittikçe daha bilinçli 

davranması gibi sebepler, malların metalaşma sürecinde olması 

gibi, hizmetleri de mallardan ayıramayacak hale getirmeye 

başlamaktadır. Günümüzde profesyonel hizmet sağlayıcıları 

bile hizmetlerin mallardan ayırt edilemeyecek duruma geldiğini 

işaret etmektedir. Günümüz tüketicisine mal ve hizmetlerin artık 

yeterli gelmediği düşüncesinin ortak düşünce haline gelmesi, 

yeni bir ekonominin var olmasına ve ortaya çıkmasına sebep 

olmaktadır. Bu ekonominin adı “Deneyim Ekonomisi” olarak 

tanımlanmaktadır. Artık iş hayatının tiyatro, hizmetlerin sahne, 
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ürünlerin ise malzeme olarak deneyimin bir parçası haline 

gelmesi deneyim ekonomisinin oluşmasına sebep olmuştur. 

Günümüzde iş hayatını metafor olarak değil gerçek anlamda 

tiyatro sahnesi olarak gören ve yaptığı işi deneyim sahneleme 

çerçevesine uygun hale getiren işletmelerin sayısı oldukça 

fazladır. 

Ürün ve hizmetlerin gittikçe daha çok birbirine benzemeye 

başlaması tüketicileri bir arayışın içerisine sokmaktadır. 

İşletmeler bu arayışta bir adım öne çıkabilmek ve fark 

edilebilmek için tüketicilerin unutamayacağı deneyimler 

tasarlamakta, ürünlerin özellikleri, yaratılan deneyimlerin 

gölgesinde kalmaya başlamaktadır.  

Deneyim ekonomisinin temelleri 1982’de tüketimin deneyimsel 

boyutu ile ilgili çalışmaları ile Holbrook ve Hirschman 

tarafından oluşmaya başlasa da, Pine ve Gilmore’un (1999b) 

“Ekonomik büyümeyi hızlandırmak, devam ettirmek, iş 

imkânları yaratmak ve ekonomik refahı sağlamak için ürün ve 

hizmetler artık yeterli değildir” düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. 

Birbirinden farkı kalmamış ürün ve hizmetlerin, müşteriler için 

değer yaratamama sorununun olması, işletmeleri farklı 

deneyimler sahnelemeye itmiştir.  
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Deneyim ekonomisi aşağıda sıralanan gelişmeler doğrultusunda 

ortaya çıkmıştır (Petkus, 2002,50): 

1. Deneyim ekonomisi aşamasına kadar, önce girdiden 

çıktıya, sonra çıktıdan hizmete ve en son da hizmetten 

deneyime doğru bir gelişme gösteren modern ekonomi 

değişiminin gerçekleşmesi, 

2. Hizmetlerin gittikçe birbirine benzeyen özelliklere sahip 

bir hal alması ve tüketici memnuniyetinin azalması, 

3. Tüketicinin, deneyimsel pazarlamada ön planda tutulması 

ve benzeri olmayan, eşsiz nitelikteki deneyimlerine, arzına 

yönelik pazarlama faaliyetlerinin artış göstermesi, 

4. İşletmenin tüm faaliyetlerinin deneyimsel pazardaki 

tekliflerin performansına katkıda bulunması olarak 

sıralanmıştır. 

Pine ve Gilmore (1999a); teknolojinin hızlı gelişimi, yoğunlaşan 

rekabetin teşvik ettiği ürün farklılaştırma çabaları, tüketicilerin 

daha yüksek gelir ve refah düzeyine sahip olması ile ekonomik 

değerde metadan mala, maldan hizmetlere ve hizmetlerden de 

deneyime doğru bir gelişim süreci mevcut olduğunu ileri 

sürmektedir. Yani deneyim, metalardan, mallardan ve 
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hizmetlerden farklı olan dördüncü ekonomik sunudur. Yakın 

zamana kadar deneyimler hizmet sektörüne dahil edilmiştir. 

Kahve çekirdeğinin bir meta olduğu örneğinden yola 

çıkıldığında, üreticiler bu çekirdeği alıp işleyerek paketleyip mal 

haline getirdiği söylenebilir. Kahveyi herhangi bir kafede 

içersek mal, hizmet haline dönüşür. Eğer ki bu kahve farklı 

ambiyansta, farklı bir konsepte, lüks bir restoranda sunulursa 

alınan hizmet artık bir deneyim sunusu haline gelir. Aşağıda yer 

alan Şekil 1’de Ekonomik Değer Dizisinde Rekabet durumu, 

Fiyatlandırma ve müşteri ihtiyaçları göz önüne alınarak metadan 

deneyime doğru değişim gösterilmiştir. 
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Şekil 1: Ekonomik Değer Dizisi 

Kaynak: Pine ve Gilmore, Deneyim Ekonomisi,1999:62 

Pine ve Gilmore (1999b)’daki çalışmalarında ekonomideki 

değişimi kahve örneğiyle açıklamıştır. Dirsehan (2010) 

çalışmasındaki çay örneğinin ekonomideki değişimi Tablo 1’de 

gösterilmiştir. 



 

16 Tüketici Deneyimleri ve Deneyimsel Pazarlama 

Tablo 1: Farklı Ekonomilerdeki Bir Bardak Çay Fiyatı 

 

 

Değer Dizisinde tüketicilerin gözünde meta, mal, hizmet ve 

deneyimler sınıflandırılmış, farklılıkları ortaya konmuştur. 

Tablo 2’de ise Ekonomik Değer Farklılıklarına göre Ekonomik 

Ayrımlar gösterilmiştir. 

Çıktı 
Emtia 

(Meta) 
Mal Hizmet Deneyim 

Ekonomi 
Tarımsal 

Ekonomi 

Sanayi 

Ekonomisi 

Hizmet 

Ekonomisi 

Deneyimsel 

Ekonomi 

Değer/Kazanç 
Çay 

Yaprakları 
Paket Çay 

Çay 

Bahçesinde 

Çay Servisi 

Kız 

Kulesinde 

Çay İçme 

Deneyimi 

Eder 5-10 Krş. 

25-30 Krş. 

(Paket/Bardak) 

50 Krş- 1 

TL 

2,5 TL ve 

üzeri 

Kaynak: Dirsehan, 2010:15-17 
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Tablo 2: Ekonomik Değer Farklılıkları 

Ekonomik 

Sunu 
Metalar Mallar Hizmetler Deneyimler 

Ekonomi Tarım Sanayi Hizmet Deneyim 

Ekonomik İşlev 
Doğadan Elde 

Etme 
İmal Etme Sağlama Sahneleme 

Sununun 

Niteliği 

Misliyle 

Ölçülebilir 
Maddi 

Gayri 

Maddi 
Akılda Kalıcı 

Ana Vasıf Doğal Standart 
Siparişe 

Uygun 
Kişisel 

Arz Yöntemi 

Partiler 

Halinde 

Depolama 

Üretim 

Sonrası 

Envanter 

Çıkarma 

Talep 

Üzerine 

Sağlama 

Belirli Bir 

Sürede 

Gösterme 

Satıcı Tüccar Üretici Sağlayan Sahneleyici 

Alıcı Pazar Kullanıcı Müşteri Konuk 

Talep 

Faktörleri 
Nitelikler Özellikler Yararlar Algılar 

Kaynak: Pine ve Gilmore, Deneyim Ekonomisi, 1999:37 
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Ekonomik değer farklılıkları olarak adlandırılan, Şekil 1, Tablo 

1 ve Tablo 2’de gösterilen meta, mal, hizmet ve deneyim 

kavramlarının tanımlanması aşağıda ayrıntılı biçimde yer 

almaktadır. 

1.3.1. Meta (Emtia):  

Pine ve Gilmore (1999a:10) metayı “doğadan elde edilen 

materyaller” olarak tanımlamaktadır. Metaların hammadde 

olarak işlenerek malları oluşturduğunu, böylece elle tutulan, 

gözle görülen, maddi ve maddi olmayan faaliyetler haline 

dönüştüğünü ifade etmektedir. Metalar birtakım işlemlerden 

geçirildikten sonra pazara sunulabilecek nitelikleri kazanırlar. 

Farklılaştırılma yapılması mümkün değildir. Bu sebeple 

fiyatlarında da bir farklılaşma yoktur. Metaların fiyatları arz-

talep durumuna göre belirlenip, pazara sunulmaktadır 

(Saltık,2011). Sanayi devriminden sonra üretim sistemlerinde 

yaşanan müthiş gelişmeler ile birlikte, ekonomilerin temeli geri 

dönüşümsüz olarak metalardan mallara kaymıştır.   

1.3.2. Mallar 

Ekonomik değer dizisinin ikinci aşaması olan mal, metaların 

işlenerek veya belirli üretim süreçlerinden geçirilerek ortaya 
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çıkartılması olarak tanımlanır. İnsanlar tarih boyunca metaları 

mallara dönüştürseler de, metaları elde etmenin ya da işleme 

süreçlerinin zaman alması, yüksek maliyetlere sebep olması 

üretimin ekonomide yer almasını geciktirmiştir (Pine ve 

Gilmore, 2012). 

Aynı hammaddelerin, farklı üretim süreçlerinden geçirilerek 

mallarda farklılaştırma sağlanması, fiyatlarda da farklılaştırma 

yapılabilmesine olanak sağlamıştır (Gilmore ve Pine, 1998). 

Ayrıca daha çabuk elde edilebilir olmaları da, müşteri gözünde 

metalara kıyasla malları daha değerli kılmaktadır. Ancak 

teknolojinin gelişmesi ve standartlaştırılmış malların artması, 

gerekli işgücü sayısının azalması gibi nedenler ile ekonominin 

temel aktörü, mallardan hizmete doğru kaymıştır (Pine ve 

Gilmore 1999a). 

1.3.3. Hizmetler 

Hizmetler; tüketildiği zaman herhangi somut bir mal sahipliği 

sağlamayan, bir tarafın diğer tarafa sunduğu, soyut 

faaliyetlerden meydana gelen ürün çeşididir (Kotler, 2001). 

Hizmetler, kişisel isteklere göre düzenlenen maddi olmayan 

faaliyetler olarak tanımlanır (Pine ve Gilmore, 2012). Zeithaml 

ve Bitner (2013) hizmetleri; eylemler, süreçler ve performanslar 
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olarak tanımlamıştır. Hizmetler gerçekleştirilirken, hizmet 

verenler mallardan da faydalanabilirler. Müşterilerin 

yapılmasını istediği, ama kendilerince yapmak istemedikleri için 

hizmet verenlerden talep ettikleri özel işlerin yerine getirilmesi, 

hizmetlerle gerçekleştirilir. Mallar da bu amaçla kullanılabilir 

(Pine ve Gilmore, 2012). 

Ekonomik değer dizisinde metalarla mallar arasında keskin 

çizgiler bulunmadığı gibi, mallarla hizmetler arasında da keskin 

farklar yoktur. Kimi zaman hizmet ve mallar da iç içe geçmiş 

durumda bulunabilir. Restoranlar bunun en güzel örneği olarak 

gösterilebilir. Müşterilerine maddi ürün şeklinde yiyecek 

sunmalarına rağmen işletmeler, hizmet işletmesi olarak 

sınıflandırılırlar (Pine ve Gilmore, 2012).   

Açık ve net bir çerçevede hizmet kavramını tanımlamak kolay 

değildir. Hizmet tarihinin, insanlık tarihiyle eş değer zaman 

dilimine sahip olduğu düşünüldüğünde bu kavramın birçok 

ekonomik ve sosyal yönden disiplinler arası tanımlamalara sahip 

olduğu söylenebilir.  

Hizmet kavramını pek çok araştırmacı farklı şekilde 

tanımlamışlardır. Bunlardan bazıları şu şekildedir: “Hizmet 

somut bir ürünle sonuçlanmaya tüm faaliyetler” Smith (1723-
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1790), “Tüm üretim dışı faaliyetler” Fransız iktisatçı Say (1767-

1832), “Yaratıldığı anda varlık bulan ürünler” Marshall (1842-

1924), “Bir tarafın, bir tarafa sunduğu soyut ve herhangi somut 

bir nesneye sahip olmakla sonuçlanmayan bir faaliyet ya da 

fayda” Kotler (2000), “Hizmetler, mutlaka olmasa da doğal 

olarak dokunulmazdır, hizmeti sağlayanın fiziksel kaynakları, 

hizmeti sunan personel ve müşteri arasındaki etkileşim anında 

oluşan ve müşterinin problemlerini çözmek üzere geliştirilen bir 

süreç ya da süreçler dizisidir” Grönroos (2007), “Eylemler, 

süreçler ve performanslar” Zeithaml ve Bitner (2013) ve 

“Hizmeti bir nesne değil süreç ya da performans” Lovelock ile 

Bitner (2011) (akt: Altunışık,2015). 

Bilgi ekonomisinde müşterilere sunulan hizmetlerde yaratılacak 

deneyimlerin inşasında birçok önemli faktörün işletmeler 

tarafından göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Hizmet 

deneyimi, deneyim ekonomisinde işletmelerin rekabette 

sürdürülebilir bir avantaj yaratmada kullanacağı önemli bir 

kavramdır. Lovelock (1981) SERVUCTION modelinde 

müşterilerin hizmet deneyimini etkileyen dört faktörden 

bahsederler. Bunlar: 
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1. Hizmet ortamı (Servicescape) 

2. Hizmet Sağlayıcı/ Hizmeti sunan personel 

3. İşletmenin diğer müşterileri 

4. Organizasyonun yapısı ve kullanılan system 

Deneyim yaratmada hizmet ortamında yaratılan deneyimin, mal 

deneyimden farklılaşmasının ana sebeplerinden biri, hizmetlerin 

mallardan farklı olan beş özelliğidir. 

Bunlar; 

1. Hizmetler dokunulmazlığı 

2. Hizmetlerin türdeş olmaması 

3. Hizmetin bir süreç oluşu 

4. Hizmetlerin stoklanamaması 

5. Hizmetlerin sahipliğinin olmaması. 

Deneyim yaratmada bu farklı yönlerin göz önünde 

bulundurulması önemlidir. Daha ayrıntılı anlatabilmek adına 

Pine ve Gilmore’un Ekonomik değer dizisindeki son kavram 

olan deneyim kavramı incelenmelidir. Aşağıda bu kavrama yer 

verilmektedir. 
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1.3.4. Deneyimler: 

Günümüzde tüketiciler, eskiye nazaran çok fazla, karmaşık 

seçeneğe ve bunlara ulaşabilecek birçok araca sahiptirler (Meyer 

ve Schwager, 2007).  Tüketiciler, ürün ve hizmetler için satın 

alma kararlarını sadece rasyonel şekilde düşünerek almamakta, 

o ürün ve hizmetlerden sağlayacağı faydaları ve edineceği 

deneyimleri de karar verme sürecinde düşünmektedir. Bu 

sebeple tüketicilere ulaşabilmek için işletmelerin etkili 

deneyimler yaratması beklenmektedir. Global pazarda rekabetin 

oldukça zorlaştığı günümüzde işletmeler için pazarda 

kalabilmenin tek yolu müşterilerine farklı deneyimler sunmaktır 

(Gentile vd., 2007). Deneyim kavramının önemi, Benjamin 

Franklin’in “Anlatırsan unuturum, gösterirsen anımsayabilirim, 

beni de katarsan o zaman anlarım” sözü ile de vurgulanabilir.  

Deneyim kelimesinin Türkçe kökü “denemek” olup, bir işi 

başarmak için başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüste 

bulunmak anlamına gelmektedir (Alemdar, 2010). Deneyim 

kavramını açıklamak zor olsa da, İngilizce yazında “experience” 

kelimesinin karşılığı olarak adlandırılır. Deneyim, bireyin 

katıldığı bir etkinlikten, edindiği bilişsel, duygusal ve diğer 

anılardır (Aho, 2001:33). 
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Tüketici davranışı alanında deneyimi ilk kez Holbrook ve 

Hirschmann 1982 yılında yayınladıkları makalede “Ürün veya 

hizmetin tüketimiyle ortaya çıkan ve kişiden kişiye farklılık 

gösteren durum” olarak tanımlamışlardır. Hoch (2002)’de 

deneyimi, gözlemlemeler sonucu olaylardan elde edilen bilgi ve 

beceri olarak tanımlamaktadır. Dodd vd. (2005:6) deneyimi 

"Tüketicilerin ürünü satın alarak veya kullanarak sahip olduğu 

bilgi veya tüketim faaliyetlerinin özeti” şeklinde tanımlamış-

ladır. 

Günümüzde işletmeler, yeni tüketicileri cezbedebilmek, mevcut 

tüketicileri elde tutmak ve rekabette rakiplerine göre öne 

çıkabilmek için unutulmayacak deneyimler tasarlamaya 

çalışmaktadırlar. Sunulan mal ve hizmetlerin, tüketicilerin 

beklentilerini karşılamada yetersiz kaldığı düşüncesi, deneyim 

yaratmaya gösterilen önemi arttırmıştır. Tüketicilerine benzersiz 

ve ilgi çekici deneyim yaşatabilen, bilgi teknolojilerini ve marka 

gücünü kullanabilen, iletişim kurmada ve eğlence deneyimi 

yaşatmada başarılı olan işletmeler global pazarda başarıyı 

sağlayabileceklerdir (Schmitt, 1999a). Tüketiciler benzersiz 

deneyimlerle özel olma ayrıcalığı hissiyle tatmin elde 

etmektedir (Altunışık ve diğ., 2006) ve tüketilen mal ve hizmet 
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ile negatif ya da pozitif bir deneyim kazanabilmek için satın 

alma davranışında bulunmaktadır (Yuan ve Wu, 2008). 

Deneyim, kişiden kişiye değişkenlik gösteren kişisel bir kavram 

olduğundan kişilerin bakış açılarına göre değişkenlik 

gösterebilir. Deneyimin özellikleri aşağıdaki gibidir (Boswĳk ve 

diğ., 2007): 

1. Herkesin duygularını içeren yoğunlaşmış ve odaklanmış 

bir alan vardır. 

2. Zamanla bireyin duygusu değişebilir. 

3. Duygusal olarak hissedilir. 

4. Bu süreç kişilere özgüdür ve içsel bir değere sahiptir. 

5. Bireyler arası etkileşim vardır. 

6. Biri birşey yapar diğeri de bundan etkilenir. 

7. Oyunculuk duygusu vardır. 

8. Bireyin durumu kontrol etme duygusu vardır. 

9. Bireyin kapasitesi ile verilen emek arasında bir denge 

vardır. 

10.  Deneyimde açık bir amaç vardır. 

Caru ve Cova (2003) da sosyolojik ve psikolojik açıdan 

deneyimi “Kişilerin gelişiminde katkısı olan, kişiden kişiye 
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değişkenlik gösteren, bilişsel özellikleri olan, postmodern 

tüketicinin hayatındaki ana unsur” olarak tanımlamışlardır. 

Deneyim kavramının öneminin anlaşılması, pazarlama alanında 

deneyim yaratma olgusunun önem kazanmasına ve çeşitli 

tanımlamaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Farklı 

disiplinler açısından deneyim kavramı literatürde farklı 

tanımlamalara sahiptir. Walls vd. 2011’de yaptığı çalışmada 

çeşitli deneyim tanımlarını derleyerek bir tablo haline 

getirmiştir. Derlenmiş tanımlar Tablo 3’te sunulmuştur: 

Tablo 3: Deneyim Tanımları 

Yazar Yıl Tanım 

Thorne  1963 Zirve deneyimi, öznel olarak insanın sahip 

olabileceği en heyecan verici, zengin ve tatmin 

edici deneyimlerinden biri, yaşamın en yüksek 

noktalarından biri olarak kabul edilir. 

Maslow 1964 Zirve deneyimi, kişinin sıradan gerçekliğinin 

üzerindedir. Bu deneyimler kısa süreli olurlar ve 

pozitif etkilidirler. 
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Hirschman 

ve 

Holbrook 

1982 Deneyim, tüketicinin ürünle alakalı duyusal, 

düşsel ve duygusal yönü ile ilgilidir. 

Mannell 1984 Deneyim kişisel birşeydir ve boş vakitlerimizin 

niceliğine göre niteliği daha fazla ilgiyi hak eder. 

Arnould 

and Price 

1993 Olağanüstü deneyimler, yüksek duygu yoğunluğu 

ile oluşmaktadır. 

Carlson  1997 Deneyim, düşüncelerin ve duyguların bilinçli bir 

şekilde oluşmasıdır. 

O’Sullivan 

ve 

Spangler 

1998 Deneyim, bireyin tüketime fiziksel, zihinsel, 

duygusal, sosyal ve ruhsal olarak katılımının 

sonucunda oluşur. 

Pine ve 

Gilmore  

1998-

1999 

Başarılı deneyimler, eşsiz, unutulmaz ve 

sürdürülebilir olan deneyimlerdir ve ağızdan ağıza 

iletişimi olumlu şekilde destekler.        

Schmitt 1999a Deneyimler kendi kendine yaratılamayan aksine 

bazı etkiler sayesinde oluşan özel olaylardır. 

Sahnelen durumun tümünü kapsar. 

Berry ve 

diğ. 

2002 Deneyimler, tüketicinin satın alma sürecinde 

algıladığı tüm bilgileri yönetme sürecidir. 
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1963 ve 1964 yıllarında yapılan zirve deneyimi tanımlaması esas 

olarak ürün ve hizmet deneyimine yönelik olarak değil, kendini 

gerçekleştirmeye yönelik gerçekleştirilen deneyimlere yönelik-

tir. Daha önce de belirtildiği gibi deneyim kavramı ilk defa 1982 

yılında Holbrook ve Hirschman tarafından yapılmıştır. 

 

Oh ve diğ. 2007 Tüketici bakış açısına göre deneyim “tüketim 

esnasındaki keyifli, bağ kuran ve unutulmaz 

buluşmalardır” 

Titz 2007 Deneyimsel tüketim, hizmet ve turizm sektöründe 

tüketici davranışlarını anlamayı amaçlayan ve tek 

bir modeli olmayan bir merkezdir. 

Lashley 2008 Deneyim, ev sahibi ve misafir arasında 

misafirperver bir ilişki kurabilmek ve hatıra 

oluşturabilmek için duyguları harekete geçiren bir 

bakış açısıdır. 

Ray 2008 Deneyimler, insanları inanılmaz derecede etkisi 

altına alarak hayatlarına ve beklentilerine bir ara 

verdirerek, dikkat gerektiren bir şeye 

odaklanmalarını sağlarlar. 
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Tabloda yer alan tanımlamalar 2008 yılına kadar verildiğinden 

dolayı, 2008 yılından itibaren deneyim ile ilgili tanımlara ayrıca 

yer verilmiştir. Bunlardan; Davis (2011), bir kişinin bir ürünle 

ilgili satın alma öncesinde, satın alma esnasında ve satın alma 

sonrasında marka ile kurduğu tüm ilişkilere deneyim denir diye 

tanımlamaktadır. Müşterinin gördüğü ve işletmeyle ilişkilendir-

diği her şey bir deneyim olarak tanımlanır. 

Deneyim, işletmelerin ve müşterilerin bakış açısına göre de 

farklı tanımlanabilir. İşletme açısından deneyim, “müşterileri 

kişisel bir biçimde meşgul eden olay” olarak tanımlanırken, 

müşteri açısından deneyim “tüketimin eğlenceli, merak 

uyandıran, hafızada yer edinen kısmıdır” (Dirsehan, 2012).  

Deneyimlerin kişiye özel olup kişiden kişiye farklılık 

gösterdiğini ifade eden Pine ve Gilmore (2012) “Deneyim, 

kişinin içinde duygusal, bedensel, entelektüel ve manevi 

düzeyde oluşur. Bu sebeple iki insan asla aynı anda aynı 

deneyimi yaşayamaz. Kişilerin o andaki ruhsal ve bedensel 

durumlarının etkileşimi sahnelenen deneyim ürününü oluşturur” 

tanımını yapmıştır. 

 

 



 

30 Tüketici Deneyimleri ve Deneyimsel Pazarlama 

“Deneyimler, hatırlanabilir bir yolla tüketicisiyle ilişki kurma 

eğiliminde olurlar. Tüketicilerin söz konusu ilişkiye katılımını 

gerçekleştirebilmek için ek değerler yaratmaya çalışırlar. Ürün 

ve hizmetlerin deneyimlerle bütünleştirilmesi, sonuç için 

elzemdir” biçiminde tanımlanmaktadır (Batı, 2012). 

İşletmeler için deneyimsel ürün oluşturmak oldukça önemlidir.  

Bunun için de işletme ile müşterinin birlikte deneyim 

oluşturdukları ortamların hazırlanmasıyla deneyim sunulmak-

tadır. Deneyim bir süreçtir ve süreç aşağıdaki özelliklerden 

oluşmaktadır (Prahalad ve Ramaswamy, 2004): 

1. İşletme ile müşteri, birlikte bir değer oluşturur.  

2. Müşterinin deneyimi özümsemesini sağlayabilmek 

amacıyla, hizmet deneyiminin oluşturulma sürecinde 

müşteriye serbestlik tanınması önemlidir. 

3. Problemleri tanımlamak ve çözüme ulaşmada birliktelik 

önemlidir. 

4. Müşterilerin çalışanlar ve kendi aralarında iletişim 

kurabilecekleri deneyim ortamlarının oluşturulması 

gereklidir. 

5. Deneyimde çeşitlilik sağlanmalıdır. 

6. Kişisel deneyimlere odaklanılması önemlidir. 
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7. Ürünün deneyimlenmesi ve iletişimin sürekli olması 

sağlanmalıdır. 

8. Kişiselleştirilmiş deneyimlerin yeniden yapılandırılması 

gerekir. Ürünler aynı olsa bile müşteriler farklı deneyimler 

edinebilirler. 

9. Yeniden bir “birlikte deneyim oluşturma” süreci için 

deneyim ortamının sürekli yenilenmesi, bu sürecinin 

oluşturulması ve sürekli hale getirilmesi önemlidir. 

Deneyimler kişilerin birbirleriyle etkileşim sürecinde de ortaya 

çıkabilir. Fiziksel ya da fiziksel olmayan şekilde gerçekleşebilir. 

Deneyimler de hizmetler gibi soyutturlar. Müşterileri için 

deneyim tasarlarken işletmelerin öncelikli görevi, sadece ürünün 

tasarımını ve üretimini değil, bu ürünle beraber elde edilecek 

deneyimin tasarımını da düşünmektir. Ancak bu düşünme 

ilkesini benimsemiş işletmeler, etkin deneyim sahneleme 

özelliğini kazanabilir. Deneyim temelli yeni şirketlerin 

doğmasıyla birlikte güzel örneklerle karşılaşılmaktadır. “Build a 

Bear Workshop” adında yapılan bir etkinlikte “3-103 yaş 

arasındaki çocuklar” ifadesini kullanarak kendi hayvanlarını 

tasarlayabilecekleri bir yer açılmıştır. Burada müşterilere yedi 

istasyondan oluşan bir hayvan oluşturma deneyim süreci 
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yaşatılmaktadır. İlk istasyon olan “Seç Beni” istasyonunda otuz 

kadar ayı derisi çeşidinden birisi seçtirilmektedir. İkinci istasyon 

olan “Duy Beni” istasyonunda ses kaydı seçtirilmekte ya da 

kayıt yaptırılmaktadır. Üçüncü istasyonun adı “Doldur Beni” 

olarak belirlenmiştir. Bu istasyonda müşterilerden hayvanların 

doldurulması istenmektedir. Dördüncü İstasyon olan “Dik beni” 

istasyonunda doldurulan hayvanların dikilmesi istenmektedir. 

Burada müşterilerden, bir dilek tutmaları ve sonrasında kalbin 

yerine konması istenmektedir. “Kabart beni” istasyonunda 

hayvanın tüylerinin taranarak kabartılması işlemi 

gerçekleştirilmektedir. “Ver ismimi” istasyonunda hayvana isim 

verilerek doğum belgesi hazırlanmakta ve son olarak müşteriler 

“Eve Götür Beni” istasyonunda tasarladıkları ve yaptıkları 

hayvanlarını alıp eve götürmektedirler (Pine ve Gilmore, 2012). 

Tüketicilerin mal ve hizmetlerin üretim sürecinde aktif biçimde 

yer almaları yaşadıkları deneyimleri daha değerli hale 

getirmekte, unutulmaz bir anı olarak hafızalarında yer 

almalarında önemli bir etken olmaktadır.  

Deneyim sahnelemenin müşterileri eğlendirmek için değil, 

müşterilerin ilgisini çekmek için olduğunu işletmelerin 

unutmaması gerekir. Bir deneyim birkaç farklı boyutta 
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müşterilerin ilgisini çekebilir (Pine ve Gilmore, 2012). Buradan 

yola çıkarak deneyimin boyutlarını açıklamakta fayda vardır: 

1.4.  Deneyimin Boyutları 

İşletmeler için deneyimlerin yaratılması kadar, yaratılan 

deneyimlerin zenginleştirilmesi de önemlidir. Deneyimlerin 

algılanmasında duyusal bileşenlerin önemi büyüktür. Duyusal 

bileşenler beş duyu organı tarafından algılanan unsurlar olarak 

tanımlanır. Tüketicilerin deneyimlerinin zenginleştirilmesi için 

beş duyunun çoğuna yönelik hareket etmek gerekir (Williams, 

2006:483). 

Pine ve Gilmore (2012), çalışmalarında yer verdikleri deneyim 

boyutları şemasında iki boyuttan bahsetmişlerdir. Bir deneyimin 

birkaç farklı boyutta müşterilerin ilgisini çektiğini ancak 

oluşturduğu modelde bunlardan en önemli iki tanesine yer 

vermiştir. Birinci boyutta (yatay eksen) müşterilerin 

(konukların) katılım düzeyi yer alır. Bu katılım düzeyleri 

konukların gösterilen performansa doğrudan bir etkide bulunup 

bulunmamasına göre aktif veya pasif katılım olarak spektrumda 

yer alır.  
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Deneyimin ikinci boyutu (dikey eksen) ise müşterileri olayla ya 

da performansla olan birleşimini gösteren bağlantı veya ortam 

ilişkisi bulunmaktadır. Bu spektrumda bir uçta özümseme, diğer 

ucunda ise sarmalama yer alır. Yani bir deneyim müşterinin 

içine dahil olursa özümseme, bir müşteri deneyime dahil olursa 

sarmalama olarak adlandırılmıştır (Pine ve Gilmore, 2012). Bir 

başka ifadeyle özümseme, müşterinin bir deneyimin içerisine 

beyinsel (düşünsel) olarak dahil olma, sarmalama ise deneyimin 

içerisine fiziksel olarak dahil olma olarak tanımlanabilir. 

Aşağıdaki Şekil 2’de deneyim alanları gösterilmiştir. 

                                        Özümseme 

                            

              EĞLENCE                                  EĞİTİM 

 

Pasif Katılım                                                    Aktif Katılım                  

              ESTETİ                                         KAÇIŞ                        

                                     Sarmalanma 

Şekil 2: Deneyim Alanları 

Kaynak: Pine ve Gilmore, Deneyim Ekonomisi, 2012: 72 
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Şekil 2’de görüldüğü üzere boyutların kesişmesinden meydana 

gelen alanlar deneyim alanı olarak adlandırılır. Deneyim 

alanları: Eğlence, eğitim, kaçış ve estetik olarak ifade edilmiştir.  

Eğlence deneyim alanı, pasif katılım ve özümseme ilişkisi ile 

ortaya çıkmıştır. Sinema ya da tiyatro izleyicisi örnek olarak 

verilebilir. İzleyici oyuna ya da filme herhangi bir katılım 

göstermemektedir yani katılım durumu pasiftir, sahnede fiziksel 

olarak yer almadığı sadece beyinsel yani düşünsel olarak yer 

aldığı için de özümseme ilişkisi bulunmaktadır.  

Estetik deneyim alanı, pasif katılım ve sarmalanma ilişkisi 

sonucu ortaya çıkmıştır. Örnek vermek gerekirse bir sanat 

galerisinin ya da resim sergisinin gezilmesi söylenebilir. 

Deneyimde fiziksel bir dahil olma durumu olduğundan 

sarmalanma ilişkisinden söz edilebilir. Ancak galeri ya da 

serginin gezilmesi esnasında herhangi bir aktif katılım 

gerçekleşmediğinden ötürü pasif katılım durumu mevcuttur.  

Kaçış deneyim alanı, aktif katılım ve sarmalanma ilişkisi sonucu 

ortaya çıkmıştır. Kaçış deneyimi, müşteriyi bulunduğu ortamdan 

farklı bir ortamdaymış hissi ile deneyim yaşatılması amacıyla 

gerçekleştirilir. Örnek olarak, tematik parklarda, restoranlarda 

ve otellerde yaşanan deneyimler buna örnek olarak gösterile-
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bilir. Bu deneyimler vasıtasıyla müşteriler mevcut bulunduğu 

ortamdan kaçıp başka bir ortamda yaşıyormuş hissi ile deneyim 

yaşamaktadır.  

Eğitim deneyim alanı da, aktif katılım ve özümseme ilişkisi 

sonucu ortaya çıkmıştır. Müşteriler bir eğitim deneyimi 

yaşarlarken aktif olarak o eğitime katılım gösterirlerken, fiziksel 

olarak dahil olmanın dışında zihinsel olarak da eğitime katılım 

göstermesinden dolayı sarmalanma yerine özümseme ilişkisi 

içerinde bulunmaktadır. Eğlence ve eğitim deneyiminin 

birbirinden farkı, eğitimde müşterinin aktif katılımda bulunması 

gerektiği şartıdır.  

Pine ve Gilmore (2012) bu deneyim alanlarının birlikte yer 

aldığı deneyimlerin, en iyi deneyimler olduğunu ileri 

sürmektedir. Bu alanların birlikte yer aldığı bir örnek 

Disneyland’tır. Gerçeklikten kaçısın sağlandığı, çeşitli 

workshoplar vasıtasıyla eğitimlerin verildiği, her bir köşesinde 

eğlencenin ana tema olduğu ve estetik yapıların vasıtasıyla 

kişilere estetik deneyimin yaşatıldığı bir yer olarak en iyi 

örnektir.  
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İşletmeler deneyim alanları arasındaki farkı bulanıklaştırarak 

deneyimlerin gerçekliklerini arttırmaya çalışır. Hatta bu 

deneyim alanlarının birbirleriyle iç içe geçerek müşteriye 

aktarılması da yaşatılan deneyimin müşteri zihnindeki anlamını 

kuvvetlendirmesi açısından önemlidir. İnsanların ilgisini çeken 

deneyimler, dört deneyim alanını ilgi çekici biçimde bir araya 

getiren deneyimlerdir (Pine ve Gilmore, 2012; 82-90). 

Müşterilerin sürekli ilgisini çekmek, onları heyecanlandırıcı 

deneyimler yaratmak, markaya ya da işletmeye yönelik uzun 

vadede bağlılıklarını arttırmak günümüzün olmazsa olmaz 

pazarlama anlayışının başında gelmektedir. Müşterilerin ne 

kadar önemli olduklarını hissetmeleri, yaşadıkları deneyimi 

etkilemesi açısından önemli bir araçtır. Deneyimsel 

pazarlamanın yaratıcılarından Schmitt (1999b:64) de 

deneyimlere bütünsel olarak bakılması gerektiğini ifade 

etmektedir. Bu bağlamda beş başlık altında deneyimin 

boyutlarını sınıflandırmaktadır. Stratejik deneyim boyutları 

(Strategic Experiential Modules) (SEM) olarak adlandırılan beş 

deneyim boyutu deneyimsel pazarlama anlayışının da 

gelişmesinde önemli bir aktör durumdadır.  
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1.5.  Stratejik Deneyim Modülleri (SEM): 

Tüketicilerin marka ile deneyimsel bağın yaratılmasında, beş 

duyusunun etkin kullanımının önemi büyüktür. İşletmelerin 

marka yaratmada, beş duyunun gücünü keşfetmesi ve bunu 

farklılaşmada kullanması önemlidir. Tüm işletmeler müşterile-

rine mal veya hizmet sunarlar ancak müşteri zihninde yer alıp, 

kaybolmayacak bir deneyim oluşturarak mal veya hizmet 

sunmak işin zor olan tarafıdır (Kotler vd., 2005). Örnek olarak 

mısır gevreğinin tazeliği, çıkarttığı çıtırtı sesinden 

anlaşılmaktadır. Kellogg’s işletmesi, kendine has sesi olan 

gevrekler üretebilmek için yıllarca deneyler yapmıştır. 

Chrysler markası 1990’lı yıllarda arabanın çıkarttığı sesler 

üzerinde önemli çalışmalar yapmıştır. Araba markalarının 

performanslarının birbirine çok yakın olduğu bu zamanda, 

tüketicilerin koku, ses gibi duyularının kalite değerlendirme-

sinde önemli bir etkiye sahip olduğunun farkına varmışlardır.  

Starbucks, çevreye yaydığı kahve kokusu, görsel dizaynında 

kullandığı objeleri, posterleri, kullanılan kahve çekirdeklerini 

sergilemesi gibi tüketicinin beş duyusuna hitap eden birçok 

faaliyet çabasında bulunmaktadır (Aksoy, 2009).  
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Tüm bu örneklerden de anlaşılacağı üzere deneyimin tüketici 

tarafından değerlendirilmesinde beş duyunun önemli bir yeri 

vardır. Schmitt (1999b) çalışmasında deneyimsel pazarlamanın 

tüketiciye sunulan beş deneyim alanı olduğundan 

bahsetmektedir. Stratejik deneyim boyutları (SEM) adı verilen 

bu deneyim alanları, duyusal (Sense), duygusal (Feel), ilişkisel 

(Relate), davranışsal (Act) ve bilişsel (Think) deneyim alanları 

olarak adlandırılır.  

1.5.1. Duyusal Deneyim (Sense): 

Duyusal deneyimleri anlayabilmek için öncelikle duyusal 

pazarlamadan bahsetmek gerekmektedir. Duyusal pazarlama, 

beş duyu organıyla algılanan, görme, koklama, tatma, dokunma 

ve duyma duyularımıza hitap edecek biçimde tasarlanan 

pazarlama stratejileri olarak tanımlamaktadır (Schmitt,1999b). 

Anahtar sözcük algılatmaktır.  Müşterilerin ürün ve markaları 

değerlendirmede duyuların önemli bir payı olduğu gerçektir. 

Duyuları harekete geçiren, birden fazla duyuya hitap eden, 

deneyimler yaratmayı amaçlayan duyusal pazarlama, 

müşterilere unutamayacakları deneyimler yaşatmayı hedefler. 

Tsaur (2007) ‘a göre duyusal deneyim ilk karşılaşılan 

deneyimdir ve müşterinin işletmeyi, ürünü ya da markayı 
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algılamasında önemlidir. Duyusal deneyimle renk, ses ve dizayn 

farklılıkları müşterilerin duyularını harekete geçirmekte ve 

müşteri memnuniyeti, müşteri tatmini, heyecan, estetik vb. 

duygular arttırılmaya çalışılmaktadır (Gentile vd.,2007). 

Duyusal deneyim, işletmelerin müşterilerine iletmek istediği 

mesajın müşteriler tarafından algılanmasında ve mal ya da 

hizmetin farklılaştırılmasının sağlanmasında önem taşımaktadır. 

Bu sebeple işletmeler kendilerini ve ürünlerini farklılaştırmak, 

müşterileri mal ya da hizmetlerine yönlendirebilmek ve değer 

yaratabilmek için duyusal deneyim pazarlamasını 

kullanmaktadır (Schmitt, 1999b: 111). 

1.5.2. Duygusal Deneyim (Feel): 

Müşterinin bir deneyim esnasında duyularıyla elde ettiği 

deneyimler kadar, duygularıyla yaşadığı deneyimlerin de önemi 

büyüktür. Schmitt (1999b) çalışmasında işletmenin müşterinin 

bir mal ya da hizmeti deneyimlerken yaşadığı heyecan, huzur, 

sempati gibi duygularına odaklanması gerektiğini belirtmekte, 

“hissettirmenin” bir duygusal bileşen olarak önemli bir anahtar 

kelime olduğunu vurgulamaktadır. 
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Türk Dil Kurumu “hissetmek” kelimesini “Birşeyden 

etkilenmek, duymak, sezmek, farkına varmak, fiziksel bir 

uyarıyı duymak” olarak tanımlamaktadır. Müşterilerin 

duygularının tüketim davranışlarındaki etkisi düşünüldüğünde 

duygusal pazarlamanın işletmelerin yaratacağı deneyimlerde 

etkisi büyük olacaktır. Son yıllarda özel günlerde işletmelerce 

yayınlanan reklamlar dikkat çekmektedir. Örnek vermek 

gerekirse, özellikle anneler günü temalı reklamlarda duyguların 

harekete geçirilmeye çalışıldığı, kişilerin ürün ya da marka 

deneyimlerinde duyguların etki etmesini yönlendirilmek 

istendiği gözlemlenmektedir. 

1.5.3. Düşünsel (Bilişsel) Deneyim (Think):  

Bilişsel pazarlamanın amacını Schmitt (1999b) müşterilerin 

marka ve ürünleri özenli ve yaratıcı olmasını sağlamak olarak 

ifade etmektedir. Anahtar kelime düşündürmektir. Düşünsel 

deneyimler müşterileri deneyimin bir parçası haline getirmede 

önemli role sahiptir. Gentile vd. (2007) düşünsel deneyimi, 

müşterilerin ürün hakkında fikir yürütmesi ve önerilerde 

bulunmasına olanak sağlanan deneyim olarak tanımlamaktadır. 

Böylelikle müşteriler ürün ve hizmetleri keşfetmeye çalışarak 

deneyimin zenginleşmesi sağlanacaktır. Belirli bir konsepte 
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sahip restoranlardan örnek vermek gerekirse; karikatür dergisi 

temasından yola çıkan Leman Kültür Cafede bulunan birçok 

karikatür ve karakterlerin görsel açıdan müşteriye sunduğu 

deneyime ek olarak düşünsel deneyim yaşatması da, akılda 

kalıcılık açısından önemli bir paya sahiptir. Buna ek olarak 

bilgisayar veya konsol oyunlarında oyunculara sunulan hedefler, 

gizli hazineler, oyunun kurallarına yönelik verilen yol haritaları, 

sonuca ulaşma isteği vb. gibi amaçlar kişileri düşünmeye 

yönlendirdiği için yaşadıkları oyun deneyimlerini zenginleştir-

mede, yaşadıkları deneyimden aldıkları keyfi arttırmada ve 

kişileri oyunun bir parçası haline getirmektedir.  

1.5.4. Davranışsal Deneyim (Act):  

Kişiler bir olay ya da olgular karşısında nasıl davranması 

gerektiğini daha önce yaşadığı deneyimler sayesinde 

kararlaştırmada ve harekete geçmektedir (Güney, 2009; akt: 

Yarkın, 2013). Gentile vd. (2007) davranışsal deneyimin sadece 

satın alma sonrasında değil, ürünün tüm yaşam evrelerinde 

gerçekleştiğini ileri sürmektedir. Davranışsal deneyimin anahtar 

kelimesi “harekete geçmek” olarak söylenebilir. Diğer deneyim 

modüllerine kıyasla müşterilerle daha fazla etkileşim halindedir.  
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Davranışsal deneyime yönelik geliştirilen pazarlama stratejileri; 

tüketicilerin birtakım fiziksel deneyim yaşaması suretiyle 

davranış değişikliği oluşturmak ve başkalarıyla girdikleri 

etkileşimlerin de yeni deneyimler kazanmasını hedeflemektedir. 

Harekete geçmeye yönelik deneyim türleri Şekil 3’de 

gösterilmiştir. 

                                                                            

                           Nedenli Faaliyetler Fiziki Durum 

                                                                                                          

Motor Faaliyetler 

  Değişim 

 

 

                                                                              Davranışsal                             

Etkileşim 

 

       Kişisel Algılar                           Yaşam Tarzı                              

Şekil 3: Davranışsal Deneyimler 

Kaynak: Schmitt Bernt, (1999b), Experiential Marketing: How 

to Get Customers Sense, Fell, Think, Ack and Relate to Your 

Company and Brand, The Free Pres, USA, p.160  
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1.5.5. İlişkisel Deneyim (Relate): 

Kişiler kendileri için psikolojik anlam içeren tutumları olumlu-

olumsuz, ödül-ceza, iyi- kötü, güzel-çirkin gibi anlamlandırarak 

harekete geçip, ilişki kurma sürecine girerek yaşamlarına dahil 

ederler (Güney, 2009:133, akt: Yarkın, 2013). 

İlişkisel deneyimi duyusal, duygusal, düşünsel ve davranışsal 

deneyimlerin tümünü içeren bir deneyim türü olarak ifade 

edilmektedir. İlişkisel deneyim kişilerin ürün ya da hizmetle 

yaşadığı deneyimi içselleştirerek hayatının bir amacı, bir sosyal 

statü, belirli bir sınıf ya da gruba dahil olabilmek için kullandığı 

bir araç olarak görme halidir.  

İlişkisel deneyimlerden yola çıkılarak oluşturulan ilişkisel 

kampanyalar kişilerin deneyimler vasıtasıyla kendini geliştirme 

isteği ve diğer bireyler tarafından kabul görme ihtiyacıyla ilgili 

olarak, sosyal statü ve çevre oluşturma bakımından ilişkilendir-

me yapması söz konusudur (Dirsehan, 2010 :62).  

Apple logolu t-shirtler giyen, Apple logolarını arabalarına 

yapıştıran Macintosh kullanıcıları, Harley Davidson kullanan 

motorcuların kendileri için bir grup kurmaları, beraber 

aktivitelerde bulunmaları gibi örnekler kişilerin ürün, hizmet 

veya markalarla kurdukları deneyim ile hayatlarını nasıl 
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ilişkilendirdiklerini bize göstermektedir (Demir, F. O., 

2008:117). 

                                      Sosyal Sınıflandırma        

 Sosyal Etkiler      

Sosyal kimlik 

    

             Roller                                                     Kültürel değerler 

Marka toplumları 

  Yakınlık İlişkiler     

 Grup Üyelikleri 

Şekil 4: İlişkilendirme Deneyimleri 

Kaynak: Schmitt Bernd, (1999b:176) 

Yukarıdaki Şekil 4’te gösterilen ilişki deneyimlerinde kişilerin 

hayatlarında sosyal çevre, sosyal ilişkiler, statü kazanma, kabul 

görme, markaların yarattığı topluluklar, toplumun kişilere 

biçtiği roller ve kültürel kodların etkili olduğunu söylenebilir. 

Tüm bunların sonunda pazarlamanın ve dolayısıyla deneyim 

ekonomisinin yerini gelecekte dönüşüm ekonomisine bırakması 

beklenmektedir. Dönüşüm ekonomisinde kişiler kendi 
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geleceklerini sadece aynı dünya görüşünü paylaştıkları kişilere 

bırakacaklardır. Bu ekonomide, ticari işletmelerin geliştirmek 

istediği değerler doğrultusunda bölümlendirmelere gidecek 

olması muhtemeldir. İşletmeler bilinçli olarak ya da bilinçsizce 

bir dünya görüşüne destek verir.  Deneyimler, etkisi uzun vadeli 

yaşanmışlıklar olmasından dolayı konukları, kurulan ilişkinin 

katılımcılarına dönüştürür. Dönüşümler, isteklileri yeni kişilere 

dönüştürür (Kaya, 2009). Günümüz deneyim ekonomisinin en 

önemli kavramlarından biri de geleceğin yeni kişileri, bugünün 

müşterilerinin deneyimleridir. Aşağıda müşteri deneyimleri 

Pine ve Gilmore’un bakış açısıyla irdelenecektir. 

1.6.  Müşteri Deneyimi: 

Pine ve Gilmore (1999b:41), deneyim sahnelemenin 

müşterilerin ilgisini çekmede önemli olduğunu belirtmiştir. 

Ürün ve hizmetleri konumlandırma biçimlerinin değişmesiyle, 

müşteriler işletmeleri deneyim sahneleyen varlıklar olarak 

konumlandırmaya başlamışlardır.  

İşletmeler, müşteri deneyimi yaratmada, onları deneyim 

sürecine dahil etmek için uğraşmalıdır. Bunun için, deneyim 

tasarlamada düşünmeleri ve uygulamaları gereken birçok 

hususu gözden kaçırmamalıdır. Shaw ve Ivens (2002:10-11) 
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çalışmalarında müşteri deneyimi yaratmanın yedi felsefesi 

olduğuna değinmiştir. Bunlar; 

1. İşletmeler uzun dönemde rekabet avantajı elde edebilmek 

için mükemmel müşteri deneyimini kaynak olarak 

kullanırlar. Gerekli değişimler için işletmeler bu durumu 

göz önünde bulundurmalıdırlar. 

2. Mükemmel bir müşteri deneyimi ancak müşterilerin 

fiziksel ve duygusal beklentilerini uygun şekilde 

karşılayarak yaratılabilir. 

3. Mükemmel müşteri deneyimi, duyguların uyarılması 

konusuna odaklanmalıdır. İşletmeler duygusal deneyimler 

yaratarak rakiplerinden farklılaşmada önemli rol 

oynamaktadır. 

4. Mükemmel bir müşteri deneyimi, ilham veren bir liderlik, 

güçlü bir kültür, mutlu olan ve beklentileri karşılanmış 

insanlarla mümkündür. Örgüt kültürü ve çalışanlar, 

müşteri deneyiminde etkilidir. Çalışanların müşteri 

deneyimi konusunda yetkinlikleri oluşturulmalıdır. 

5. Mükemmel müşteri deneyimi belirlenirken, işletme 

içinden dışarıya doğru değil, dışarıdan içeriye doğru 
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olmasına dikkat edilmelidir. Müşteriler dış faktör olarak 

her zaman odak noktasında bulunmalıdır. 

6. Mükemmel müşteri deneyimi, maliyetlerin azaltılarak 

işletmenin gelir artışının sağlanmasına odaklanılmalıdır. 

7. Mükemmel müşteri deneyimi, markanın şekillenmiş, 

düzenlenmiş halidir. 

Yukarıdaki yedi felsefe, işletmelerin müşteri deneyimi 

yaratmada göz önünde bulundurması çok önemlidir. Pine ve 

Gilmore (2000:22) deneyim yaratmada 3S modelini öne 

sürmektedir. 
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Şekil 5: 3S Modeli 

Kaynak: Pine ve Gilmore, 2000:22 

 

3S modeli müşteri memnuniyeti, fedakârlık ve sürpriz 

kavramlarından meydana gelmektedir. İşletmeler müşteri 

deneyimi yaratmada öncelikle müşteriyi tanımalı, onların 

beklentilerine/isteklerine cevap verebilmeye, onların 

memnuniyetini kazanmayı sağlayabilmeye odaklanmalıdır. 

     Fedakârlık (Sacrifice) 

            

  

Memnuniyet (Satisfaction) 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sürpriz 

(Surprise) 
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Müşterilerin isteklerine odaklanmanın gerekli olduğu bir diğer 

basamakta da isteklerini elde edemeyen müşterilerin 

yapabileceği fedakârlıkların saptanması adımı gerçekleştirilir. 

Bu basamaktan sonraki sürpriz basamağında ise müşterilere 

beklemedikleri sürprizler gerçekleştirerek onlar için benzersiz 

ve unutamayacakları deneyimler yaratmak hedeflenmektedir 

(Pine ve Gilmore, 2000:22). 

Müşterilerin sürece dahil edilmesiyle daha etkili ve unutulmaz 

deneyimler yaratma imkânı artmaktadır. Unutulmamalıdır ki, bir 

deneyimin sadece iyi tasarlanmış olması, müşterilerin o 

deneyimi yaşadıklarında benzersiz ve unutulmaz olarak 

tanımlaması için yeterli olmayabilir. Müşteriler için tasarlanan 

deneyimlerin yönetilmesi süreci de tasarlanması kadar 

önemlidir. 

Schmitt’in 2003 yılında yayınladığı “Deneyimsel Markaları 

Yaratmak ve Yönetmek için 10 Kural” çalışmasında deneyimsel 

marka yönetimiyle ilgili önemli 10 kural şunlardır: 

1. Deneyimler öylesine gerçekleşmez; planlanmalıdırlar. Bu 

planlama sürecinde yaratıcı olmalı, sürprizler içermelidir. 
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2. Önce müşteri deneyimi düşünülmelidir. Ondan sonra 

fonksiyonel özellikler ve markanız için fayda yaratmaya 

odaklanılmalıdır. 

3. Deneyimin detayları konusunda takıntılı olun. Müşterinize 

coşkuyla sarılmaktan keyif alın. 

4. Deneyimi tetikleyen, çerçevelendiren, özetleyen, stilize 

eden küçük unsurlar önemlidir. Bu bir sarı ördek bile 

olabilir. Markanız için bir “ördek” bulun. 

5. Ürünü değil, tüketim durumunu düşünün. Sosyo-kültürle 

hareket edin. 

6. Duyguları büyüleyen, kalbe hitap eden bütünsel 

deneyimler için çaba gösterin, meydan okuyun. 

7. Deneyimsel etki ve profilleri izleyin.  

8. Metodolojileri eklektik olarak kullanın.  

9. Markanızı genişletirken deneyimin nasıl değiştiğini 

düşünün.  

10. Şirketinize ve markanıza dinamizm ekleyin. Çoğu 

organizasyon ve marka sahipleri çok çekingen, çok yavaş 

ve bürokratik. 
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Deneyimin en önemli parçalarından birisi de etkili iletişimdir. 

İşletmeler müşterilerle kurdukları iletişimin çift taraflı olmasına 

dikkat etmelidirler. Bunun yanında işletmelerin müşterilerine 

yönelik kurdukları iletişimin dışında, kontrol edemedikleri 

ağızdan ağıza iletişim (kulaktan kulağa iletişim- word of mouth) 

de müşterilerin yaşadıkları deneyim süreçlerinde etkili bir rol 

oynamaktadır. Smilansky (2009:114) yaptığı çalışmasında 

ağızdan ağıza iletişimin müşteri deneyimlerindeki önemi 

üzerinde durmuş, iletişim süreci modeli olarak da şu şekilde 

göstermiştir: 
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        1 2 4   5                              

                   

                                         3                  6 

Marka Elçileri         

                                                      Katılımcı Geribildirimi                                                                                   

                              Genişletilmiş   7 

                                         Kanallar 

                                                                                      8         

                9                                                                                                                   

Şekil 6: İletişim Süreci 

Kaynak: Smilansky (2009:114) 

 MARKA 

 

 

 

KATILIMCI 

DENEYİM 

 

 

 

KODLANMIŞ 

MESAJ 

 

 

 

KATILIMCI 

MESAJI 

 

 

 

Çift taraflı 

etkileşim 

Çözülen mesajlar 

Alınan mesajlar 

Ağızdan Ağıza İletişim 
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BBC televizyonunun yaptığı araştırmaya göre kişilerin ölmeden 

önce yapmak istediklerini, 50 deneyim ve son istekler listesi 

olarak şu şekilde yer vermiştir (Çeltek:2010): 

Tablo 4: 50 Deneyim Listesi 

1. Yunuslarla birlikte yüzmek 

2. Great Barrier kayalığında dalış yapmak 

3. Konkord uçağı ile New York’a uçmak 

4. Balinaları izlemeye gitmek 

5. Köpek balıkları ile dalmak. 

6. Gökyüzü dalışı yapmak (skydiving) 

7. Balonla uçmak 

8. Fighter jet ile uçmak 

9. Safari turuna gitmek. 

10.Kuzey ışıklarını izlemek (Northern Lights) 

11.Machu Picchu’da İnka antik şehrinde yürümek 

12. Sydney Harbour köprüsüne tırmanmak 

13. Cennet adasına gitmek 

14. Formula 1 arabası kullanmak 

15. Rafting yapmak 
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16. Büyük Çin seddine gitmek 

17. Bungee-jumping yapmak 

18. Rocky Mountaineer treni ile yolculuk yapmak 

19. 66 rotası boyunca araba kullanmak 

20. Grand Kanyon üzerinde helikopterle uçmak 

21. Orient Express ile Venedik’ten Londra’ya seyahat etmek 

23.Antarktika’yı keşfetmek 

24. Açık yolda motosiklet sürmek. 

25. Kovboy çiftliğine gitmek 

26. Everest’e tırmanmak. 

27. Şelale görmek 

28. Uzaya gitmek 

29. Galapagos adasına gitmek, keşfetmek 

30. Yağmur ormanlarında yürüyüş yapmak 

31. Sahil boyunca atla gezmek 

32. Piramitlere deve ile gitmek 

33. Trans-Siberian demiryolu ile Moskova’dan Vladivostok’a gitmek 

34. Uluru’da gün batımını izlemek 

35. Eski model bir uçakla uçmak (wing-walking) 
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36. Kilimanjaro dağına tırmanmak 

37. Aktif bir volkanın üzerinden uçakla uçmak 

38. Sibirya kurt köpeklerinin çektiği arabayı kullanmak 

39. Buzula binmek 

40. Rollercoaster’a binmek 

41. Blue marlin (bir çesit balık) avlamak 

42. Paragliding (deniz parasütü) yapmak 

43. Augusta, Georgia’da golf oynamak 

44. Dağ gorillerini izlemek 

45. Kaplanları doğal ortamlarında gözlemlemek 

46. İsviçre dağlarının tepesine tırmanmak 

47. Walt Disney World, Florida ziyaret etmek 

48. Las Vegas’ta kumar oynamak 

49. Borneo’da orangutanları görmek 

50. Kutup ayılarını gözlemek. 
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Yukarıdaki liste incelendiğinde deneyimlerin insanların 

hayatlarına anlam katmada ve unutamayacakları hatıralar 

edinmesinde ne kadar önemli bir rol oynadığı söylenebilir. 

İşletmelerin deneyim tasarlamada müşterilerin o deneyimlerden 

elde edeceği soyut ve somut kazanımları göz önünde 

bulundurması gerekmektedir. Bu bağlamda deneyimsel 

pazarlama kavramı da müşterilerin deneyimlerinden yola 

çıkılarak geliştirilmiştir. 

1.7.  Deneyimsel Pazarlama: 

Dünyaca ünlü “Köfte Üstü Krem Şanti” kitabının yazarı Seth 

Godin (2010), yeni pazarlama anlayışının tarihsel oluşum 

sürecini sırasıyla, Birinci Sanayi Devrimini buhar makinelerinin 

kullanımıyla, İkinci Sanayi Devrimini Henry Ford’un dünyaca 

ünlü sisteminin kullanılmasıyla, Üçüncü Sanayi Devrimini 

kitlesel pazarlama anlayışının ortaya çıkmasıyla ve son olarak 

Dördüncü Sanayi Devriminin de  Web’in doğuşunun yarattığı 

değişimin etkisiyle ortaya çıkan yeni pazarlama anlayışının, 

kendinden önceki kuralları geçersiz hale getirdiğini ve kendi 

yeni kurallarını ortaya koyduğunu tanımlamıştır.  

Modern pazarlama anlayışının ortaya çıkmasından sonra 

geleneksel pazarlama anlayışının tüketiciler için yeterli olmadığı 
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görülmüştür. Pazarlama anlayışı, uzun bir süre McCarthy’nin 

önerisi olan 4P pazarlama karması elemanlarının ilkeleri 

üzerinden devam etmiştir. Günümüzde de 4P ilkeleri hala 

önemini korusa da, tüketici değeri ya da tüketici deneyimlerini 

göz ardı etmesi sebebiyle yetersiz kalmaktadır. Danziger (2004), 

geleneksel pazarlamadaki 4P anlayışındaki en önemli eksikliğin 

insan faktörünü gözden kaçırmış olduğunu ileri sürmektedir. 

Geleneksel pazarlama çabaları, mal ve hizmetlerin fiziksel 

özelliklerinden yola çıkarak, pazardaki başarıya odaklanılmıştır. 

Geleneksel Pazarlamanın özellikleri Şekil 7’de şematize 

edilmiştir. 
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Şekil 7: Geleneksel Pazarlamanın Özellikleri 

Kaynak: Schmitt, 1999b: 55 

1980’li yıllardan itibaren tüketicilerin pazarlamaya yönelik 

davranışlarında duyguların önemli bir aktör olduğu düşüncesi de 

öne çıkmaya başlamıştır. Günümüz işletmeleri, tüketicilerle 

uzun süreli ilişki kurmak istiyorlarsa, onların duygularını ve 

duyularını aynı anda etkileyebilecek, düşüncelerini harekete 

geçirebilecek ve onları cezbedecek olanakları sunmaları 

gerektiğinin farkındadır (Lagiewski ve Zekan, 2006:165). 

Geleneksel 

Pazarlama 

Kazançlar ve özellikler 

Müşteriler rasyonel karar 

vericilerdir. 

Analitik, 

nicel ve 

sözlü 

yöntemler 

kullanılır. 

Ürünlerin 

kategorisi 

ve rekabet 

geniş yer 

tutar. 
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Holbrook ve Hirschman (1982), geleneksel pazarlamada yer 

alan tüketicinin ürün ve hizmetlerin tüm özellik ve yararlarının 

farkında olan rasyonel tüketici anlayışından, tüketicinin içinde 

yer aldığı sosyal ve kültürel çevreden etkilenen ve 

davranışlarında hem rasyonel davranmadığı hem de duygusal 

taraflarını da göz önünde bulundurduğu bir pazarlama 

anlayışının gerekliliğinden bahsetmiştir.  

Toffler (1996) çalışmasında, gelecekte hizmet sektörünün de 

yaşanacak değişimlerin ekonomiye yön vereceğine değinmiş ve 

bu yeni sektöre “Deneyim Endüstrisi” adını vererek 

çalışmalarında yer vermiştir.  

Schmitt (1999b), geleneksel pazarlamanın ürün ve hizmetlerin 

işlevsel özelliklerine ve onlardan elde edilecek yararlara 

odaklandığını belirtmiştir. Ancak günümüz şartlarının gereği 

olarak geleneksel pazarlama anlayışı yetersiz kalmış ve 

deneyimsel pazarlama anlayışı ortaya çıkmasının zemini 

oluşmuştur. 

Deneyimsel pazarlama, geleneksel pazarlamada olduğu gibi 

ürün özellikleriyle ya da duygusal vaatlerde bulunarak sonuca 

gitmeyi amaçlamaz. Ürüne ya da hizmete yönelik, tüketicide 

bütüncül bir marka deneyimi yaratarak buna ulaşmak ister. Yani 
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pazarlamanın deneyimsel olması, tüketicinin beş duyusuna, 

kalbine ve aklına hitap etmesi demektir. Deneyimsel pazarlama 

aslında, tüketicinin marka dünyasına katılması için yapılan bir 

davettir (Batı, 2012: 9-10).  

Deneyimsel pazarlama kavramının yaratıcılarından olan Schmitt 

(1999a:3), deneyimsel pazarlamanın ortaya çıkış nedenlerini şu 

şekilde sıralamaktadır; 

• Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri elde etme 

yolu haline gelmesi, 

• Müşteri payının, pazar payından daha önemli olarak 

görülmeye başlanması, 

• Artan yoğun rekabet ortamı, 

• Müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati kavramlarının 

önem kazanması, 

• Eğlence ile iletişimin entegre hale gelmesidir. 

Bir başka bakış açısından deneyimsel pazarlamanın ortaya 

çıkma nedenler şunlardır: (http://www.exbased.eu/media/547 

/rev_Ex_based_eng.pdf) 



 

62 Tüketici Deneyimleri ve Deneyimsel Pazarlama 

• Çin ve Hindistan pazarlarıyla rekabet edebilmek: Asya 

pazarı ve globalleşme. 

• Otomasyon sistemleri ve Teknolojinin gelişmesi: 

Bilgisayarların, insan beynine göre daha gelişmiş hale 

gelmesi, 

• Bolluğun artması: İnsanların artık çok fazla şeye sahip 

olması ve eşsiz ürüne sahip olma isteği. 

• Müşteri taleplerinde artış: Markalara yönelik 

farkındalıkların artması, Çevreye ve etikliğe daha duyarlı 

müşterilerin varlığı ve kişiselleştirilmiş ürünlere 

gösterilen ilginin artması. 

• Metalaşmanın Artması: Fiyata olan odaklanmadaki 

(gösterilen hassasiyet) artış. (İnternet, indirimdeki 

dalgalanmalar, artan rekabetin artması) 

• Gelirin Artması: Müşterilerin gelirlerinin ve satın alınacak 

alternatiflerin artması 

• Ürün Yaşam Döngüsü ve İşletme Yaşam Döngüsü: 

İşletmelerin kendilerini yenilemeye ihtiyaç duyması. 

Smilansky (2009) deneyimsel pazarlamayı, markalara kimlik 

veren, müşterilerine bir değer yaratmayı amaçlayan, çift yönlü 
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iletişim kurarak müşteriyi kendine bağlayan, müşterilerin istek 

ve ihtiyaçlarını belirleyen ve müşteri memnuniyetinin sağlandığı 

süreç olarak tanımlamıştır. 

Deneyim temelli pazarlama anlayışında işletmeler asıl ürünün 

önüne geçip, ürünü zenginleştirme yoluna gitmektedirler. Bir 

müşteri, restorana sadece açlık ihtiyacını gidermek için 

gitmemekte, restoranın atmosferinin de içerisinde yer almak 

istemektedir (Çelik, 2013). Rock temalı Hard Rock Café, 

karikatür temalı Leman Kültür Cafe, uzakdoğu temalı China 

Town gibi restoranlar deneyimsel pazarlama anlayışına örnek 

olarak gösterilebilir. 

Schmitt (1999a) deneyimsel pazarlamanın önemini 

“Deneyimsel pazarlama her yerde, çeşitli pazarlarda ve 

endüstrilerde (tüketici, hizmet, teknoloji ve sektörel) çok çeşitte 

kuruluşlar yeni ürünler geliştirmede, müşterilerle iletişim 

kurmada, müşterilerle satış ilişkilerini geliştirmede, iş 

ortaklarını seçmede, perakende satış ortamlarını tasarlamada ve 

web sitelerini inşa etmede deneyimsel pazarlamaya 

yönelmişlerdir” şeklinde açıklamıştır. Pine ve Gilmore (2012) 

deneyimsel pazarlama için müşterilere unutulmayan, eşsiz olan, 

sürdürülebilir, anlattıkça tekrarlanabilen ve ağızdan ağıza 
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tanıtılabilen yaşanan anlar hazırlamak olarak tanımlamaktadır. 

Şekil 8’de deneyimsel pazarlamanın özelliklerine yer 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8: Deneyimsel Pazarlamanın Özellikleri 

Kaynak: Schmitt, 1999b 

Müşteriler rasyonel olduğu kadar duygusal 

da varlıklardır. 

Müşteri Deneyimleri 

Eklektik 

yöntemler 

kullanılır. 

Deneyimsel 

Pazarlama 

Tüketim 

bütünsel 

olan 

(holistik) bir 

deneyimdir. 
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Deneyimsel pazarlama birçok alanda uygulama alanına sahiptir. 

Bunlardan bazılarını Konuk (2014:17) bir tablo olarak 

özetlemiştir. Söz konusu tablo aşağıda verilmektedir. 

Tablo 5: Deneyimsel Pazarlamanın Uygulama Alanları 

UYGULAMA ALANLARI YAZARLAR 

 

ALIŞVERİŞ MERKEZİ 

Aykaç, 2009 

Yeniçeri Alemdar, 2010 

Soinivasan ve Srivastava, 2010 

E-BANKACILIK Aykaç ve Kervenoael, 2008 

 

FESTİVAL ALANLARI 

Akyıldız, 2010 

Akyıldız ve Argan, 2010(a) 

Akyıldız ve Argan, 2010(b) 

GÜZELLİK MERKEZLERİ Günay, 2008 

HASTANE Ho, Li ve Su, 2006 

HAYVANAT BAHÇESİ Tsaur, Chiu ve Wang, 2006 
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KAFE 

Chang ve Chieng, 2006 

Yuan ve Wu, 2008 

Günay ve Nadiri, 2009 

Erbaş, 2010 

Günay ve Nadiri, 2012 

 

MÜZE 

 

Dirsehan, 2011 

Dirsehan ve Yalçın, 2011 

 

OTEL 

Mclntash ve Siggs, 2005 

Lin, 2006 

Lin, Chang, Lin, Tseng ve Lan, 

2009 

Serin Karacaer, 2013 

RESTORAN Yang, 2009 

SPOR SALONU Genç, 2009 
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Schmitt (2004:25), Deneyimsel pazarlamanın uygulanmasında 

beş basamaktan bahsetmiştir. Bunlar: 

1. Müşterinin analiz edilmesi: Müşteri istek, ihtiyaç ve yaşam 

tarzının analiz edilmesidir. Deneyim öncesinde, deneyim 

esnasında ve deneyim sonrasında müşterinin beklentile-

rinin analiz edilmesi, rakiplerle ürün karşılaştırmalarının 

yapılması ve sadık müşterilerin belirlenebilmesi için odak 

grup görüşmesi, nitel ve nicel araştırma yöntemleri 

kullanılır.  

2. Deneyimsel Platformun oluşturulması: Deneyimsel 

platform durağan olmayan, dinamik birçok duyuya hitap 

eden, çok boyutlu deneyimlerin yansıması olarak 

tanımlanabilir.  Deneyimsel platform mal ve hizmetlerin 

konumlandırmasını içerir. İşletmeler hedef müşterisinde 

yaratmak istediği etkileşimin biçimine göre işletmesini 

veya markasını konumlandıracağı deneyimin platform 

oluşturmak zorundadır. Bu platform ile marka, logo, web 

site, mal ve hizmetler, çalışan gibi birçok unsur ele alınır 

ve deneyimin türleri ve boyutları işletme amaçlarına 

uygun hale getirilir. 
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3. Marka Deneyiminin Oluşturulması: Deneyim platformunu 

oluşturduktan sonra bunun marka deneyimine uygulan-

ması gerekmektedir. Bu aşamada kurumsal kimlik, grafik 

tasarımları gibi unsurların işletme için ele alınması ve 

müşterilerle olan ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

4. Müşteri ile etkileşim oluşturulması: Müşterinin istediği 

bilginin ve hizmetin doğru bir şekilde interaktif ve 

dinamik ilişki biçiminde tüm etkileşim noktalarında ve 

alışveriş sürecinde gerçekleştirilmesidir. 

5. Sürekli yenilik (İnovasyon): Teknolojide yaşanan hızlı 

gelişim ve değişimler, yeni mal ve hizmetlerin ortaya 

çıkmasına sebep olmaktadır. İşletmelerin böyle bir 

ortamda ayakta kalabilmeleri ve büyümeleri için sürekli 

yenilenmesi (inovasyon) kaçınılmazdır. Müşteri deneyimi 

yönetiminde de işletmeler sürekli yenileşmek zorundadır. 

Müşteri deneyimi sürecinde gerekli olan değişimleri ve 

yenilikleri sürekli yenilik kapsamında gerçekleştirmek 

gerekmektedir. 

Postmodern pazarlama dünyasında yaratıcı deneyimler 

oluşturmak, tüketicinin zihnine giden yolu keşfetmek hiç de 
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sanıldığı kadar kolay değildir. Sürekli arayışta ve değişken fikir 

yapısına sahip yeni tüketicinin, istek ve beklentilerini anlayarak 

deneyim kurgulamak, işletmenin başarıya ulaşmasında önemli 

bir anahtardır. Karmaşık ve anlaşılmaz olduğu düşünülen 

tüketicilerin bilinçaltı düşüncelerini ve duygularını 

keşfedilmesinde metaforlardan yararlanılabilmektedir. Metafor-

lar, kelimelerle ifade etmekte zorlanılan durumların benzetme, 

kıyaslama yaparak anlaşılmasına olanak sağlarlar. Metaforlar, 

tüketicinin dikkatini yönlendirir, algılama şekillerini etkiler. 

İşletmeler, metaforlardan yararlanarak tüketicilerin istek ve 

beklentilerini daha iyi analiz edebilme imkânıyla birlikte 

deneyim yaratmada daha yaratıcı ve etkili olabilme fırsatı 

kazanabileceklerdir. 

Deneyimsel pazarlamayla birlikte medyaya bakış açısında da 

önemli değişiklikler meydana gelmiştir. İşletme yöneticilerinin 

müşterileri için deneyim yaratma safhasında iletişim ve medya 

kanallarından doğru şekilde yararlanmaları gerekmektedir. 

Örnek vermek gerekirse 1985 yılında ABD’de izleme payının 

yüksek olduğu bir TV kanalında yayınlanan reklamın nüfusun 

%40’ına ulaştığı söylenebilirken, bugün bu oranın %15’e 

düştüğü ve gelecekte daha da düşük olacağı tahmin edilmektedir 
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(Williams, 2006: 486). Deneyimsel pazarlama anlayışında, 

markaların oluşturulmasında yaşatılmak istenen deneyimlerin 

tüketici gözünden ne ifade edeceğini ön görmek önemlidir. 

Günümüzde birçok markanın tüketicide yarattığı anlam, 

işletmenin sunduğu ürün ya da hizmetin ana faaliyet konusunun 

çok dışındadır. Örnek vermek gerekirse Rolex saat sahibi olmak 

itibar kazandırma ya da sosyal sınıfını belli etme imkânı 

sağlaması açısından bu saate sahip olabilmenin önemli olduğu 

mesajı taşımaktadır. Apple markasının müşterilerinde yarattığı 

belirli bir sınıfa aidiyet mesajı şüphesiz ki müşterileri açısından 

önemli bir statü belirleme veya sosyal sınıfa dahil olma aracıdır. 

Benetton firmasının reklamlarında vurguladığı dünyanın tüm 

renkleri, barış, kardeşlik, eşitlik, özgürlük gibi unsurlar, tüketici 

gözündeki deneyimsel değerini belirlemede önemli bir rol 

oynamaktadır.  

Deneyimsel pazarlama kişilerin deneyimlerinin şekillenme-

sinde, hafızalarına yer etmede ve unutulmaz deneyimler 

yaratılmasında oldukça büyük bir öneme sahiptir. Müşteriler 

yaşadıkları deneyimleri birçok etmenden etkilenerek 

anlamlandırmaktadırlar. Deneyim kavramı, müşteriler ve 

işletmeler için ayrı bir öneme sahiptir. İkinci bölümde deneyim 
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ve deneyimsel pazarlama kavramlarına yönelik örnek 

uygulamalara yer verilecektir. 
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BÖLÜM 2:  

DENEYİM VE DENEYİMSEL PAZARLAMA 

ÖRNEKLERİ 

2.1. GİRİŞ 

Deneyim yaratmanın müşteri memnuniyeti yaratmadaki önemi 

ve satın alma kararındaki etkileme gücünün anlaşılması üzerine 

akademik camianın yanı sıra, işletmeler ve sektör uygulayıcıları 

da müşterilere unutulmaz deneyimler yaratmayı öncelikli hedef 

haline getirmişlerdir. Müşterilere unutulmaz deneyimler 

yaratmanın, bölüm 1’de de bahsedildiği gibi müşteri 

memnuniyeti ve sadakatini arttırmada etkili olması işletmelere 

de rekabette sürdürülebilir bir avantaj kazandırmaktadır. Bu 

bölümde otel, kafe-restoran, eğlence merkezleri, mobil 

uygulamalarda müşteriler için yaratılan unutulmaz deneyim 

örneklerine yer verilecektir.   

Restoran örneklerinden başlanacak olursa; Dubai’deki en lüks 

otellerden biri olarak gösterilen Burj Al Arab içerisinde yer alan 

Al Mahara restoranı deneyim yaratma konusunda çok farklı bir 

konsepte sahiptir. Akvaryum konsepti ile müşterilerine 

unutulmaz deneyimler yaşatmayı hedefleyen işletme, bir yandan 
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Dubai’deki en iyi deniz ürünlerine sahip olduklarının iddiasında 

bulunurken, bir yandan da müşterilerinin yemek yerken balıkları 

izleyebilme ve kendilerini bir akvaryum içerisinde hissetme 

deneyimini ön plana çıkartmıştır.  

 

Şekil 9: Akvaryum Restoran 

Kaynak: https://onedio.com/haber/hayatinizda-bir-kez-olsa-

bile-gitmeniz-gereken-olaganustu-restoranlar-547261 

Restoranlar şüphesiz ki günümüzde sadece rasyonel olarak karar 

verilen ve açlığın giderilmesi amacıyla hizmet almayı 

düşündüğümüz yerler değil. Keyifli vakit geçirmek, bunun 

yanında da lezzetli yemekler yiyerek yaşanılan anın ölümsüz ve 
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unutulmaz olmasını sağlamak da hedonik amaçlarla yapılan 

restoran hizmeti satın alma niyetleri arasında gösterilebilir. 

İşletmeler için burada önemli olan müşterilerin bu amaçlarına 

uygun olabilecek restoran ortamının tasarlanması ve deneyim 

ortamının yaratılmasıdır. Deneyim denildiğinde akla gelen eşsiz 

güzellikleri ile tanınan Maldivlerdeki Rangali adasının 5 metre 

altında bulunan Ithaa su altı restoranı müşterileri için akvaryum 

deneyimine benzer olarak su altı canlıları ile beraber yemek 

yeme deneyimi sunmaktadır. Klasik bir restoran ortamından 

farklı olarak su altında yemek yeme deneyiminin şüphesiz ki 

müşterilerin zihinlerinde unutamayacakları bir anı olarak 

kalacaktır. 
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Şekil 10: Su Altı Restoranı 

Kaynak:zhttps://onedio.com/haber/hayatinizda-bir-kez-olsa-

bile-gitmeniz-gereken-olaganustu-restoranlar-547261 

Finlandiya’daki Lainio Snow Village buz restoranı her sene 20 

milyon kilo kar ve 350.000 kilo buz ile inşa edilmektedir. 

Herşeyin buzdan yapıldığı, kat kat giyinerek bulunmanız 

gereken restoranda müşteriler için çok farklı bir restoran 

deneyimi yaratmayı amaçlamaktadır.   
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Şekil 11: Buz Restoranı 

Kaynak:zhttps://onedio.com/haber/hayatinizda-bir-kez-olsa-

bile-gitmeniz-gereken-olaganustu-restoranlar-547261 

Kaliforniya’daki Pioneertown, 1946’da birkaç Hollywood 

yıldızı ve yatırımcılar tarafından kuruldu. Bir Vahşi Batı 

kasabasına benzer bir film stüdyosu oluşturmak ve Hollywood 

yıldızlarının otel olarak kullanabileceği bir yer yaratmak 

amacıyla yapılmıştır.  
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Pioneertown’da klasik bir salon, hapishane ve dükkânlarının 

önüne yer alan at bağlama alanları bulunmaktadır. Western 

ortamında deneyim yaşamak, çöl güneşiyle western ve batı 

kültürünü öğrenebilme şansını müşterilerine sunan bu otel 

unutulmaz bir fırsat sunmayı amaçlamaktadır. Şekil 12’de 

kasaba fotoğrafları yer almaktadır. 

 

Şekil 12: Western Otel 

Kaynak:zhttps://www.momondo.com.tr/discover/en-

benzersiz-oteller 

https://www.momondo.com.tr/discover/en-benzersiz-oteller
https://www.momondo.com.tr/discover/en-benzersiz-oteller
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Robotların gelecekte özellikle pazarlama alanında etkili olacağı 

düşünülmektedir. Teknolojik gelişmeler ile birlikte robotlar 

özellikle üretim alanında kullanılıyor olsa da Japonya’da 

konaklama alanında da kullanılmaya başlandı. Robotlar 

tarafından işletilen otelde müşterilerin check-in işlemi 

yapmasından, valizlerin taşınmasına tüm işlemler de yine 

robotlar tarafından gerçekleştirilmektedir.  

Nagasaki’deki Henn na Hotel’in kurulmasının amacı geleceğin 

otel konseptlerinin bugünden müşterilerin deneyimine 

sunulmasıdır.  

 

Şekil 13: Robot Oteli 

Kaynak:zhttps://www.momondo.com.tr/discover/en-

benzersiz-oteller 

https://www.momondo.com.tr/discover/en-benzersiz-oteller
https://www.momondo.com.tr/discover/en-benzersiz-oteller
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Fransa’da Paris'in Marne-la-Vallée kentinde faaliyet gösteren 

Disney temalı bir eğlence parkı olan Disneyland, 1992 tarihinde 

açılmış olup Tokyo Disney Resort'un ardından ABD dışında 

açılan ikinci Disney parkıdır. Başta çocukların olmak üzere 

yetişkinler için de benzersiz bir deneyim ortamı olan 

Disneyland’ta çizgi film karakterlerinin arasında masal gibi bir 

dünyanın kapılarını müşterilerine açıyor. Gerçek dünya ile 

masal dünyasının iç içe geçmesini deneyim olarak sunan 

Disneyland işletmesi, müşterileri için tercih edilebilirliği 

arttırabilmek için unutulmaz hatıralar tasarlamaktadır. 

 

Şekil 14: Disneyland 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Marne-la-Vall%C3%A9e&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Disney
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Disney_Resort
https://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Disney
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Şekil 15: Disneyland Paris 

Kaynak:https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/yazarlar/ecem-

hepcicekli/paris-disneyland-hakkinda-bilmeniz-gerekenler-

40815953 

Farklı deneyim örneklerinden biri de Turkcell’in Diyalog 

müzesidir. 2013'te kapılarını ziyaretçilerine açan müze, 

Gayrettepe Metrosu İstasyonu'nda binlerce kişi tarafından 

ziyaret edildi. Bu müzede ziyaretçilere yaşatılmak istenen ise 

görme engelli kişilerin yaşadığı hayatın bir simülasyonunu 

deneyimletmektir.  

https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/yazarlar/ecem-hepcicekli/paris-disneyland-hakkinda-bilmeniz-gerekenler-40815953
https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/yazarlar/ecem-hepcicekli/paris-disneyland-hakkinda-bilmeniz-gerekenler-40815953
https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/yazarlar/ecem-hepcicekli/paris-disneyland-hakkinda-bilmeniz-gerekenler-40815953
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Şekil 16: Turkcell Diyalog Müzesi 

Kaynak: https://forum.donanimhaber.com/karanlikta-diyalog--

87962028 

Toplumlarda yaşanan sıkıntıların sebepleri incelendiğinde 

empati kuramamaktan kaynaklanan sorunlar önemli bir 

kaplamaktadır. Engelli bireylerin sosyal hayatlarında 

karşılaştıkları zorlukları çoğu zaman, sağlıklı bedene sahip 

olanlar anlayamamaktadır. Bu durumların anlaşılmasına katkıda 

bulunmak, farkındalığı arttırmak ve sağlıklı olmanın ne kadar 

önemli olduğunun hissedilmesini sağlamak amacıyla açılan bu 

tür müzelerde, kişilerin görme engelli olarak hayatlarına devam 

etmeleri gerektiğinde ne gibi zorluklarla karşılaşıldığını 

anlatmayı hedeflemektedir. Şüphesiz ki bu farkındalığın artması 
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ve empati kurmanın ne kadar önemli olduğunun anlaşılması için 

bulunmaz bir deneyimdir.  

 

Şekil 17: Karanlıkta Diyalog 

Kaynak:.https://www.renklisen.com/karanlikta-diyalog-ve-

merak-edilenler/ 

Şubat 2020 itibariyle tüm dünyada etkisini gösteren COVİD-19 

salgını sebebiyle yeni bir düzenin içerisinde yaşamaya gayret 

gösteriyoruz. Daha önceleri hep duyduğumuz geçmişte yaşanan 

küresel çaptaki salgınların doğurduğu sonuçların birden biri 

hayatımıza dâhil olmasıyla hepimiz hazırlıksız yakalandık. 

Başta Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa zamanda 
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dünyaya yayılan bu salgın sürecinden etkilenmeyen ülke, sektör 

ve kişi nerdeyse yok. İşin en can sıkıcı noktalarından biri de bu 

sürecin ne zamana kadar süreceği ve normal hayatımıza ne 

zaman döneceğimizin ön görülemiyor olması. Tüketici bakış 

açısıyla bakıldığında ise yeni durumun birçok farklı deneyimi de 

beraberinde getirdiği, hayatımıza kattığı muhakkak. Farklı 

sektörlerin ön plana çıktığı, popüler faaliyetlerin aylardır 

unutulduğu bir dönemden geçiyoruz. Şüphesiz ki işletmeler de 

müşteri ile aralarındaki bağın kopmasına izin vermemek adına 

tutundurma faaliyeti üzerinde çalışıyor.  

Yapılan araştırmalar salgın sürecinde kişilerin evlerinde 

geçirdiği zamanı arttırmasından dolayı yemek yapma, ev 

hobilerini geliştirme, online olarak eğitim alma, kurslara 

başvurma gibi farklı deneyimlere yöneldiler. Salgın sürecinin 

başında marketlerde tükenen ürünlerin arasında un, kabartma 

tozu, maya gibi ürünlerin olması kişilerin normal gündelik 

hayatında belki yapmadığı, belki daha az sayıda yaptığı unlu 

mamul pişirme deneyimine yöneldiklerini gösterir nitelikteydi. 

Tüketicilerin hiç olmadığı kadar hijyenlerine dikkat ettiği, 

sosyalleşme faaliyetlerini minimuma hatta sıfıra indirdiği 

dönemde pazarlama açısından gözlemlenen en önemli 
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sonuçlardan biri ise şartlar ne olursa olsun, ne kadar zor koşullar 

altında olursak olalım, tüketimin devam ettiği ve tüketim olduğu 

sürece kişilerin deneyim elde etme isteklerinden 

vazgeçemedikleridir. Buradan hareketle işletmelere düşen en 

önemli görev koşullara uygun, tüketiciye yönelik unutulmaz, 

memnuniyet yaratan deneyimler sunmaktır.  

Salgın sürecinin olmazsa olmazlarından bir tanesi haline gelen 

e-ticaret faaliyetleri için araştırma sonuçları incelendiğinde 

sürecin ilk iki ayı için %171 büyüdüğü görülmektedir 

(http://hizmetix.com.tr/ekonomi/e-ticarette-rekor-buyume/4503). 

Şüphesizdir ki deneyimsel pazarlamanın, içinde bulunduğumuz 

dönemde en fazla önem kazandığı sektörlerden biri haline 

gelmiştir. O sebeple önümüzdeki uzun yıllar boyunca 

hayatımızda önemli bir yer tutacağı kesinleşmiş olan e-ticaret 

ortamlarının, deneyimsel pazarlama açısından önemini 

anlayabilmek adına başarılı e-ticaret ve sosyal medya 

örneklerini incelemekte fayda vardır.  
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Şekil 18: amazon.com 

Kaynak: https://www.amazon.com/ 

1994 yılında Jeff Bezos tarafından ilk olarak Cadabra adıyla 

kurulan şirket, 1995 yılında Amazon adını aldı ve bugün 

dünyanın en büyük online şirketi haline geldi 

(https://www.sosyalmedyakampusu.com/e-ticarette-en-basarili-

5-ux-ornegi/). Amazon.com’un bu denli başarılı olmasının en 

önemli sebeplerinden biri olarak müşteri deneyimine ve 

memnuniyetine gösterilen hassasiyet olduğu belirtilmektedir. 

Kolay kullanım, sade ara yüz, Mouse ile hareket edildiğinde 

tıklamadan bilgi sağlayıcı özelliği, hızlı kullanıma imkân veren 

tasarımı ve tek tıkla ödeme kolaylığı gibi birçok özelliği 

barındıran sitede, müşterinin geçirdiği zamanı en verimli ve 

https://www.amazon.com/
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keyifli şekilde kullanması amaçlanmaktadır. Bu sebeple 

müşterilerin memnuniyeti artmakta, pozitif bir online alışveriş 

deneyimi sunulmaktadır.  

 

Şekil 19: zara.com 

Kaynak: https://www.zara.com/tr/ 

Kadın giyimin öncü işletmelerinden biri olan Zara, başarısını 

online ortamda da sürdürüyor. Birçok kategoride sunduğu ürün 

çeşidinde müşterilerinin rahat ve kolay alışveriş deneyimi 

yaşayabilmesi için sadelik, basit kullanım ve chat box ile hızlı 

iletişim imkanı sunmasıyla müşterilerin güven veren kolay 

alışveriş yapma deneyimini şekillendiren Zara, online ortamda 

https://www.zara.com/tr/
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benzer işletmeler için örnek olacak şekilde faaliyet 

göstermektedir. 

Aynı zamanda mobil uygulaması üzerinden de Arttırılmış 

Gerçeklik (AR) ile deneyimi zenginleştiren Zara, bunun yanında 

online alışveriş yapan müşteriler, cihazlarını teslim aldıkları 

pakete yönelttiklerinde ekranlarında satın aldıkları ürün 

modellerini görüntüleyebilecekleri bir sistem ile müşterileri için 

daha unutulmaz deneyimler yaratmayı planlamaktadır 

(https://www.sosyalmedyakampusu.com/e-ticarette-en-basarili-

5-ux-ornegi/).  

Arttırılmış gerçekliğe verilebilecek en güzel örneklerden bir 

tanesi de DeFacto firmasının İstanbul’da bir alışveriş 

merkezinde açtığı akıllı mağazasıdır. Müşteriler mağazayı 

ziyaret ettiklerinde, onları robot satış danışmanları karşılamakta 

ve onlara sistemin nasıl kullanıldığına yönelik bilgi vermektedir. 

Müşteri deneyimlerini zenginleştirmede teknolojik yenilikleri 

kullanmayı tercih eden DeFacto, akıllı ayna ve sanal gerçeklik 

gözlükleri ile daha hızlı ve daha kolay alışveriş deneyimi 

yaşatmayı amaçlamaktadır.  
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Şekil 20: DeFacto Akıllı Ayna Uygulaması 

Kaynak:.https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/turkiye

nin-ilk-ve-tek-akilli-magazasi-acildi/ 

Akıllı kabin ve akıllı aynalar aracılığıyla müşteriler denedikleri 

kürünlerin diğer renklerini, beden seçeneklerini ve stok 

durumunu görebilmekte ve eğer ürünü beğendiyse müşteri 

danışmanlarından bu ürünü isteyerek mağazadaki beş farklı 

noktadaki kioskları kullanarak kolayca ürünleri satın almaktadır.  
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Şekil 21: Defacto Akıllı Mağaza Robot Satış Danışmanları 

Kaynak:https://pazarlamaturkiye.com/turkiyede-ilk-akilli-

magaza-defacto/ 

Satın aldığı ürünler 24 saat içinde istedikleri adrese teslim 

edilmektedir. Dijital dönüşümün sektördeki öncü örneklerinden 

biri haline gelen akıllı mağaza uygulaması, müşterilerin giyim 

alışverişi yaparken farklı bir satın alma deneyimi yaşaması 

açısından özellikle farklı bir ilişkisel ve duygusal bir deneyime 

sahip olmaktadır. DeFacto’nun hedef müşteri kitlesinin önemli 

bir bölümünü gençler oluşturmaktadır. Y ve Z kuşağı açısından 

teknolojik yeniliklerin takip edilmesinin ne kadar önemli 

olduğunun işletmelerce fark edilmesi, uygulamada böyle güzel 

ve etkili örneklerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. 

Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde sadece e-ticaret alanında 
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değil, geleneksel alışveriş ortamlarının da farklı deneyim 

alanları olarak planlaması ve kullanılması beklenmektedir.  

Ülkemizin en önemli e-ticaret girişimlerinden biri olan 

yemeksepeti.com faaliyete başladığı günden bu yana 

farklılaşmaya gösterdiği önem, yeniliğe açık olması ve müşteri 

deneyimine değer katma prensibi ile hareket etmesi bakımından 

öncü bir işletme konumundadır. Müşterilerin kolay yemek 

siparişi vermesinin yanında, eğlenceli ve interaktif bir alışveriş 

deneyimi yaşayabilmesi için sürekli gelişen ve farklılaşan 

işletme, deneyimde oyun ve eğlence unsurlarının değer 

yaratmada ne kadar etkili olduğunu bilerek hareket etmektedir.  

 

Şekil 22: yemeksepeti.com 

Kaynak: https://www.yemeksepeti.com/sakarya 
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Size özel seçeneklerin sunulduğu, eski siparişlerinizden yola 

çıkılarak damak zevkinize uygun tavsiyelerin verildiği yemek 

sepetinde bu başarının yakalanmış olmasının en önemli nedeni, 

yemek siparişi verme faaliyetini rutin bir uygulama olarak 

görmemeleridir. Yemek Sepetinde yer alan cüzdanım 

uygulaması müşterilere ödeme kolaylığı sağlamaktadır. Ayrıca 

Chat botlarının da aktif şekilde kullanılması müşterinin iletişim 

kurmada yaşadığı sıkıntıyı minimuma indirmeyi hedeflemek-

tedir. 

Teknolojinin baş döndürücü hızla ilerliyor olması artık 

işletmeleri de ayak uydurmaya mecbur bırakmaktadır. 

Pazarlama 4.0’ın hayatımıza dâhil olmasının sektöre kattığı 

uygulamalardan bir tanesi de sanal gerçeklik (VR-Virtual 

Reality) uygulamalarıdır. Sanal ortamda gerçekmişçesine 

yaşatılan deneyimlerin müşterilerin deneyimlerinden elde 

ettikleri değeri arttırmasının bilinmesi ile birçok işletme 

müşterilerine uygulamalarında VR temelli deneyimler 

sunmaktadır.  

Bu deneyim örneklerinden en başarılı olanlardan bir tanesi de 

Marriott Otellerinin uyguladığı VR Room uygulamasıdır. 

Bilindiği üzere oteller ve ya tatil acenteleri, müşterilerine oda 
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seçimi yapabilmeleri adına broşürler, web sayfa gezintisi ile 

fotoğraf ve videolar ile yardımcı olmaya çalışırlar. Ancak 

müşteriler o otel odasında gezmeden, her ayrıntıyı kendi 

gözleriyle görmeden ileride yaşayacakları deneyim için kaygı 

duyarlar. Özellikle de bu deneyim balayı, yaş günü, yıl dönümü 

gibi özel bir gün ile ilişkili ise.  

 

Şekil 23: Marriott Otel VR Room Uygulaması 

Kaynak:https://www.brandchannel.com/2016/04/12/brandspea

k-virtual-reality-brands-041116/ 
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Teknolojik yeniliklerin yakından takip edildiği bir başka işletme 

de İKEA’dır. Artırılmış Gerçeklik uygulaması ile müşterilerinin 

satın alma kararını kolaylaştırıcı bir fırsat sunarak, memnuniyet 

düzeylerini yükseltmeyi hedeflemektedir. İKEA Place adını 

verdikleri uygulama ile seçilen ürünü, kullanmayı 

düşündüğünüz alana ekliyor ve 3 boyutlu bire bir aynı 

görünümlü görüntüsü gösterilmektedir. Doğruluk payının %98 

olduğu belirtilen ürün ile hem ölçü almadan alışveriş yapabilme 

deneyimini yaşayabiliyor, hem de satın alma esnasında gözden 

kaçırdığınız, unuttuğunuz bir detayın satın alma sonrasında sizi 

mutsuz etmesinin önüne geçmiş oluyorsunuz. Tüm bunlardan 

bağımsız olarak da günümüz tüketicilerinin teknolojik 

gelişmeleri takip eden, süreçlerine dâhil edip, müşteri 

deneyimlerini zenginleştirmeyi amaçlayan işletmelere yönelik 

pozitif bir bakış açısı geliştirdiği bilinmektedir. İKEA Place 

uygulamasında öncelikle kanepe, koltuk gibi büyük eşyalara 

odaklanılmaktadır. Zamanla da uygulamanın İKEA’daki her bir 

ürün için bu uygulamanın kullanılacağı sözü verilmektedir. Bu 

uygulamanın bir farklı deneyim yaratan tarafı da uygulamadaki 

görüntü veya videoların arkadaşlarınıza yollamayı sağlaması 

olarak söylenmektedir. Onlarında fikirlerini almanızda yardımcı 

olan bu uygulama, gerçek hayatta arkadaşlarınızla alışverişe 
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çıkmışsınız hissiyle deneyimin sosyal tarafını güçlendirmede 

olanak sağlamaktadır.  

 

Şekil 24: İKEA Place Uygulaması 

Kaynak: https://vrscout.com/news/ikea-place-arkit-app-brings-

virtual-furniture/ 

Tüketici deneyimleri arasında karar vermede belki de en stresli 

olanlarından biri de kalıcı dövme yaptırmaktır. Hayatınızın geri 

kalanında vücudunuzda taşıyacağınız dövmenin kararını 

vermeden önce nasıl durduğunu görebilmek şüphesiz ki 

yaşanacak sürprizleri azaltacak, dolayısıyla yaşanan deneyimin 

zenginleşmesinde de etkili bir rol oynayacaktır. Artırılmış 
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gerçeklik uygulamalarının en önemli avantajı sanal olarak da 

olsa hayal gücümüzü gerçeğe dönüştürmekte yardımcı olabilme 

gücüdür.  

Inkhunter adı verilen bir işletme artırılmış gerçeklik uygulaması 

ile dövme yaptırmada daha rahat karar verebilmeniz için 

yardımcı olması hedeflenmektedir. Kendi tasarımlarınızın ya da 

Inkhunter uygulamasında yer alan tasarımları vücudunuzun 

hangi bölgesinde düşünüyorsanız işaretlemeli ve nasıl 

görüneceğini deneyimleyerek karar vermenizde önemli bir 

yardımı olacaktır.  

 

Şekil 25: Inkhunter Uygulaması 

Kaynak:.https://webrazzi.com/2016/04/15/inkhunter-dovme-

denemek-icin-artirilmis-gerceklik-destekli-mobil-uygulama/ 
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Deneyimlerimizi zenginleştiren unsurlardan bir tanesi de yeni 

olmasıdır. Yeni bir ortam, yeni bir kişi, yeni bir faaliyet gibi yeni 

olan bir dünyaya adım atmak şüphesiz ki tereddütlerin yanında 

bizlere inanılmaz bir keyif sunar. Merak duygusu genel olarak 

bizleri yeni bir şeyler keşfetmeye ve tanımaya itmektedir. 

Tarihler boyunca insanoğlu dünyayı, yıldızları, ayı, gezegeni vb. 

merak etmiş, astronomi alanında yapılmış tüm bu gelişmeler de 

bu merakın sonucunda ortaya çıkmıştır. Astronomi alanına ilgili 

olanlar için çok keyifli bir deneyim yaşama imkânı sunan 

uygulamalardan bir tanesi de Star Chart uygulamasıdır.  
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Şekil 26: Star Chart Uygulaması 

Kaynak:.https://www.uygulamalar.com/star-chart/galeri? 

page=2 

Bu artırılmış gerçeklik uygulaması ile güneş sistemindeki 

herhangi bir yıldızının, meteor yağmurunun hareketlerini takip 
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edebilir, gökyüzünün haritasını çıkartabilir ve uzay hakkında 

birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu eşsiz deneyime sahip olmak 

için tek yapmak gereken ise telefonunuza uygulamayı indirip, 

telefonu gece gökyüzüne doğru yöneltmeniz. 

Teknolojinin gelişim hızının artması, hemen hemen her sektörü 

yakından ilgilendirmekte dolayısıyla işletmeler de kendilerini 

teknolojik yeniliklerin içerisinde bulmaktadır. Etkileşimin, 

sosyalleşmenin, karşılıklı diyalog kurmanın büyük önem arz 

ettiği sektörlerden bir tanesi de eğitim sektörüdür. Kişilerin 

aldıkları eğitimlerde yaşadıkları deneyimin büyük bir kısmını 

sosyalleşme unsuru oluşturmaktadır. Ancak bilindiği üzere 

eğitim sektöründeki mevcut sıkıntıların başında yer ve zaman 

faktörü gelmektedir. İmkânların kısıtlı olması, herkesin eşit 

eğitim imkânlarına sahip olamaması gibi nedenler de geleneksel 

yöntemlerle yapılan eğitim deneyimlerini olumsuz etkilemek-

tedir.  

Artırılmış ve Sanal Gerçeklik uygulamaları ile uzaktan eğitimin 

sosyallikten uzak ve etkileşimin sınırlı olması gibi özelliklerinin 

ortadan kaldırılmasına çalışılmıştır. Sanal ortamda gerçek bir 

eğitim ortamının oluşturulmasına katkı sağlaması açısından 

müşterilerin deneyimlerinin zenginleştirilmesi sağlanmaktadır. 
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Başarılı uygulamalardan biri de, sağlık sektöründe tıp 

öğrencilerinin eğitim almasına olanak sağlayan AccuVein adı 

veren bir cihazdır. Bu teknoloji ile tıp öğrencilerinin eğitim 

almasının yanında, uzaktan teşhis koymak için doktorlar 

hastaları ile etkileşim kurmaktadır. Artırılmış gerçeklik 

teknolojisi ile sanal ortamın yarattığı demorilizasyon ve gerçek 

dışılık hissini minimum seviyeye indirmesiyle kişilerin 

deneyimlerini zenginleştiren bir özellik taşımaktadır.   

 

Şekil 27: AccuVein Sağlık Sektörü Cihazı 

Kaynak:http://www.yeniisfikirleri.net/en-iyi-artirilmis-

gerceklik-uygulamalari/ 

 

http://www.yeniisfikirleri.net/en-iyi-artirilmis-gerceklik-uygulamalari/
http://www.yeniisfikirleri.net/en-iyi-artirilmis-gerceklik-uygulamalari/
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