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AMBALAJ TASARIMINDA KULLANICI DENEYİMİ: BİR ZEYTİNYAĞI 

AMBALAJI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME 

ÖZET 

Bu tez çalışmasında tasarımda giderek artan bir öneme sahip olan kullanıcı deneyimi 

kavramının ambalaj tasarımındaki yeri araştırılmıştır.Bu bağlamda, çalışmanın 

birinci bölümünde tezde amaçlanan konular ile bu konuların tezin genel yapısında 

nasıl yer aldığı açıklanmıştır.  

Çalışmanın ikinci bölümünde deneyim tasarımı, tüketici deneyimi, marka deneyimi 

ve kullanıcı deneyimi gibi deneyimle ilişkili kavramlar tanımlanmış ve sonrasında 

kullanıcı deneyimi modelleri, ortak özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Kullanıcı 

deneyimi araştırmalarında kullanılan yöntemlerden de bu bölümde bahsedilerek 

araştırma yönteminin seçimi için gerekli zemin oluşturulmuştur.   

Çalışmanın üçüncü bölümünde ambalaj kavramı ve tarihi gelişimi ile ilgili genel bir 

bilgi verilerek, ambalaj tasarımının temel bileşenleri açıklanmaya çalışılmıştır. 

Ambalaj tasarımının en temel iki bileşeni olan yapısal tasarım ile grafik tasarım 

öğeleri tanıtılmıştır.  

Dördüncü bölümde, ikinci ve üçüncü bölümlerden elde edilen bilgiler bir araya 

getirilerek kullanıcı deneyimi ile ambalaj tasarımı arasındaki ilişki kuramsal düzeyde 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu kuramsal çerçeve ışığında ambalaj tasarımında 

kullanıcı deneyiminin bileşenleri, aşamaları ve bu aşamalarda etkin ambalaj 

özellikleri gibi konular mevcut ambalaj örnekleriyle açıklanmıştır. Buna göre 

kullanıcı ile ambalajın etkileşim aşamalarında kullanıcı deneyimi; estetik deneyim, 

davranışsal deneyim, yansıtıcı deneyim ve duygusal deneyim olmak üzere dört farklı 

şekilde  yaşanmaktadır. Her bir deneyim, farklı ambalaj ve kullanıcı özelliklerine 

göre farklılık göstermesine rağmen bir o kadar da birbirleriyle ilişkilidir.  

Beşinci bölümde, araştırmada kullanılacak yönteme karar verilmiş ve incelenecek 

olan ambalaj tasarımı ve tasarımcısı ikilisinin seçimi yapılmıştır. Araştırma dahilinde 

toplamda 10 kullanıcıyla yarı yapılandırılmış görüşme yapılmış ve görüşme 

esnasında kullanıcıların ambalajı nasıl kullandıkları gözlemlenmiştir. Bu şekilde 

yalnızca kullanıcının verdiği cevaplara bağlı kalınmayıp, kullanıcının ambalajı 

deneyimlediği ortam hakkında da bilgi sahibi olunmuştur. Kullanıcı bu şekilde 

ambalajla ilgili her türlü düşüncesini hem sözel hem de ambalaj üzerinde göstererek 

aktarabilmiştir. Kullanım sürecinin simülasyonuyla, kullanıcı deneyimine ait daha 

gerçekçi bilgilere ulaşmak amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra, kullanıcıların demografik 

özelliklerinin değerlendirme sürecine sağlayacağı katkı göz önünde bulundurularak 

görüşme öncesi kullanıcılara mini bir anket uygulanmıştır. Yine bu bölümde 

araştırmanın bir diğer aşaması olan tasarımcı perspektifinden kullanıcı deneyimi 

araştırması için, ambalajın tasarımcısı ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılması 

uygun bulunmuştur.  
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Altıncı bölümde alan araştırmasından elde edilen veriler, ambalaj tasarımında 

kullanıcı deneyimine ilişkin oluşturulan kuramsal çerçeveye göre analiz edilmiştir.  

Sonuçlar ve tartışmalar bölümünde ise araştırma verilerinin analizleri ve yorumları 

üzerine genel bir değerlendirme yapılıp, araştırmanın eksik ve sınırlayıcı yönleri 

ortaya konulmuştur. Tez çalışması, ilerideki çalışmalara yön verebilecek yeterli ve 

verimli dönüş sunmaktadır. 
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USER EXPERIENCE IN PACKAGING DESIGN: EVALUATION VIA AN 

OLIVE OIL PACKAGING 

SUMMARY 

This study focuses on user experience in packaging design. User experience is a term 

that has become popular in design area in recent years. The packages especially the 

ones which hold the product like food, detergent, drinks are the main vehicles that 

sell the product. So the experience of the package usage can make user to buy the 

product again. To be able to explain the relationship between the user experience and 

packaging, the research is carried out with an olive oil packaging that is designed by 

a Turkish designer and produced and used by a well known Turkish olive oil 

company. Packaging shapes how the user experiences the product.  

This study consists of seven parts. In the first part, the aim and the structure of the 

study are introduced and the importance of the subject is explained. The study aims 

to analyze the packaging design from the perspective of experience design and define 

the relation between the user experience and packaging design in a theoretical level. 

Acording to this theoretical framework, the study also aims to evaluate the user 

experience in packaging and evaluate the designer’s foreseen user experience via an 

olive oil packaging research. So, the results related with user experience in olive oil 

packaging which come both from the users and the designer can be compared. To 

test the theoretical knowledge with a real life package is one of the important 

concerns of the study.  

The second part of the study focuses on the concept of experience design. Current 

experience design literature is reviewed and the experience design is broadly  

analyzed in two groups. In a broader perspective the related concepts like consumer 

experience, brand experience can be explained under the same group which are 

effected by experience economy. In this group, experience results from not only one 

product or object but also all the touchpoints of a system or a service. The second 

group is more related with user experience that the user experiences only a specific 

product or object. The literature also helps to classify user experience models in three 

loose groups according to their basic principles. The first group contains user centred 

frameworks  that focus primarily on the user’s experience and the factors that plays 

role on it. The second group consists of the approaches that create connection 

between the product properties and the user experiences. This group also creates 

product related checklists for the designers who want to design for experiences. The 

third group is for the approaches that focuse on the interaction between the user and 

the product. The main property of third group approaches is that they evaluate the 

experience according to its context. After describing all the user experience groups 

with different approaches, the main characteristics of the user experience is defined. 

In user experience, senses, emotions and meanings are the vehicles that contribute to 

experience. In the second part, the methods which are used to measure the experience 

are also introduced. Interviews, observations, surveys, experience diaries, focus 
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groups and experience prototypings are the methods that are used mostly in user 

experience researches. The advantages and the disadvantages of each method are 

explained to be able to benefit from in research method decision part.  

In the third part of the study, a brief information is given about packaging design and 

its historical evolution. At its most fundemental level, packaging contains, protects 

and promotes the product. The types of packaging according to its fundamental 

functions are explained. To be able to create the framework of user experience in 

packaging design, two basic components of the packaging design are defined. The 

first component is structural design which consists of package shape and package 

material. Different types of packaging according to different materials are also 

explained in this part. As the second component of packaging, the graphic design is 

related with graphical elements like colour, typefonts, symbols and illustrations. 

After defining the components of the packaging design, packaging is studied as an 

important element of brand. A brief information about brand identity is given for 

understanding the relationship between brand and packaging.  

In the fourth part, knowledge coming from the second and the third parts are 

combined and used to obtain a theoretical  relationship between packaging design 

and user experience. According to the second part, experience is resulted from the 

interaction with product which is related with senses, meanings and values and 

feelings and emotions. The fourth part starts with senses which are important to 

make packaging in the users’s mind real. In each phase of the user experience in 

packaging, senses play a vital role. To create the theoretical frame, a couple of user 

experience frameworks are discussed again and the levels of experience design are 

defined. While explaining these levels, the interaction between packaging and user is 

also studied and according to literature the phases of the interaction are described. 

Users experience the packaging of the product in four ways such as aesthetic 

experience, behavioral experience, reflective experience and emotional experience in 

four different phases of interaction as awareness, first moment of truth, second 

moment of truth and disposal. First moment of truth is the phase in which user meets 

with the packaging physically and decides to buy. So in this phase, the most effective 

experience component is aesthetic experience. The physical properties of the 

packaging should attract the customers and with the experience it provides it should 

turn them into the buyers. The phase of second moment of truth in interaction, 

focuses on the usage of packaging. After buying the package if the use of the 

package or product do not satisfy the customer, there will not be any repurchasing. 

The importance of the second moment of truth also makes the behavioural 

experience important. The reflective experience and the emotional experience are 

both related with the first moment of truth and second moment of truth. They are not 

strictly placed only one stage of interaction but also related with every stages and all 

the types of packaging experience. Emotional experience can occur during the 

aesthetic experience because of the relation between emotions and visual design 

components. And dissatisfaction of the usage of packaging can create negative 

emotions. The reflective experience as the fourth level of experience contains 

messages, cultural or social meanings, user’s values and the relation between the user 

characteristics and the packaging characteristics. In this theoretical frame, the 

subjects such as components of user experience in packaging design, their stages and 

effective packaging features in these stages are explained with existing samples. 

Although every experience differs with different packaging and user features, all of 

them are interrelate in such manner.  
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In the fifth part, the decisions about the research are made such as the method of the 

research, the structure of the research, packaging design and its designer that are used 

for the research. The methods which are generally used for measuring user 

experience are also discussed in this part. At the same time, the package is chosen by 

thinking convenience of research structure and conditions. After analyzing 

advantages and disadvantages, the olive oil packaging designed by a well-known 

Turkish designer is chosen for the research. It is decided to carry out the research 

from the user perspective and the designer perspective at the same time. Semi-

structured interviews and observations are chosen as research methods. Interview is 

one of the best methods with which users can explain their experience about 

packaging. However, to be able to see what people really do while using the package 

interviews would not be enough. Observations help the researcher to understand the 

users’s behaviours and feelings during the usage of package in a real life conditions.  

In addition to these methods, to learn the basic information about the users’s life such 

as age, sex, job it is decided to apply mini- survey before the interview. Interview is 

also suitable for the designer research. Because it is important to gain all the 

informations about the designing process of the packaging to be able to catch the 

points related with user experiences.  

In the sixth part, research findings are explained according to the framework created 

for the user experience in packaging design. In the research, totally ten users were 

interviewed and observed how they use the packaging. 9 of 10 users are female and 

the age range is between 25- 40. In this part, the findings are given according to the 

four user-packaging interaction phases as awareness, first moment of truth, second 

moment of truth and disposal. For the awareness phase, the findings show that, 5 of 

10 users recognize the packaging especially as a brand name from their family. In the 

first moment of truth, most of the users say they prefer this olive oil packaging 

because of its brand. The aesthetic experience of the packaging is analyzed in the 

context of this situation and the aesthetic associations about the packaging that come 

from the users are compared with the associations that designer added to the 

packaging in design phase. In the second moment of truth, the findings about the 

usage such as holding, pouring, hiding are revealed which are connected with 

behavioural experience of packaging. Findings show that the material of the 

packaging shapes the aesthetic and behavioral experiences of the packaging. There 

are also findings related with emotional and reflective experiences of olive oil 

packaging.  

In the seventh part, an overall assessment upon data analyses and comments are 

made. Deficient and edging aspects of the research is clarified. Users reflect their 

opinions about the packaging verbally. By simulation of process of usage, it has been 

intended to get more realistic information. This study also helps to reveal the 

relationship between user experience in packaging design from the user perspective 

and from the designer perspective. In some cases the foreseen experience from 

designer does not fit with the users’ real experiences. However, in some of the 

experience phases users experience the packaging as the designer has planned. 

According to the data analyses and discussions, this study gives a competent and 

guide findings for future studies.  
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1.  GİRİŞ 

Tasarım, gün geçtikçe anlamlı deneyimler yaratan bir süreç olarak görülmeye 

başlanmıştır. Ürünlerin ve hizmetlerin sunulması tek başına yeterli değildir; firmalar 

müşterilerine tatmin edici deneyimler sağlamak zorundadır (Berry ve diğ., 2002). 

Ürün, iletişim ya da ortamları oluşturmak sadece bu sonuca ulaşmak için gereken 

araçlardır (Press ve Cooper, 2003). Ürünle ilk karşılaşılan anın başrol oyuncusu olan 

ambalajın karar verme sürecine olumlu ya da olumsuz etkisi tartışmasız pek çok 

firma tarafından kabul edilmektedir. Süpermarket rafında her gün binlerce ürünle 

karşı karşıya kalan tüketici için hangi ürünün seçileceği, ürünle ilgili ne tür 

beklentilerin oluşacağı ambalaj tarafından belirlenecektir. Özellikle değişen tüketici 

ihtiyaçları, teknolojik ve sosyoekonomik gelişmeler, ambalajın ancak ve ancak yeni 

kullanım önerileriyle kullanıcıya farklı deneyimler sunarak rekabet edebileceği bir 

ortam yaratmaktadır. Çünkü ürünle ambalaj arasındaki sınırın kaybolduğu yani 

ürünün ambalajsız var olamayacağı durumlarda ambalaj, ürünün kullanımı sırasında 

da oldukça önemli bir yere sahiptir. Kullanıcı deneyimi, aslında ürünün nasıl 

deneyimlendiği ile ilişkili bir kavramdır ve ambalaj tasarımı açısından ele 

alındığında ürün deneyimi ile paralellik göstermektedir.  

Pazarlamacılar genellikle tüketici marka algılarını ölçerler ve ambalajı önemsemezler. Fakat 

tüketicilerin markasız ürünlere karşı gösterdikleri tepkilerden anlayabiliyoruz ki ambalaj 

tüketici algılarını güçlendirmekte çok büyük bir rol oynamakta. Ambalaj, tüketicilerin ürünü 

deneyimlemesini yönlendirmeye yardımcı oluyor. Ancak ambalaj ile ürün deneyimi 

arasındaki bağlantıları araştırmaya çok az zaman harcıyoruz (Hofmeyr ve Rice, 2003).  

Hofmeyr ve Rice’ın bahsetmiş olduğu “ambalajın ürünün deneyimlenmesine katkı 

sağlaması” özelliği tezin konusunun ana çıkış noktası olmuştur. Buna göre çalışma 

kapsamında ambalaj tasarımı ile kullanıcı deneyimi arasındaki ilişkinin sınırları 

çizilecek ve bu çerçevede Türkiye’de tasarlanmış ve üretilmiş bir ambalaj örneği 

üzerinden ambalajın kullanıcıda yarattığı deneyim incelenerek değerlendirilecektir.   
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1.1 Tezin Amacı 

Bu tezde amaçlanan konular şöyledir: 

 Deneyim tasarımı perspektifinden ambalaj tasarımının incelenmesi ve 

ambalaj tasarımı ile kullanıcı deneyimi arasındaki ilişkinin kuramsal düzeyde 

oluşturulması,  

 Alan çalışması ile ambalajla edinilen kullanıcı deneyiminin kuramsal modele 

göre değerlendirilmesi,  

 Alan çalışması ile tasarımcının kullanıcı deneyimi açısından öngördüğü 

noktaların tespit edilmesi ve bu noktaların kullanıcı görüşleriyle 

karşılaştırılması,  

1.2 Tezin Yapısı  

Tez altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş ile başlar ve çalışmanın amacını 

ve yapısını ortaya koyar.  

Tezin ikinci bölümü deneyim tasarımı kavramı üzerine odaklanmıştır. Deneyim 

tasarımı ile ilgili geniş bir literatür taraması yapılmış ve deneyim, hem geniş bir 

perspektifte tüketici ve marka deneyimi olarak hem de kullanıcı deneyimi olarak ayrı 

ayrı ele alınmıştır. Kullanıcı deneyimi modelleri de kendi içinde ortak özelliklerine 

göre gruplandırılarak, incelemesi ve değerlendirmesi daha kolay hale getirilmiştir.  

Böylelikle literatür bilgisi yorumlanarak, kullanıcı deneyiminin hangi faktörlere bağlı 

olduğu,  hangi bileşenlerden oluştuğu gibi konular açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Bölüm, tezin yöntemi kısmında yararlanmak üzere kullanıcı deneyimi 

araştırmalarında kullanılan yöntemlerle ile ilgili literatür bilgisiyle sona ermiştir.  

Üçüncü bölüm, ambalaj kavramının tanımı ve ortaya çıkışı ile başlayıp süreç içindeki 

gelişimi ve giderek artan önemi üzerine odaklanmıştır. Ambalajı kavrayabilmek, 

başarılı bir ambalaj tasarımındaki ambalaj bileşenlerini ortaya koyabilmek açısından 

destek sağlayan bu bölümde, ambalajın marka bağlamında irdelenmesi üzerine de 

görüşler bildirilmiştir.  
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Dördüncü bölümde ise ikinci ve üçüncü bölümlerden elde edilen literatür bilgileri 

arasında ilişki kurularak ambalaj tasarımında kullanıcı deneyimi üzerine kuramsal bir 

çerçeve oluşturulmuştur. Yine aynı bölümde piyasada sundukları deneyim açısından 

başarılı sayılabilecek ambalaj örneklerine yer verilmiş ve araştırma sürecine katkı 

sağlayabilecek bulgulara ulaşılmıştır.  

Beşinci bölümde araştırmanın kapsamı ve yöntemi belirlenerek ürün ve tasarımcı 

seçimleri üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırmaya hazırlık olarak da 

tanımlanabilen bu bölüm kapsamında hem tasarımcı hem de kullanıcı görüşmeleri 

için sorular belirlenmiştir. Seçilen ürün ve markaya ait genel bir bakışın ardından 

araştırmanın sınırları oluşturulmuştur.   

Altıncı bölümde araştırma bulguları dördüncü bölümde oluşturulan kuramsal 

çerçeveye göre incelenerek değerlendirilmiştir. Bu bölümde hem tasarımcı hem de 

kullanıcı açısından kullanıcı deneyimi kavramı ele alınmış ve gerekli durumlarda bu 

iki taraftan gelen bulgular karşılaştırılarak öngörülen deneyim ile kullanıcının 

yaşadığı deneyim arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Yedinci bölüm ise araştırma bulgularıyla ilgili genel sonuçların, tezin amaçları da 

göz önünde bulundurularak değerlendirilmesini kapsamaktadır. Bu sonuçlarla ilgili 

yorum ve tartışmalar doğrultusunda gelecek çalışmalar için temeller oluşturulmuştur.  
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2.  DENEYİM TASARIMI  

2.1 Amaç 

“Bundan birkaç sene öncesine kadar her şey çok daha kolaydı. Tasarımcılar lamba, 

sandalye, bilgisayar faresi, araba, bina, sayfa ve ekran yerleşimleri gibi nesneler 

tasarlıyorlardı. Elbette tasarladığımız şeylerin insanların deneyimlerini etkilediğini 

biliyorduk. Fakat yine de sadece nesneyi tasarlamak yeterliydi.” (Suri, 2003)  

Fulton Suri’nin belirttiği üzere artık tasarlanan ürünlerin insanların deneyimlerini 

etkilediğini biliyor olmak tek başına yeterli değildir (2003). Deneyim kavramının 

tasarımın hemen hemen her alanında giderek artan bir önem kazanması sonucu, 

deneyim ve tasarım aynı ifadeler içerisinde daha fazla bir arada kullanılır hale 

gelmiştir. Bu duruma güncel bir örnek olarak Eloctrolux Design Lab Tasarım 

Yarışmaları’nın 2012 yılı konsepti verilebilir. Her yıl farklı konseptlerle geleceğin ev 

aletlerinin tasarlandığı, endüstri ürünleri tasarımı bölümü öğrencileri için uluslararası 

bir fırsat olarak kabul edilen Eloctrolux Design Lab tasarım yarışmalarının onuncu 

yıl teması “Deneyimi Tasarla” olmuştur.  Electrolux’ün Evrensel Tasarım bölümü 

genel müdür yardımcısı Henrik Otto, yarışma konsepti ile ilgili “Günümüz 

tasarımında duyusal algımızın öneminin göz ardı edildiğine inanıyorum. Görselliğe 

çok fazla önem veriliyor. Diğer duyularımızı da tasarımın içine dahil edebilsek nasıl 

olur? Kimin telefonla aradığını koklayabilir miyiz, ya da televizyonda ne olduğunu 

hissedebilir miyiz?” şeklinde bir açıklama yaparak ürünle ilgili duyusal deneyimlerin 

tasarımdaki önemine vurgu yapmıştır (Url-1). Peki “Deneyimi Tasarla” sloganıyla 

söz edilmek istenen nedir? 

Bu bölümün amacı deneyim kavramına ait geçmişten günümüze farklı kaynaklarda 

ortaya konulmuş farklı bakış açılarını irdeleyerek kavram hakkında daha rafine bir 

bilgiye ulaşmak ve sonrasında tezin amaçlarına uygun yeni bir “kullanıcı deneyimi” 

modeli için mevcut modellerin tartışmasını yapmaktır.   
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2.2 Deneyim Kavramı  

Türk Dil Kurumu’nun Büyük Türkçe sözlüğünde deneyim “Bir kimsenin belli bir 

sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı, tecrübe, eksperyans” olarak 

tanımlanmaktadır (Url-2). Bu ifadeye göre, insanın üzerinde olumlu ya da olumsuz 

etki bırakan etmenlerin toplamı deneyimi oluşturur. Okunulan bir roman, izlenen bir 

film ya da dinlenen müzikten başlayıp vapurda seyahat etmek, müze ya da sergi 

gezmeye kadar hemen her şey deneyim tasarımının alanına girmektedir. Bu nedenle 

deneyim denilen kavram ve bu kavramın şekillendirilebilir olduğunun farkına 

varılması aslında insanın varoluşu ile başlayan bir süreç içerisinde gelişme göstermiş 

olabilir. Deneyimin tasarlanması olarak da tanımlanabilen bu farkındalık ile birlikte 

deneyimin muhattabı olan insan üzerine farklı düşünceler geliştirilmeye başlanmıştır. 

Deneyim için tasarlamak; insana öncelik vermeyi, dünyayı onun gözlerinden 

görmeyi ve onun duyularıyla hissetmeyi gerektirir (Press ve Cooper, 2003).  

Konu ile bağlantılı olarak kaynaklarda “tasarımda deneyim”, “deneyim tasarımı”, 

“deneyim odaklı tasarım” gibi farklı isimlerle araştırıldığında deneyimle ilgili pek 

çok farklı görüşle karşılaşılmıştır. Herkes tarafından kabul edilen net bir tanıma 

henüz sahip olmadığından ilgili pek çok kavramı da beraberinde getirir; kullanıcı 

deneyimi, ürün deneyimi, marka deneyimi, müşteri deneyimi, deneyim odaklı 

tasarım, deneyimsel pazarlama, deneyim ekonomisi, eş deneyim vb.. Her ne kadar 

kavramların isimleri farklılık gösterse de her biri ayrı ayrı incelendiğinde anlamlarına 

dair ortak noktalar keşfetmek mümkündür. Örneğin marka deneyimi denildiğinde 

markaya dair farklı ürünlerde de aynı şekilde yaşanabilecek bir deneyimden söz 

edilmektedir. Markanın algılanış biçimi, insanların hayatlarında nasıl bir yer 

edindiği, o markaya ait ürünleri kullanan insanların kendilerini nasıl bir gruba ait 

hissettikleri gibi pek çok farklı etmen, marka deneyimini şekillendirmektedir. 

Kullanıcı deneyimi denildiğinde ise daha çok “kullanmak” eylemi sonucu ürünün ya 

da sistemin yaşattığı deneyimlerden bahsedilmektedir. Buna karşılık müşteri 

deneyimi, ürünün kullanımından çok daha önce başlayan bir süreci kapsar. Bu açıdan 

bakıldığında marka deneyimi ile daha eş koşullara sahiptir. Bu kavramlar göz önünde 

bulundurulduğunda kişinin deneyimlediği şeyin niteliğine göre bir sınıflandırma 

yapılması uygun görülmüştür. Buna göre deneyim kavramı, ticari bağlamda rekabet 

unsuru olarak marka ya da hizmetin müşteriye sunacağı geniş kapsamda deneyim ve 
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ürünün kullanımı ile ilgili kullanıcının yaşayacağı deneyim olmak üzere ikiye 

ayrılarak incelenecektir.  

2.2.1 Geniş kapsamda deneyim: deneyim ekonomisi   

“Ürün ve hizmetlerin özdeşleşmesi sonucunda işletmeler, farklılık yaratmak ve 

rekabet avantajı elde etmek için müşterilerine eşsiz bir deneyim yaşatmaya ve 

müşteri memnuniyetini sağlamaya çalışmaktadırlar”(Günay, 2009). Çünkü 

müşteriler, istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasının haricinde tüketimin keyifli bir hale 

gelmesini beklemektedir. Ticari bağlamda rekabet unsuru olarak deneyim tasarımı, 

insanlarla markaların ilişki içinde bulundukları anlar ile bu anların yarattığı fikirler, 

duygular ve hatıralar üzerine düşünmeyi ve ona göre bir hizmet tasarlamayı 

gerektirmektedir.  

Yaygın kullanım müşteri deneyimi, tüketici deneyimi, hizmet deneyimi ve marka 

deneyimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra rekabet unsuru olarak 

deneyim, pazarlamanın da ilgi alanına girerek deneyimsel pazarlama kavramının 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tüketici ve müşteri olarak adlandırılan kişinin bir 

markayı ya da kendisine sunulan bir hizmeti nasıl deneyimlediği ve bu deneyimin 

rekabet açısından nasıl bir fayda sağlayabileceği marka deneyiminin konusunu 

oluşturmaktadır. “Marka deneyimi sadece marka ürünlerle etkileşimi kapsamaz, 

firmayla, ürünleriyle ve hizmetleriyle etkileşimi de kapsar. Marka deneyimi, 

kullanıcı deneyiminden daha geniş bir kavramdır” (Effie ve diğ., 2009). Aslında 

tüketici deneyimi, müşteri deneyimi, marka deneyimi olarak ifade edilen tüm 

kavramlar birbirleri ile doğrudan ilişkili kavramlardır ve ilk olarak Pine ve 

Gilmore’un 1998’de yayımladıkları “Deneyim Ekonomisine Hoşgeldiniz” makalesi 

ile ortaya çıkmıştır. Marka deneyiminin iş dünyasının içerisine girmesi gerektiğinin 

öne sürüldüğü bu makale, üzerinden on yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen 

günümüzde hala daha geçerliliğini koruyan önemli bir kaynaktır.  

Pine ve Gilmore (1999), ekonominin gelişimini dört evrede incelemiştir: tarımsal 

ekonomi, endüstriyel ekonomi, hizmet ekonomisi ve deneyim ekonomisi (Çizelge 

2.1). Aksoy (2008), bu evreleri Pine ve Gilmore’un örneği üzerinden şöyle 

açıklamıştır, “Uluslararası piyasada satılan kahve çekirdeği bir metadır. Birkaç çeşit 

kahve çekirdeğinin öğütülmesi, harmanlanması ve ambalajlanıp süper markette 

beğenimize sunulması bir üründür. Köşedeki kahvehanede, kahvecinin masamıza 
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getirdiği kahve bir hizmettir. Starbucks gibi bir kafede içtiğimiz kahve ise 

bir deneyimdir.” Pine ve Gilmore, her şeyin metalaştırılabileceğini ve bu nedenle 

farklılık yaratıp müşterilerin sadık kalmasını sağlayabilmek için firmaların sunduğu 

ürünler ve hizmetler ile müşteriler arasında duygusal bir bağ kurulmasına ihtiyaç 

olduğunu iddia etmektedir (1999). Deneyim denilen şey, bu kusursuz bağdır. 

Çizelge 2.1 :  Pine ve Gilmore’un ekonomik değer farklılıkları (Günay, 2009). 

Ekonomik Sunu Meta Ürün Hizmet Deneyim 

Ekonomi Tarımsal Endüstriyel Hizmetsel Deneyimsel 

Ekonomik 

Fonksiyon 
Ham, İşlenmemiş Üretilmiş Sunma 

Yaratma, ortaya 

koyma 

Sununun Doğası 
Mübadele 

edilebilir 
Somut Soyut Unutulmayan anı 

Temel Özellik Doğal Standartlaştırılmış 
Kişiye 

Uyarlanmış 
Kişisel 

Tedarik 

Yöntemi 
Yığın Depolama 

Üretim sonrası 

stoklama 

Talebe bağlı 

sunum 

Belirli bir süre 

sonra ortaya 
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Deneyim ekonomisinde firma bilinçli bir şekilde hizmetleri “sahne”, ürünleri ise 

“dekor” olarak kullandığı ve bunlarla bireyleri kendisine bağlayıp unutulmaz bir 

etkinlik yarattığı zaman izleyiciler yani müşteriler için etkili deneyimler ortaya 

koyabilir (Pine ve Gilmore, 1999). Deneyim ekonomisi “beni heyecanlandır”, “beni 

doyur” ve “beni eğlendir” den çok daha fazlasıdır (Boswijk ve diğ., 2005). 

Deneyim Ekonomisi kitabının yazarları Pine ve Gilmore, özellikle rekabet unsuru 

olarak deneyimi incelemiş, servis ve hizmetler alanında unutulmaz deneyimlerin 

tasarımı için beş temel tasarım ilkesi öne sürmüşlerdir (1999).  

1. Deneyimin temasının oluşturulması: Deneyimin temalandırılmasındaki ilk adım iyi 

tanımlanmış bir temayı gerçekmiş gibi canlandırabilmektir. Yani bir hikâye yaratılarak, bu 

hikâyenin katılımıcıyı da göz önünde bulundurarak senaryolaştırılabilmesi oldukça 

önemlidir. Bu noktadaki temel ilke, temanın özgün ve farklı olmasıdır. Starbucks ve Walt 

Disney belirli temalara sahip işletmelerdir.  

2. İzlenimlerin olumlu belirtilerle uyum sağlaması: Deneyim işletmelerinin müşteri üzerinde 

bırakacağı etkilerin ve sonrasında müşterinin edineceği izlenimlerin ortamdaki olumlu 

belirtilerle uyum içinde olması ve bütünlük oluşturması bu ilke içinde tanımlanabilir.  

3. Olumsuz belirtilerin ortadan kaldırılması: İşletmeler bazen müşterilerine olumsuz mesaj 

verebilirler ancak bu mesajları daha olumlu bir şekilde aktarabilmek mümkündür. Self Servis 

hizmet sunan bir işletme duvarına “servisimiz bulunmamaktadır” şeklinde bir yazı asmak 
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yerine “servise katıldığınız için teşekkür ederiz ” şeklinde bir yazı asarak temelde aynı mesajı 

daha farklı ve pozitif bir şekilde verebilir. 

4. Hatırlanmaya değer şeylerin arasına karışılması: Bir işletmenin müşteriye kendini 

hatırlatabilecek bir takım somut nesneleri (kıyafetler, şapkalar, kartpostallar, fincanlar) ya da 

müzik, koku vb. soyut, ayırt edici nitelikleri sunabilmesi gerekmektedir. Müşterilerin bu tür 

hatıra ürünlerini satın almak istemeleri durumu, yaşadıkları deneyimden memnun kaldıklarını 

gösteren bir durumdur.  

5. Beş duyunun kullanılması: İşletmenin ve yaratmak istediği deneyimin ana temasını 

destekleyecek duyusal uyarıcıların varlığı, müşterilerin daha etkili bir deneyim yaşamaları 

için çok önemlidir. Burada önemli olan, olabildiğince çok duyuya aynı anda ve aynı amaç 

doğrultusunda hitap edebilmektir.   

Firmalar bütünsel bir müşteri deneyimini yaratmak ve marka sadakatini 

güçlendirebilmek için müşteri ile etkileşimde bulunulan her türlü temas noktasını 

sıralayarak bu noktalarda markayı en iyi şekilde yaşatabilecek duyguları açığa 

çıkarmayı amaçlamaktadır. Her bir etkileşim, kullanıcı ile iletişim kurmaktadır, her 

bir detay, her bir pazarlama unsuru, imaj, ikon, yerleşim ya da düğme kullanıcının 

karşı karşıya olduğu firma hakkındaki çağrışım ve yargılarında önemli bir rol 

oynamaktadır. Marc Gobe bu noktada insanların markalarla daha fazla etkileşim 

halinde olduğu duygusal ekonomiden bahsetmektedir (2010). Lider markalar kalp 

aracılığıyla bağlanmakta ve bu bağ daha sonra akıl ile desteklenmektedir (Kathman, 

2010). Duygusal markalar kim olduğumuzu desteklemekle kalmayıp, olmayı arzu 

ettiğimize dönüşmeye fiziki olarak imkân tanımaktadır (Kathman, 2010). 

Günümüzde pek çok firma tüketicileri ile aralarında daha derin bir bağ 

oluşturabilmek için deneyim odaklı bir strateji gerekliliğinin farkına varmaya 

başlamıştır. Apple, Starbucks, IKEA, Coca-Cola gibi dünya markaları, müşterilerine 

sadece ihtiyaçları olan ürün ya da hizmetleri sunmakla kalmayıp, onlara gerçek bir 

deneyim yaşatabilmek için bütün bir sistemi baştan sona irdeleyerek her bir aşamayı 

tek tek tasarlamaktadır. Coca-Cola markasını tanımlayan, sadece tek başlarına ya da 

birlikte kullanılan çeşitli görsel öğeler değildir, Noel zamanlarında, karın üzerinde 

kola içen kutup ayılarının televizyonda izlendiğinde ne anlam ifade ettiği gibi üzerine 

düşünülmüş olan pozitif çağrışımlar markaya anlam kazandırmaktadır (Hekkert and 

Schifferstein, 2007). Bu yolla marka, içeceği sadece yazları tüketilen bir içecek 

olmaktan çıkarıp, bulunulan ülke ve pazar koşullarından bağımsız kışın da 

tüketilebilecek bir içecek olarak tüketiciye sunmaktadır (Şekil 2.1).  
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Şekil 2.1 : “Her zaman” kampanyası ile 1993 yılında Coca Cola (Url-3). 

Abbing ve Gessel (2008), markayı kaynak olarak kullanarak marka sözünün yerine 

getirilmesinden son kullanıcı için somut deneyimlere dönüştürülmesine kadarki 

aşamalar üzerine bir tasarım stratejisi planlanabileceği görüşünü ortaya atmıştır. 

Tasarım, “anlamlı etkileşimlerin taşıyıcılarının yaratılması”  anlamına gelmektedir 

(Abbing ve Gessel, 2008). İnsanlara farklı temas noktaları ile ulaşan deneyimlerin 

tasarımı olarak da tanımlanabilen bu stratejik plan, hizmet tasarımının da bir parçası 

sayılmaktadır.  

“Marka Memnuniyetinin Matematiği” adlı makalesinde Chris Rockwell, 

beklentilerle deneyim arasındaki ilişkiye değinmiştir. Marka memnuniyetini marka 

deneyimlerinin toplamı ile marka beklentilerinin toplamı arasındaki fark olarak 

tanımlamıştır (Şekil 2.2). Müşteri memnuniyetini ve marka anlamını arttırmanın 

anahtarı ilk olarak müşterilerin ne umduğunu, mükemmelliği nasıl tanımladıklarını 

belirlemek ve daha sonra markaya ait iyi deneyimler aracılığıyla bu beklentileri 

yerine getirmektir (Rockwell, 2010). Yani marka beklentisi yüksek olan bir müşteri o 

markada hayal ettiği deneyimi yaşayamazsa toplamdaki marka memnuniyeti oldukça 

düşük seviyede kalır ve bu da markanın verdiği sözü tutmadığı anlamına gelir 

(Rockwell, 2010). Böyle bir memnuniyetsizlik müşteriyi kaybetmeye sebep olur. 

MARKA MEMNUNİYETİ= ∑ (Marka Deneyimi –Marka Beklentisi) 

Şekil 2.2 : Marka Memnuniyeti. 

Brakus ve diğerleri ise marka deneyimini duyusal, duygusal, düşünsel ve davranışsal 

olmak üzere dört boyutla ilişkilendirmiştir (2009). Buna ek olarak marka 
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deneyiminin müşteri memnuniyetini ve sadakatini direkt olarak, marka kimliğini ise 

dolaylı olarak etkilediği sonucunu ortaya çıkarmışlardır (Brakus ve diğ., 2009). 

2.2.2 Ürün kullanımına ilişkin deneyim: kullanıcı deneyimi  

Geçtiğimiz on yıl içerisinde kullanıcı deneyimi kavramı ile metodolojik olarak 

ilgilenmeye çalışan, kullanıcı deneyiminin daha kuramsal algılanması için farklı 

yöntemleri birleştiren tasarımcı ve araştırmacılardan gelen yayınların sayısında 

büyük bir artış yaşanmıştır. Araştırmacılar sadece tasarım disiplininden değil 

psikoloji, etnografya ve felsefe gibi pek çok farklı disiplinlerden konuya 

yaklaşmaktadır (Forlizzi ve Battarbee, 2004). Nokia Araştırma Merkezi’nden Virpi 

Roto, pek çok araştırmacının kullanıcı deneyiminden değil de sadece deneyimden 

bahsettiklerini farkederek, kullanıcı deneyiminin deneyimden nasıl ayırt edileceği 

üzerine görüş bildirmiştir (2007). Kullanıcı deneyimi, ürün veya hizmet içerirken  

deneyim böyle bir sisteme ihtiyaç duymaz. Gün batımını izlemek bir kullanıcı 

deneyimi değil, bir deneyimdir. “Kullanıcı deneyimi” sistemle bir noktada etkileşimi 

(veya etkileşim olasılığını) içerirken,  “deneyim” böyle bir şeye ihtiyaç duymaz 

(Roto, 2007).  

Komşunun pişirdiği kekin kokusunu duymak ve hatta keki görmek bir deneyimdir, komşu 

kekin tadına bakmak üzere çağırana dek de kullanıcı deneyiminden söz edilemez. Keki 

yemek kullanıcı deneyimi mi yoksa sadece deneyim midir, işte bu tartışmaya açık bir 

konudur. Ne zaman bir ürün ile etkileşim olursa, ürün etkileşimli olmasa bile kullanıcı 

deneyiminden söz etmek mümkündür. Kek kullanıcı deneyimini sağlar çünkü kekle 

etkileşime girilmiştir. Keke dokunulur, ne kadar yumuşak olduğu hissedilir ve ısırıldığında 

da kek geri bildirim olarak lezzetli tadını verir ve kullanıcı deneyimi lezzetli bir keki 

yemenin yaşattığı dayanılmaz mutluluk olarak kendini gösterir (Roto, 2007).    

Kullanıcı deneyimi (user experience:UX) kavramı ilk olarak etkileşim tasarımının 

konusu içinde yer almıştır. 2000’li yıllara geçişle birlikte kullanıcı deneyimi kavramı  

ürün tasarımında ve ürün geliştirmede yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmış; 

ancak pek çok farklı tanımın ortaya atılması nedeniyle anlamı da bir o kadar belirsiz 

kalmıştır (Forlizzi ve Ford, 2000; Hassenzahl ve Tractinsky, 2006). Deneyimi 

anlayabilmenin oldukça karmaşık bir sürece ihtiyaç duyduğu bu tanımların 

çeşitliliğinden anlaşılmaktadır.  

Norman’a göre ürün tasarımı literatüründe deneyimin ortaya çıkması kullanılabilirlik 

kavramının neden olduğu hayal kırıklığı ile bağlantılı sayılmaktadır (2004). 
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Kullanılabilirlik, işe yararlılığı kolaylaştıran etmen olarak görülmekteydi. Özellikle 

kullanım fonksiyonlarını yerine getiren ancak kullanıcıya hiçbir şekilde olumlu 

deneyim yaşatmayan ürünlerin varlığının farkına varılması ile kullanılabilirlik 

kavramının kullanıcı deneyimi ile ilişkisi sorgulanmaya başlanmıştır. Bu konuda 

girişimlerde bulunan ve kendi yazdıkları üzerine eleştirel bir kimlikle yeni modeller 

inşa eden en önemli bilişsel bilimci Donald Norman olmuştur. Önce 

kullanılabilirlikle başlayıp sonrasında kullanılabilirliğin kullanıcı deneyimi için 

yeterli olamayacağını keşfetmiş ve bununla birlikte “Emotional Design” adlı 

kitabında duygusal tasarımın önemini ortaya koymuştur. Elbetteki kullanılamaz bir 

ürün negatif bir yönde kullanıcı deneyimini etkileyecektir; fakat kullanıcı deneyimi, 

ürünün kullanılabilirliğinden çok daha fazlasıdır (Norman, 2004). Kullanılabilirlik, 

ürünlerle etkileşimin anlık niteliklerinden olan estetik çağrışımlar, keyif, heyecan, 

meydan okuma ve  benzerleri gibi insan deneyimleriyle ilgili durumlara yeterince 

değinmediği için bu alandaki araştırmalar kullanılabilirliğin ötesindeki alanlara 

taşınmıştır (Battarbee, 2004). Kullanıcı deneyimi, deneyimin duygusal yönlerinin 

önemi üzerinde de en az bilişsel ve işlevsel yönlerinin önemi üzerinde durduğu 

seviyede durur (Battarbee, 2004). Kullanılabilirlik bir ürün özelliği iken; deneyim, 

kişinin ürün ile ilgili hisleri, öznel duygularıdır. Bu açıdan kullanılabilirlik ile 

deneyim birbirinden farklı kavramlardır.  

2.3 Kullanıcı Deneyimi Modelleri  

Kullanıcı deneyiminin avantajı genel olarak kullanıcı, ürün ve kullanım bağlamı gibi 

etmenlerin tümünü kapsayan bütüncül bir kavram olmasıdır (Battarbee, 2004). 

Battarbee kullanıcı deneyimi ile ilgili yaptığı literatür taraması sonucu incelediği 

farklı tasarımcı ve araştırmacılara ait farklı kullanıcı deneyimi tanımlarını bu 

bağlamda üç ana başlık altında toplamıştır (2004). Bu başlıklar; kullanıcı merkezli 

görüşler, ürün merkezli görüşler ve etkileşim merkezli görüşler şeklindedir 

(Battarbee, 2004). Kullanıcı deneyimi modelleri ile ilgili daha sistemli bir bilgi 

sunabilmek için Battarbee’nin sınıflandırması aynı şekilde bu çalışmada da 

kullanılmıştır.  
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2.3.1 Kullanıcı merkezli modeller 

Kullanıcı merkezli modeller, tasarımcıların ve ürün geliştiricilerinin tasarlayacakları 

ya da tasarladıkları ürünlerin insanlar tarafından nasıl kullanılacağını  anlamalarına 

yardımcı olur. İnsanların eylemlerini ve ürün ile etkileşimleri ile ilgili deneyimi 

oluşturacak etkileşimin her yönünü anlayabilmek için pek çok disiplinden 

yaklaşımlar bir araya getirilmiştir.   

Kullanıcı merkezli görüşler insanların ihtiyaçlarını tanımlamaya yöneliktir. Bu 

ihtiyaçlar ürün tarafından karşılandığı sürece deneyim gerçekleşebilir. Ancak bu 

ihtiyaçlar ortaya konulan farklı görüşlerde farklı şekilde isimlendirilip farklı 

biçimlerde sınıflandırılmışlardır. Jordan, insanların ürünlerden edinebilecekleri 

keyifleri dört kısımda listelemiştir (2002). 

İdeo keyif, kişi için önemli olan değerleri yansıtan ürünlerin bu değerlerle kişiye sunduğu 

keyifleri kapsar. Sosyo keyif,  diğerleri ile olan etkileşimin bir sonucudur. Kendisi bir sohbet 

aracı olarak hizmet ettiği gibi başkalarıyla iletişimi kolaylaştıran ürünler sosyo keyiflerin 

oluşmasına katkıda bulunur. Fizyo keyif ise duyularla ilgilidir. Görsel özelliklerin yanı sıra 

ses, dokunma ve koklama ile ilgili özelliklerle kişilere fizyo keyif yaşatmak mümkündür. Ve 

son olarak  Psiko keyif, zihinle ilgilidir, ve insanların bir zorlukla karşılaştığında onunla baş 

etmeye çalışması, öğrenmesi ve problem çözmesi gibi durumların ödülü niteliğindedir.  

(Jordan, 2000) 

Hassenzahl ise insanların ürünlerle etkileşimini amaçlar modu ve faaliyet modu 

olarak iki farklı modda tanımlar; amaçlar modu iş odaklı ve uygulamaya dayalıyken, 

faaliyet modu keyif ve eğlence içindir (2003). Aynı durum bazı durumlarda (amaç 

odaklı modda) stresli ve rahatsız edici bir şekilde deneyimlenirken bazı durumlarda 

(faaliyet modunda) heyecan verici, keyifli ve ilgi çekici bir şekilde deneyimlenir 

(Hassenzahl, 2003). Hassenzahl hazzın insan zihni ile üründen daha fazla ilişkili 

olduğunu ortaya koymuştur.  

Cain, “deneyim merkezli tasarım” olarak adlandırdığı yeni ürün geliştirme yöntemi 

ile kullanıcıyı temel alan yaklaşımların bir başka savunucusudur. Deneyim merkezli 

tasarım, insanların ne düşündüğü (fikirleri, inançlar, davranışlar, beklentiler), 

insanların ne yaptığı (davranışlarının yapısı, rutinleri, anlamları ve kimlikleri) ve 

insanların ne kullandığı (çevreleri, eserleri, insanların ne düşünecekleri ve bunların 

ne yapacaklarına etkisi) ile ilgilenen bir deneyim modelidir (Cain, 1998). Kullanıcı 

deneyiminin doğru bir şekilde algılanabilmesi detaylı bir etnografik araştırmayı 

içerir. Cain’e göre tasarlanmış nesneler, iş piyasası ile her gün yaşanılan deneyimler 
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arasında yer almaktadır (1998). Cain bunu cep telefonu örneği ile açıklamaktadır. 

Cep telefonu tasarımı için firmanın “pazar payını arttırmak” şeklinde bir problem 

tanımlamaktansa, imalatçı ilk olarak çalışma ortamında telefonun ve iletişimin 

kullanıcı tarafından algılanış biçimlerini, yaklaşımlarını, iletişimin çevresindeki 

davranış örneklerini  keşfetmeli ve özel kullanım hallerini inceleyerek ona göre bir 

problem tanımına gitmelidir (Press ve Cooper, 2003). Deneyim kavramının üründen 

daha fazlası ile ilişkili olması ve ürünün kullanıcıda yaşattığı hislere  önem vermesi 

gibi özellikleri nedeniyle bu bakış açısı oldukça önemli bir yere sahiptir.  

Hudspith (1997), yaptığı çalışma ile tasarımcıların tasarladıkları ürünlerin 

kullanılabilirliklerinin ötesinde düşünebilmelerine yardımcı olmayı amaçlar. 

Hudspith’e göre tasarımcılar, kullanıcı deneyimi için ürünün kullanılabilirliğinin 

ötesinde, kullanıcıların psikolojik ihtiyaçlarının  karşılanması gerektiğini göz önünde 

bulundurmalıdır (1997). Tasarımcıların kullanıcılardan psikolojik bilgileri (algılar, 

gizli ihtiyaçlar, inançlar ve duygular) çıkarmasına yardımcı olabilmek için üç boyutlu 

bir model önermiştir. 

 “Yararlılık, kullanılabilirlikle ilgili bir boyuttur. Seremoni, ürünün kullanımının kişinin 

adetlerine ve geleneksel çevresine uygunluğu ile ilgilidir. Ritüeller kamusal ya da kişisel 

olabilir. Cazibe ise kullanıcı deneyiminin kullanıcının algısına bağlı olan duygusal yönlerini 

tanımlamaktadır. Ürünlerin estetik değerleri, sosyal algılanışı ve kimliği gibi özellikleri ifade 

eder.” (Hudspith, 1997)  

Yararlılık ve cazibe anlaşılabilir kavramlarken, seremoni anlaşılması zor bir kavram 

olarak görülebilir. Ancak deneyimlerin en önemli özelliğinin “kişiye özgülük” 

olduğu düşünüldüğünde bu öznellikleri sağlayan özellikler arasında kişisel ya da 

kamusal geleneklerin ve ritüellerin yer alması gayet beklenen bir durumdur.  

2.3.2 Ürün merkezli modeller   

Ürün merkezli modeller, tasarım mesleğinde uygulanabilecek, olabildiğince açık ve 

anlaşılır kurallar ortaya koyar. Genellikle güçlü deneyimlere neden olabilecek 

ürünlerin yaratılma süreçlerine katkı sağlayabilecek bilgiler ürün merkezli modeller 

aracılığı ile aktarılmaktadır. Bir ürünün, servisin, çevrenin ya da sistemin tasarımında 

ve değerlendirmesinde deneyim açısından üzerinde durulması gereken konuları ürün 

merkezli modeller tanımlanmaktadır. Bu modellerin ortaya koyduğu konu başlıkları 

ya da kriterler, deneyim için tasarlarken kontrol listesi olarak kullanılabilecek bir 

kaynak niteliğindedir. Örneğin Alben (1996), ACM Etkileşim Tasarımı Ödülleri 
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Komitesi için danışmanlık ve jüri üyeliği yaptığı sırada meslektaşları ile birlikte 

“Deneyimin Kalitesi: Etkileşim Tasarımı için Değerlendirme Ölçütleri” adlı bir 

makale yazarak etkileşim tasarımında kullanıcı deneyimini değerlendirmek üzere 

faydalanılacak ölçütleri ortaya koymuştur. Böylelikle yazılım mühendisliği ve 

araştırmalarından bağımsız olarak, etkileşim tasarımında kaliteyi kabul eden ilk 

tasarım ödülleri ACM etkileşim tasarım ödülleri olmuştur. Alben ve arkadaşlarının 

kullanıcı deneyimini değerlendirmek üzere ortaya koyduğu ölçütler şöyledir: 

Kullanıcıyı anlama ölçütünde tasarımcının kullanıcının ihtiyaçlarını ve çevresini ne kadar iyi 

anladığı ve bununla ilgili öğrendiklerini tasarladığı ürüne nasıl yansıttığı ile ilgili bir 

değerlendirme tanımlanmıştır.  

Öğrenilebilir ve kullanılabilir başlığı altında ise ürünün kolay öğrenilebilmesi ve kolay 

kullanılabilmesi, ürünün amacını kolaylıkla ifade edilebilmesi, insanların farklı seviyelerdeki 

yeteneklerini, tecrübelerini göz önünde bulundurarak farklı kullanım yollarının düşünülmesi 

ve tasarımın buna izin verebilmesi gibi konular yer alır.  

İhtiyaç duyulma kriterinde ise ürünün ne tür ihtiyaçları karşıladığı, bununla beraber sosyal, 

ekonomik ve çevresel anlamda kayda değer bir katkı sağlayıp sağlamadığı 

değerlendirilecektir.  

Değişebilir ifadesi ile ürünün zaman ve değişen kişisel ihtiyaçlar karşısında uyarlanıp 

uyarlanamaması kastedilmektedir.  

Etkili bir tasarım süreci, iyi düşünülmüş bir sürece sahip olmakla ilgilidir. Süreç boyunca 

ortaya çıkan tasarım sorunları, gerekçeleri ve sorunları çözebilmek için ne tür yöntemlerin 

kullanıldığı, kullanıcıyı dahil etme, disiplinlerarası işbirliği gibi yöntemlerden hangilerinin 

benimsendiği, bütçelendirme, zaman planlama, kişilerarası iletişim gibi uygulamalı konuların 

tasarım süreci amaçlarını desteklemeye yönelik nasıl yönetildiği gibi konularla ilgilenir.  

Uygun kriteri ile söz konusu olan ürünün doğru problemi çözüp çözmediği ve buna bağlı 

olarak kullanıcıya etkili ve yerinde bir hizmet sunup sunmadığıdır. 

Estetik deneyim, ürünün kullanımının estetik açıdan keyif verici ve duygusal açıdan tatmin 

edici olup olmadığı, grafik, etkileşim, endüstriyel tasarım çevresinde bütüncül bir yaklaşımla 

tasarlanıp tasarlanmadığı, tasarımın stil ve ruhunun bütün tasarım öğelerinde sürekliliğinin 

sağlanıp sağlanamadığı ile ilgilidir.  

Kontrol edilebilir ise tasarımcının ürünün nasıl satılacağı, nasıl bakımının yapılacağı, 

kullanımının nasıl öğretileceği, maliyetinin ne olacağı gibi sistematik konular üzerine ne 

derece düşündüğü ile ilgilidir (Alben, 1996). 

Her ne kadar etkileşim tasarımı için ortaya konulmuş olsa da  bu ölçütlerin tamamı 

ürün tasarımı değerlendirmesi için de rahatlıkla kullanılabilecek gerçekçi ölçütlerdir.  
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Tasarımcılara yol gösterecek bir model önerisi sunan diğer bir araştırmacı 

Hassenzahl’dır. Tasarımın nitelikleri ve bu niteliklerin kişilerin deneyimlerini nasıl 

etkileyeceği üzerine şöyle bir açıklamada bulunmuştur. Kullanıcı deneyimi; ürünün 

pragmatik özellikleri ile hazsal özellikleri sonucu cazibe, zevk ve tatmin gibi 

unsurların açığa çıkmasıdır (Hassenzahl, 2003). Pragmatik özellikler arasında 

kullanımı etkileyen eyleme dair özellikler yer alırken hazsal özellikler arasında 

uyarma, özdeşleşme ve çağrışım yapma gibi kişi ile ilişkili özellikler yer alır 

(Hassenzahl, 2003). Hassenzahl deneyimin ürün özelliklerinin yanı sıra kişinin 

geçmiş deneyimleri, beklentileri gibi içsel durumuna ve etkileşimin gerçekleştiği 

çevre koşullarına bağlı olduğundan da bahsetmiştir (2003). Bu nedenle model önerisi 

içerisine sonuçları etkileyecek ortam koşullarını da ilave etmiştir (Şekil.2.3).    

 

Şekil 2.3 : Hassenzahl’a göre deneyim. 

Hassezahl’a göre kullanıcı deneyimi tasarlamak diye bir şey mümkün olamaz, çünkü 

kullanıcı ve içinde bulunulan çevre tasarlanamaz (2003). Bu etmenlerin de 

deneyimin bir parçası olması durumu, kullanıcı deneyimi tasarımı yerine kullanıcı 

deneyimi için tasarım kavramını ortaya çıkarmaktadır. 
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Jaskö ve diğerleri, kullanıcı deneyimine katkıda bulunan etmenleri beş farklı alanda 

tanımlamıştır (2003). Bu alanlar eylemler, ürün anlamları, insanlar, fiziksel çevre ve 

ürünler başlıkları altında yer almaktadır (Jaskö ve diğ., 2003). Kullanıcı deneyimleri 

hakkında bilgi sahibi olabilmek için beş alanın da doğru bir şekilde anlaşılması 

gerekmektedir. Bu görüşün ürün merkezli görüşlerin içerisinde yer almasının nedeni 

ürün tasarımı ve özellikle konsept geliştirme ve kullanıcı araştırmaları için üzerinde 

durulması gereken alanları açıklayan faydalı bir çalışma olmasıdır. Zaten öncesinde 

belirtildiği üzere ürün merkezli görüşlerin ortak özelliği deneyimi tasarlayacak 

olanlar için tasarım süreci boyunca üzerinde durulması gereken konuların listesini 

oluşturmaktır. 

Ürün merkezli görüşlerin çoğunun formülasyonlarında zaman hesaba katılmamıştır. 

Oysaki ürünler zaman geçtikçe farklı roller üstlenebilir ve ürün deneyimleri buna 

göre değişim gösterebilir. Zamanı göz önünde bulunduran ilk model, Rhea’nın 

deneyim yaşam döngüsü olmuştur. Bu yaşam döngüsünde değişen olaylar ürünün 

konumunu ve ilgili deneyimleri değiştirmektedir (Rhea, 1992).  

Rhea, “deneyim modelini” müşterilerin ürünü fark ettikleri ilk andan başlayarak, 

satın alma ve kullanma sonrası ürünle bağlantısını kesmeleri ve deneyimin tamamını 

hayatlarına bütünleştirmelerine kadar deneyimin bütün döngüsünü oluşturan 

aşamaları anlamaya yönelik kavramsal bir araç olarak geliştirmiştir (Press ve Cooper, 

2003) (Şekil 2.4). 

 

Şekil 2.4 : Rhea’nın deneyim yaşam döngüsü. 
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Yaşam Bağlamı: Her yeni tasarım, sosyal ve kültürel arka planı içerisinde kullanılmak ve 

deneyimlenmek üzere kendine yer bulmaya çalışır. İnsan davranışları, yaşayış modelleri, 

paylaşılan kültürler, ilgi alanları ve inançlarla birlikte bütün ürün ve yenilikler yaşam 

bağlamının kapsamı içerisindedir. Bu bağlam Pepsico ve Nike gibi firmaların neden genç 

kullanıcıların kültürel yaşam tarzlarıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını açıklamaktadır. 

Bağlılık: Deneyim tasarımı döngüsünün bir sonraki aşaması bağlılıktır. Müşterilerin ilk 

tasarımın farkına varmaları olarak tanımlanan “dahil olma” geçiş aşaması ile başlar. Bağlılık 

süresince tasarım üç görevi üstlenmelidir: insanların ayırıcı niteliklerinin varlığının farkında 

olmasını sağlamalı, dikkat çekmeli ve ürünün kilit özelliklerini aktarabilmeli. Rhea’nın 

açıkladığı üzere bu aşama belki de sadece birkaç saniye içinde gerçekleşebilir, ancak süresi 

ne olursa olsun tasarım bu üç görevi de tamamlamalıdır. 

Deneyim: Deneyim aşamasında ürün ya da hizmet kullanılarak hayatın bir parçası haline 

gelir. Burada önemli olan sadece müşteri beklentilerine cevap vermek değil, bunun da ötesine 

geçip ekstra beklenmedik faydalar sunabilmektir   

Çözülme: Deneyimin belirli bir noktasında ürünle olan ilişkimiz kesilir ve böylece çözülme 

aşamasına ulaşmış oluruz. Tasarımın amacı, kullanıcıların bu aşamaya oldukça pozitif bir 

şekilde girmelerini sağlamaktır, böylece deneyimlerini yaşamlarına dâhil edebilirler ve 

döngüyü yeniden başlatabilirler. Çözülme aşamasından tekrar yaşam bağlamı aşamasına 

geçişi mümkün kılan, gerekli soruların doğru cevaplanmasıdır. “Deneyim müşteri 

beklentilerini karşıladı mı?”, “Bir şekilde müşteri beklentilerinin de üzerinde bir performans 

gerçekleştirdi mi?”, “Müşterinin kendi yaşam tarzı çevresinde nasıl bir yer edinebilir? ” gibi 

sorular bunlardan bazılarıdır. (Press ve Cooper, 2003)  

Görüldüğü üzere Rhea’nın deneyim yaşam döngüsünde aslında bir ürünün ya da 

hizmetin farklı aşamalarda kullanıcı için farklı şekillere bürünerek farklı görevleri 

yerine getirmesi gerektiği ortaya konulmuştur. Bu bağlamda yalnızca kullanılabilirlik 

ya da estetik amaçlarla ürün ya da hizmet tasarlamak, bir deneyimin oluşması için 

yetersiz kalacaktır. İnsan deneyimi, birbirini tetikleyen sistemli uyarıcılara verilen 

cevaplar sayesinde gerçekleşebilir.  

Khaslavsky ve Shedroff unutulmaz deneyimler yaratmak için üç temel adımdan söz 

etmektedir. Bunlar (enticement) baştan çıkarma, (relationship) bağlantı ve 

(fullfilment) tatmindir (1999). Norman’ın da örnek olarak kitabında bahsettiği 

Phlippe Starck tasarımı meyva suyu sıkacağı Khaslavsky ve Shedroff tarafından 

incelenerek bahsedilen adımlara göre bir değerlendime yapılmıştır. Buna göre; form 

ve malzeme açısından piyasadaki diğer ürünlere benzemediği için baştan çıkarıcıdır. 

Form önce merak uyandırır, ilk olarak görünümü ve sonrasında keşfedilen kullanım 

amacı nedeniyle kullanıcıda şaşırma, sevinme gibi duygu karmaşasına neden olur. 
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Sıradan bir portakal sıkma işlemini özel bir deneyime dönüştüreceğinin ve sahip olan 

kişiye ayırt edici özellikleri ile bağlantılı bir entellektüellik sunacağının belirtilerini 

önceden ortaya koymaktadır. Her kullanıldığında kullanıcısına zerafetini ve tasarım 

yaklaşımını hatırlattığı için tatmin edicidir. Böylelikle başlangıçta sıradışı formu ile 

verdiği sözleri yerine getirmiş olur. (Norman, 2004’te atıfta bulunulduğu gibi) 

Ürün merkezli benzer başka bir görüş de Donald Norman’a aittir. “Emotional 

Design” adlı kitabında Norman, insanların deneyimlerini şekillendirmede duygusal 

tasarımın önemli bir rol oynadığı kabulü üzerine duyguların bu etkisini üç farklı 

düzeyde ortaya koymuştur: içgüdüsel, davranışsal ve yansıtıcı (2004). Buna göre;  

İçgüdüsel (Viseral) tasarım: İçgüdüsel tasarım, ürüne karşı verilen ilk tepkilerle ilgilidir 

(görünüş, dokunma, ses gibi duyulara karşılık verilen duygusal tepkiler). Bir tasarımın önüne 

insanların konulması ve verecekleri tepkilerin gözlemlenmesi ile incelenebilir. İyi bir viseral 

tasarım, iyi görünmek ve iyi hissettirmek zorundadır. İnsanlar ürüne bakar bakmaz “Bu 

ürünü istiyorum” diyebilmelidir. Özellikle otomobil sektöründe deneyimi başlatan ve 

başarılması son derece önemli olan bir tasarım aşamasıdır.  

Davranışsal tasarım: İyi bir davranışsal tasarımda ilk adım, insanların ürünü nasıl 

kullanacaklarını anlayabilmektir. Bu aşamada ürünün görünümünün pek de önemi yoktur.  

Önemli olan iyi bir davranışsal tasarımın gerektirdiği dört koşulun düşünülmüş olmasıdır, 

bunlar; işlev, anlaşılabilirlik, kullanılabilirlik ve fiziksel histir.  

Reflektif (Yansıtıcı) tasarım: Verilmek istenen mesajla, kültürle ve ürünün ya da ürünün 

kullanımının anlamı ile ilgilidir. Reflektif düzeyde karşılaşılan etkinlikler kişinin ürün ile 

ilgili izleniminin tamamını belirler. Yansıtıcı tasarım uzun süreli müşteri deneyiminin en 

önemli mimarıdır ve sağladığı kişisel dokunuşla ve sıcak etkileşimle ilgilidir (Norman, 2004, 

Bölüm 3). 

Norman’ın modeli ile benzerlik gösteren bir başka kullanıcı deneyimi modeli Desmet 

ve Hekkert’in “Framework of Product Experience” adlı makalesinde “ürün 

deneyimi” olarak tanımladıkları modeldir (2007). Her ne kadar ürün deneyimi olarak 

tanımlansa da aslında kullanıcı deneyimi ile aynı özellikleri taşımaktadır. Bunu 

açıkça ifade eden cümle ise şöyledir, “Aslında deneyim ürünün bir özelliği değil, 

ürün ile kullanıcı arasındaki etkileşimin bir çıktısıdır; bu nedenle kullanıcının 

etkileşimin gerçekleşme anındaki zamansal ve inançsal karakteristik özelliklerine 

bağlıdır.” (Desmet ve Hekkert, 2007). Desmet ve Hekkert, bu etkileşimin üç farklı 

şekilde gerçekleşebileceğini öngörmüştür; aracılı etkileşim, aracısız etkileşim ve 

fiziksel olmayan (soyut) etkileşim.  
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Aracılı etkileşime örnek olarak ürünlerin kullanılması, çalıştırılması, yönetilmesi verilebilir. 

Örneğin kumandaya cevap vermeyen bir TV ile karşı karşıya kalındığında insanın 

deneyimlediği şey rahatsızlık ve sinirliliktir. Aracısız etkileşimde, ürünü sevmek gibi 

doğrudan işlevsel bir ihtiyaca hizmet etmeyen etkileşimlerden söz edilmektedir. Arabanın 

parlaklığının ya da bir koltuğun yumuşak dokusunun insanda yarattığı hoşnutluk, aracısız 

etkileşim sonucu ortaya çıkan bir deneyimdir. Soyut etkileşim ise kullanımı anımsamak, 

hayal kurmak, kullanım ile ilgili önceden tahminlerde bulunmak olarak tanımlanmıştır. “Çok 

sert, ittirirsem bu kol kırılır” diyen bir kullanıcı etkileşimle ilgili önceden varsayımda 

bulunmuştur ve bunun sonucunda kolu daha az bir güçle ittirmesi gerektiğini düşünerek 

kendini sınırlamaktadır. (Desmet ve Hekkert, 2007).  

Buna göre; aracılı etkileşim kullanımla ilgili, aracısız etkileşim hazlarla ilgili ve 

soyut etkileşim ise beklentilerle ilgilidir.  

Ürün deneyimi, kullanıcı ile ürün arasındaki etkileşim tarafından oluşturulmuş bütün 

duyuların tatmin edilme derecesi (estetik deneyim), ürüne yüklenilen anlamlar 

(anlamsal deneyim) ve açığa çıkan hisler ile duyguları (duygusal deneyim) kapsayan 

duygulanım topluluğunun tamamıdır (Hekkert, 2006, s.160; Desmet ve Hekkert, 

2007) (Şekil 2.5).   

 

Şekil 2.5 : Desmet ve Hekkert’in ürün deneyimi modeli. 

Duygusal deneyim, estetik deneyim ve anlamsal deneyim, kavramsal olarak ayrı 

tanımlara sahip olsa da aslında toplam kullanıcı deneyimi altında iç içe geçmiş 

durumdadır. Özellikle duygusal deneyim, diğer iki deneyimle ayrı ayrı ilişki 

içerisindedir. Aynı ürüne karşı farklı özellikteki insanlar farklı anlamlar yükleyerek 

farklı duygusal tepkiler verebilir (Desmet ve Hekkert, 2007). Estetik deneyimler de 

duygusal deneyimlere neden olmaktadır çünkü estetik deneyimler keyif ve 
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keyifsizlik içerir. İnsanlar görmekten keyif almayacakları ürünlerden uzak dururken, 

keyif alacakları ürünleri satın almaya isteklidir.  

Amabalajda kullanıcı deneyiminin kuramsal tanımına katkı sağlayabilecekleri 

öngörüsüyle, Norman ile Desmet ve Hekkert’in deneyim modellerindeki bileşenlerin 

içeriği ortaya çıkarılarak iki model arasında karşılaştırma yapılmıştır (Şekil 2.6).  

DUYGUSAL DENEYİM ( Norman, 2004 )  
 

ÜRÜN DENEYİMİ  
(Desmet ve Hekkert, 2007) 

        

İçgüdüsel Aşama   Estetik Deneyim  

Ürünün görünümü,  
ürünle ilgili ilk izlenimler 
dokunma, hissetme  

 
Ürünün duyu modalitelerini  
memnun etme kapasitesi : 
bakması güzel, güzel ses 
çıkarması, dokununca iyi 
hissettirmesi  

        

Davranışsal Aşama       

Kullanım etkinliği ve memnuniyeti ile ilgili       

Fonksiyon Performans Kullanılabilirlik       

İşlevleri, 
desteklediği 
aktiviteler  

Beklenilen 
fonksiyonları 
yerine 
getirip 
getirmediği  

Ürünün 
işleyişinin  
kolay anlaşılır 
olması  

 

    

        

Yansıtıcı Aşama   Anlamın Deneyimi  

Ürünün ya da kullanımının anlamı, kültür, 
mesaj   

Kavrama, anlamsal çağrışımlar, 
yorumlama, anılar, kişisel 
özellikler  
sembolik değerler, metaforların 
farkında olma  

Öz imaj 
Kişisel 
tatmin 

Kişisel ve  
kültürel 
farklılıklar  

 

Kişinin 
kendini 
nasıl 
gördüğü  

  

Kültür, anılar, 
eğitim, 
deneyimler, 
verilmek istenen 
mesaj,   

        

    Duygusal Deneyim  

    
Ürünün ya da kullanımının 
yorumlanması, değerlendirilmesi  
ilgi ve ihtiyaçların ürün tarafından 
karşılandığı ya da karşılanmadığı 
durumlarda kullanıcının 
hissettikleri  

    

    

Şekil 2.6 : Norman ve Hekkert karşılaştırması. 
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Norman’ın yansıtıcı tasarımı Hekkert’in anlamsal deneyimi ile, içgüdüsel tasarımı 

ise estetik deneyim ile örtüşmektedir. Desmet ve Hekkert’in ürün deneyimi 

modelinde işlevlerle ilgili ayrı bir bölüm tanımlanmamıştır. Buna karşılık “ihtiyaçları 

karşılayan bir ürünün beklentileri karşılamasından duyulan tatmin” olarak ifade 

edilen duygusal deneyimde kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik ürün özellikleri ile 

kastedilen şey ürünün işlevselliğidir. Norman’ın teorisi incelendiğinde içgüdüsel, 

davranışsal ve de yansıtıcı tasarımların aslında “duygusal deneyim” e ulaşmak için 

gerekli aşamalar olduğu görülmektedir. Deneyimin, etkileşim sonucu açığa çıkan her 

türlü duygu, düşünce ve hislerden oluştuğu düşünülürse, merkezine “duygu”yu ve 

“duygusal deneyim”i yerleştirmek, tanımın belirsizliğine karşı turtarlı bir bakış açısı 

olarak değerlendirilebilir. 

2.3.3 Etkileşim merkezli modeller  

Kullanıcı merkezli ve ürün merkezli görüşlerde zaman kavramı oldukça durağandır 

ve pek çoğunda zaman ve bağlam faktörlerine yer verilmemiştir. Deneyimlemekten 

çok tasarlamak üzerine tanımlamalar yapılmıştır. Deneyime yönelik görüşler için 

çalışmanın merkezine etkileşimi yerleştirmek gerektiğini düşünen Battarbee, 

etkileşim merkezli modelleri de sınıflandırmasına dahil etmiştir (2004).  

Etkileşim merkezli modellerin en temeli ve en basiti Sanders’a aittir. Sanders 

kullanıcı deneyimini geçmişte olanla gelecekte olması beklenen arasındaki kıvılcım 

olarak tanımlamaktadır (2002). Yine aynı görüşe göre insanların ne yaptığını, ne 

söylediğini ve ne olduğunu anlayabilmek deneyim hakkında bilgi veririr (Sanders, 

2002).  

Mäkelä ve Fulton Suri ise deneyim anını analiz edilebilecek parçalara ayırmıştır: 

bağlam, motivasyon ve eylemler. Model, önceki deneyimlerin o çevrede harekete 

geçirilmiş, beklenti üreten eylemleri nasıl etkileyeceğini açıklamaktadır (Mäkelä ve 

Fulton Suri, 2001). Bu modelde kullanıcı deneyimi için üzerinde durulması gereken 

konular; kişilerin geçmiş deneyimleri, şu anki etkileyicileri ve gelecek deneyimler 

için gereken beklentilerin ya da çevrenin tanımlanmasıyla nasıl davrandıkları olarak 

listelenmiştir. Diğer modellere göre daha basit olması ve zamanı da hesaba katarak 

deneyimlerin zamanla değiştiğini ortaya koyması açısından deneyime dair görüşler 

arasında önemli bir yere sahiptir (Battarbee, 2004).  
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Mäkelä ve Fulton Suri’ye göre deneyimler, çevredeki harekete geçirilen eylemlerden 

kaynaklanan öznel şeylerdir (2001). Deneyimler ayrıca geçmiş deneyimlerden ve 

gelecek deneyimlere yönelik beklentilerden etkilenmektedir (Mäkelä ve Fulton Suri, 

2001). 

 

Şekil 2.7 : Kankainen’e göre kullanıcı deneyimi modeli. 

Kankainen (2003), Mäkelä ve Fulton Suri’nin modelini geliştirerek kullanıcı 

deneyiminin belirli bir bağlamdaki motive edilmiş eylemlerin sonucu olduğu 

düşüncesini ortaya atmıştır (Şekil 2.7). Bağlam ile Kankainen insanları, mekanı, 

etkileşimde olan kullanıcıyı çevreleyen herşeyi kastetmektedir. Motivasyon, 

kullanıcıyı harekete geçiren gereksinim olarak anlaşılmaktadır. Eylem ise etkileşimin 

araçlarını tanımlar, yani “kullanıcı yaptığı şeyi nasıl yapıyor” (Kankainen, 2003). 

Buna ilave olarak Kankainen de Mäkelä ve Fulton Suri gibi kullanıcının şu anki 

deneyimini etkileyecek olan geçmiş deneyimlerinin ve beklentilerinin önemini 

vurgulamaktadır. Mevcut deneyimler daha fazla deneyime ve değişmiş beklentilere 

yol açar. Olumlu bir kullanıcı deneyimi oluşturma ihtiyacını karşılamak yeterli 

değildir, ürün kullanıcının önceki deneyimleri sonucu oluşmuş beklentileri 

karşılayabilmeli ya da bu beklentileri aşabilmelidir. 

Forlizzi ve Ford (2000), kullanıcı-ürün etkileşimi ile yakından ilgili olan deneyim 

bileşenlerini şu şekilde tanımlamıştır; kullanıcı, ürün ve bunları çevreleyen ortam 

(Şekil 2.8). Ürün, kullanıcı deneyimini estetik özellikleri, form dili, kullanılırlığı ile 

etkilemekteyken, kullanıcı, deneyimi geçmiş deneyimleri, duyguları, hisleri, 

değerleri ve duyma, görme ve dokunma gibi bilişsel modaliteler ile etkilemektedir. 

Bununla beraber kullanıcı-ürün etkileşimi içinde bulunduğu bağlama göre farklı 

şekillerde gerçekleşmektedir. Bu bağlam, sosyal, kültürel ve organizasyonel çevreyi 
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ve bu çevreye göre değişim gösteren kullanıcı davranış biçimlerini içerir. Sonuç 

olarak tasarımcılar, kullanıcı-ürün etkileşiminin bileşenleri arasındaki ilişki ile 

ilgilenerek bu ilişki farklılıkları üzerinden kullanıcının karar vermesinde önemli bir 

rol oynamaktadır (Forlizzi ve Ford, 2000). 

 

Şekil 2.8 : Forlizzi ve Ford’a göre kullanıcı deneyimi. 

Etkileşim merkezli modeller ürünlerin tasarımcılarla kullanıcılar arasında bağlantı 

kurma gibi önemli bir rol üstlendiklerini keşfeden modellerdir (Forlizzi ve Battarbee, 

2004). Öneğin felsefeci düşünür John Dewey tasarımcıların deneyimin niteliksel ve 

tanımlayıcı yönlerini anlamalarına yardım etmek için aracı olmuştur. Dewey’e göre 

“Temelde deneyim , bireyin ürün ile bir  şekilde ilişki içerisinde olup kendini ürüne 

tamamen bağlamasıdır. Kişiler ve ortam koşulları deneyim ile değişir ve her deneyim 

hareket edebilen, kırılgan ve geçici bir oluşumdur” (1980). Pek çok farklı disiplinden 

araştırmacı ve uygulamacı, Dewey’nin teorisi üzerine insanların ürünlere ve dünyaya 

nasıl bağlanabilecekleri hakkında bilgi birikimi oluşturmaya çalışmıştır.   

Forlizzi ve Ford (2000), çalışmalarını John Dewey’nin felsefesi üzerine 

temellendirerek kullanıcının ürün ile etkileşimi sırasında nasıl deneyimler yaşadığını, 

hangi durumlarla karşı karşıya kaldığını incelemiştir. Deneyim, etkileşim sırasında 

üç farklı şekilde yaşanabilir; süregelen olarak, başı ve sonu olan bir durum olarak, ve 

hikaye anlatıcılığının bir kısmı olarak. Deneyim, bu farklı durumlar arasında gidip 

gelerek doğası gereği sürekli değişir (Forlizzi ve Ford, 2000). 

Süregelen olarak deneyim, hergün sıklıkla kullanılan ve kullanımı iyi olan ürünlerin yaşattığı 

bilinç altı rutin deneyimlerdir. Yeni ya da karmaşık bir ürün ile etkileşime geçildiğinde ürünü 

öğrenme ya da yeni bir kullanım yolunu keşfetme süreci başlar. Bu süreç ürüne alışıldıkça 

sona erer ve aslında bir öncesinde anlatılan süregelen deneyimlerden biri haline gelir. Ancak 
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başı ve sonu olan bir durum olarak, o keşif ve algı süreci kullanıcının bilişsel deneyimlerinin 

açığa çıktığı bir süreç olarak tanımımlanır. Bazen de yeni bir ürünle karşılaşıldığında 

öğrenmenin ve keşfetmenin anlamlı deneyimler yaşattığı görülür. İşte bu durumda kullanıcı 

hikaye anlatıcılığı durumuna geçer ve paylaşmak isteyecek kadar kuvvetli deneyimlere 

sahiptir. Deneyimler anlamlı hale geldikçe de kişilerin davranışları, hem ürünün kullanımı 

bağlamında, hem de kişide bazı değişikliklere sebep olan öykücülük kalitesinde 

gerçekleşmeye başlamaktadır (Forlizzi ve Ford, 2000) (Şekil 2.9). 

 

Şekil 2.9 : Forlizzi ve Ford’a göre deneyim türleri. 

Bu model “anlam”dan kullanıcı deneyiminin bir parçası olarak bahseden ilk model 

olması açısından önemlidir. Karmaşık olmasına rağmen, deneyimi kullanıcı ile 

ürünün karşılaştığı anla ilişkilendirerek tanımlamaya çalışması ve bu anlara göre 

farklılaştığını belirtmesi kullanıcı deneyimi literatürüne önemli bir katkıdır.  

Forlizzi ve Ford’un deneyimin nasıl değiştiğini açıklamalarının üzerine Wright ve 

diğerleri (2003), bütün bu değişken durumlarda tüm deneyim türlerinde ortak olan 

noktaları belirlemeye çalışmıştır. Wright ve diğerlerine göre deneyim dört kenardan 

oluşmaktadır; duyusal, duygusal, mekân-zamansal ve bileşimsel (2003). Bu demektir 

ki bütün deneyimler mekân ve zamanda gerçekleşen duyusal olduğu kadar duygusal 

da olan bir yapıya sahiptir. Bu kenarlar deneyimin yaşandığı anda olmanın 

koşullarını tanımlamaktadır. Öngörme, bağlanma, değerlendirme (yorumlama), 

yansıtma, benimseme, anlatma ise bu kenarlardaki geçişlere neden olan kullanıcı 

davranışlarıdır. Yani etkileşim anında neyin gerçekleştiğinin yanı sıra detaylı olarak 

nasıl gerçekleştiği de bu modelle ortaya çıkarılmıştır. 

Shedrof (2009), deneyimin en az altı boyutta gerçekleştiğini öne sürerek etkileşim 

merkezli deneyim modelleri arasında yerini almıştır. Zaman/süre, etkileşim, şiddet, 

süreklilik, duyumsal ve bilişsel tetikleyiciler ile anlam  deneyimin boyutları arasında 
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yer almaktadır (Shedrof, 2009). Bu özellikler geniş bir olasılık paleti oluşturarak 

etkileyici, anlamlı ve başarılı deneyimler yaratmaya yardımcı olurlar.  

Pine ve Gilmore’a göre ise deneyimlerin iki temel boyutu bulunmaktadır (1999). 

İlk boyut müşteri katılımıdır ve bu boyut pasif katılım ve aktif katılım olmak üzere ikiye 

ayrılır. Müşterinin deneyime dahil olabilmesi için ister sadece izleyici olarak pasif olsun, 

ister deneyimi oluşturan faaliyetin içinde yer alarak aktif olsun bir şekilde katılım göstermesi 

gerekmektedir. Diğer boyut ise ilişki olarak ifade edilmektedir. İlişki boyutu da kendi içinde 

iki ayrı türde gerçekleşir; ilki müşteriyi içine alma, müşteriyi çekme iken ikincisi müşterinin 

çevresini sarma şeklindedir. Deneyimin bu iki boyutunu göz önünde bulundurarak Pine ve 

Gilmore deneyimleri dört ayrı grupta toplamışlardır. Bu deneyimler; eğlence, eğitim, estetik 

ve sürükleyici deneyimlerdir.  

Eğlence deneyimi kapsamına tiyatro ya da konsere gitmek girebilir ve burada 

izleyiciler pasif katılımcı olarak faaliyetin içine çekilmeye çalışılmaktadır. Bu 

nedenle zayıf bir ilişki ortaya çıkar. Estetik deneyimlere örnek olarak bir sergi 

gezmek verilebilir, burada katılımcı yine pasif bir katılımda bulunurken serginin 

katılımcının çevresini sarması sonucu deneyim ile çevrelenmiş olacaktır. Bu da 

katılımcının daha fazla heyecanlanarak güçlü bir ilişki içinde deneyimi yaşamasına 

sebep olur. Deneyimlerin iki boyutu ve bu boyutların da kendi içinde farklılaşmasına 

göre farklı tanımlanan deneyim türleri şekilde görülmektedir (Şekil 2.10).  

                                       

Şekil 2.10 : Pine ve Gilmore’a göre deneyim türleri. 

Tasarım tarihçisi olan Margolin ise insanların tasarlanmış ürünlerle nasıl etkileşim 

içinde olduklarını açıklığa kavuşturabilmek için dört ölçü öne sürmüştür. Bu ölçüler 

işlevsel, yaratıcı, estetik ve sosyal kullanımlar olarak belirlenmiştir (Margolin, 1997).  

Eğlence
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Sürükleyici 

deneyim 

Aktif katılım Pasif 
katılım 

Zayıf İlişki 
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2.4 Deneyim İçin Tasarlamak 

Kullanıcı deneyimini etkileyen bileşenleri tanıttıktan sonra kullanıcı deneyiminin 

kendi karakteristik özelliklerini tanıtmak da zorunlu hale gelmiştir. Forlizzi ve 

Battarbee kullanıcı deneyiminin beş halini tanımlamışlardır; fiziksel, duyusal, 

bilişsel, duygusal ve estetik (2004). Buna ek olarak kullanıcı deneyimi son derece 

kişseldir, yalnızca kullanıcının zihninde var olur. Kişisel olması ve bağlam bağımlı 

olması kullanıcı deneyiminin eşsiz, dinamik ve bunun sonucunda neredeyse 

tekrarlanmasının imkansız oluşu anlamına gelmektedir. Bu ifadelerden dolayı 

kullanıcı deneyimini tasarlamak mümkün değildir, bunun yerine kullanıcı deneyimi 

için tasarlamak  daha uygun olur. Bu konu ile ilgili Sanders’ın görüşlerine de yer 

vermek gerekir. Sanders’a göre “Deneyim tasarımı diye bir şey yoktur. Deneyimleri 

tasarlayamazsınız çünkü deneyimlemek, insanların içinde olan bir şeydir. Fakat, 

deneyim için tasarlayabilirsiniz. İnsanların kendi deneyimlerini yaratmak üzere 

kullanabilecekleri iskelet veya altyapı  tasarlanabilir” (2001). 

2.5 Kullanıcı Deneyimi Görüşleri Üzerine Değerlendirme  

Literatür incelemesi sonucu deneyimin farklı amaçlar doğrultusunda farklı  

tanımlamalarla açıklandığı görülmüştür. Buna karşılık, neredeyse tüm deneyim 

modellerinde deneyimin en temel seviyede üç bileşene ihtiyaç duyduğundan 

bahsedilmektedir. Bu bileşenler; ürün/hizmet, kullanıcı ve etkileşimdir. Bu olmazsa 

olmaz temel bileşenler üzerine deneyim modellerinin büyük bir çoğunluğunda 

sosyal, kültürel ve ekonomik koşullar gibi bağlamsal faktörlerin de kullanıcı 

deneyimi çerçevesine dahil edildiği gözlenmiştir.  

Kullanıcı ile ürünün etkileşimi sonucu kullanıcıda gerçekleşen her türlü duygulanım, 

deneyimi oluşturmaktadır. Deneyimin türlerine ve düzeylerine ilişkin ortaya konulan 

görüşlerin genel değerlendirmesine göre; kullanıcı, ürünü duygusal, bilişsel, fiziksel, 

duyusal, davranışsal, anlamsal, yansıtıcı, içgüdüsel ve estetik düzeylerde 

deneyimleyebilir (Hekkert, 2006; Norman, 2004; Forlizzi ve Battarbee, 2004) (Şekil 

2.11). Farklı düzeylerdeki deneyimlere kullanıcıların ve ürünlerin farklı özellikleri 

neden olmaktadır. Ürünlerin işlevsel ve hazsal özellikleri  ile kullanıcıların geçmiş 

deneyimleri, öz imajları, kişisel değerleri, eğilimleri, ruh halleri, inançları gibi 

özelliklerin her biri deneyimin hangi düzeyde yaşanacağına etki eder. 
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Şekil 2.11 : Görüşlerin tümünün değerlendirilmesi. 

2.5.1 Deneyimin kilit noktası: duygular  

Türk Dil Kurumu’nun tanımına göre duygu “Belirli nesne, olay veya bireylerin 

insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim” anlamına gelmektedir (Url-2). Tanımdan 

da anlaşılacağı üzere duygu, insanların yaşamakta olduğu her türlü olaya karşı 

geliştirecekleri tutumlarda belirleyici bir etmendir. Ekman (2003) ve Wood (2007)  

hayatlarımızın genel olarak zevk verici duyguların sayısını arttırmak ve daha az 

eğlenceli olanların sayısını en aza indirmek üzere planlanmakta olduğu görüşünü 

ortaya atmışlardır (Moskowitz ve diğ., 2009’da atıfta bulunulduğu gibi.). Duyguların 

araştırılması tasarımla son derece ilişkilidir, çünkü duygular deneyimin ana 

noktasıdır ve insanların hareketlerini, beklentilerini ve gelecek değerlendirmelerini 

etkilemektedir (Battarbee, 2004). Bu nedenle insanla ilişkili her türlü etkileşimde 

onların amacına yönelik duygusal deneyimler yaratmak önemli hale gelir. Hayatına 

anlam kazandıracak deneyimleri ararken, duyguların mantığı bireyin hem çevresiyle 

hem de o çevredeki insanlarla nasıl ilgileneceğini belirler (Bosjwijk ve diğ., 2007). 

Duygu ile ilgili konular, duygusal cevaplar ve kapsamlı insan meseleleri tasarımda 

son derece önemli hale gelmiştir. Kullanıcılar kullanılabilirlikle ilgili geleneksel 

görüntünün ötesine geçebilen ürünlere karşı hassasiyet kazandıkça insanlarla ürünler 

arasındaki duygusal ve estetik salınımı anlama ve yaratma  ihtiyacı artmaktadır 

(Forlizzi ve diğ., 2005). Duygu ile ilgili konuların tasarımda son derece önemli hale 
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gelmesinin arkasında kuşkusuz tanınırlığı arttıran toplulukların payı yadsınamaz. 

Bunlardan en önemlisi 1999 yılında kurulmuş olan Duygu ve Tasarım 

Topluluğu’dur. Bu topluluk, ortak noktaları deneyime dayalı tasarıma ilgi duymak 

olan uluslar arası araştırmacı, tasarımcı ve firmaların iletişim ağı aracısı olarak görev 

yapmaktadır. Bu iletişim ağı, ürün tasarımında duygusal deneyimin varlığını 

destekleyen araştırmaları, bulguları, araçları ve yöntemleri paylaşmak için 

kullanılmaktadır.  

2.5.2 Anlam ve deneyim   

Anlam, anları olaylara ve hikâyelere bağlayan, bir olayı başka bir olaya bağlayan ve 

günlük hayata strateji ve düzen getiren bir bağlayıcıdır (Battarbee, 2006). Tasarım  

anlam yaratmak olarak tanımlanırken (Krippendorff, 1989), Hassenzahl anlamın 

özünün insanlardaki etkisinin deneyimleri oluşturduğunu ortaya koymuştur (2006). 

Ürün anlam bilimi, insanların çevrelerini kendileri için anlamlı olan ve ne 

olduklarını, ne zaman, nasıl, ve hangi bağlamlarda kullanılmaları gerektiğini 

tanımlayabilecekleri objelerle doldurdukları inancına dayanır (Press ve Cooper, 

2003). Ürünler form ve görünüşleri ile iletişim kurar (Battarbee, 2006). Ürün anlam 

biliminde ürünlerin simge olarak tanımlanabilecek anlatımsal özellikleri vardır.  

Anttonen ve Jumisko’ ya göre anlamlar semboller tarafından taşınır (2008).  “ Trafik 

ışıklarının burada durunuz anlamını taşıması buna örnek gösterilebilir. Böylelikle dış 

dünya ile doğrudan temas halinde olmayız, ilişki halinde olduğumuz şey anlamlar ve 

anlamları taşıyan işaretlerdir.”(Anttonen ve Jumisko-Pyykkö, 2008) 

İnsanların nesnelere kişisel anlam yükledikleri bilinen bir gerçektir. Örneğin 

“gerçek” bilgisayar ne bir form çiziminde ne de vitrinde sergilendiği sırada 

mevcuttur, ne zaman ki biriyle etkileşim içerisine girer ve kullanıcının tarifini 

karşılayabilir işte o zaman gerçekten vardır. Form artık fonksiyonu değil, anlamı 

takip etmektedir (Press ve Cooper, 2003). Anlam, bir ürünün tasarımının ötesinde 

oldukça kişisel bir bileşen olma özelliği taşır. Norman’a göre hayatımızdaki nesneleri 

sadece malzeme işlenişi ya da statümüzün ve refahımızın gereği olarak bakmayız, 

hayatlarımıza kattıkları anlamlar nedeniyle de onlara sahip olmaktan gurur duyarız 

(2004). Çünkü tasarım yalnızca yüzeysel görünüşten ibaret değildir, çok daha derin 

bir etkiye sahiptir. Bir marka simgesi iyi bir şekilde oluşturulup iletişim kurabilir 

hale geldiğinde, insanlar görsel sembolleri anımsayacak ve bu sembolleri bilinç 
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altında marka sözü ve deneyimi ile bağdaştıracaktır. Bu nedenle iyi tasarım yanlızca 

güzel olan ya da moda olan değil, sosyal aidiyet yaratmada tutarlı olandır.  

2.5.3 Duyular ve deneyim  

İnsanlar çevrelerindeki her türlü uyarıcıyı görme, işitme, tatma, dokunma ve koklama 

duyularından biri ya da aynı anda birden fazlası ile algılar. Bütün duyu türlerinden 

gelen bilgi bir kimsenin ürün deneyimini etkiler. Janlet ve Stolterman (1997), her bir 

duyunun nesnenin karakterine bir şey eklediğini ve bu nedenle önemli olduklarını 

belirtmektedir (Ludden, 2008’de atıfta bulunulduğu gibi). Bir ürün ya da hizmetin 

kullanıcı tarafından fark edilmesi ve etkileşimin başlaması için gerekli olan dikkat 

çekme anı duyular aracılığıyla sağlanır ki bu da duyuları etkileşimin vazgeçilmez 

bileşenlerinden biri yapar. Her ürün için her duyunun aynı derecede önem arz etmesi 

tabiî ki mümkün değildir, ürünün türüne göre algı esnasında bazı duyularımıza daha 

fazla iş düşer. Örneğin bir masa lambasının deneyimlenmesinde görme en önemli 

duyu olarak kabul edilirken, bir çamaşır deterjanı için koku ya da bir mutfak aleti 

içinse dokunma en önemli duyu haline gelir.  

Bir ürünün seçimi daha çok duygusal ve duyusal deneyimlerin sonucudur (Lageat, 

2009). Bir marka ya da bir ürün ne kadar çok duyuya hitap ederse ilgi çekiciliği de 

bir o kadar çok olur. Aslında burada bahsedilen duyular arası ilişkinin ortaya 

çıkardığı bir sonuçtur. Çünkü sadece gözümüzle değil, parmaklarımızla da 

görebildiğimiz gibi sadece dilimizle değil burnumuzla da tat alabiliriz. Bu nedenle 

duyular arasında ne kadar anlamlı ve güçlü bir birliktelik kurulabilirse, ürünün 

yaşatacağı deneyim de o kadar çekici ve karşı konulmaz olur. Tüketiciler ile marka 

arasındaki deneyimsel bağın yaratılması beş duyunun da etkin olarak kullanımından 

geçmektedir. Aksoy (2008),  bu süreci örnek ürünlerle açıklamaya çalışmıştır.  

Örneğin mısır gevreğinin tazelik hissini “çıtırtısından”  alırız. Bu bir tesadüften öte, marka 

sahipleri için önemli bir yatırım konusu haline gelmiştir. Kellogg’s bu hissi verebilecek 

kendine özgü “çıtırtıyı” yaratabilmek için yıllarca laboratuarlarda deney yapmıştır. Yine aynı 

şekilde 1990’lı yılların sonlarına doğru Daimler Chrysler, firma bünyesinde araba kapılarının 

çıkardığı sesler üzerine çalışan yeni bir bölüm oluşturmuştur. Bu bölümde çalışan 

mühendislerin görevi ne araba tasarlamak ne de verimlilik arttırmaktı, sadece kapılar açılıp 

kapanırken çıkabilecek en mükemmel sesi bulmaya uğraşıyorlardı. Araba markalarının 

performanslarının neredeyse eşitlendiği bir dünyada, tüketiciler artık arabaların kalitesini, iç 

tasarımınının verdiği ‘his’, kapılarından çıkan sesler, döşemelerinin, aksesuarlarının dokusu 

ve içindeki koku ile algılamaktadır.   
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Duyularla ilgili çalışmalar ürün geliştirme aşamasında firma içinde gerçekleştirildiği 

gibi firmalar bu araştırmalar için konusunda uzman başka firmalardan da destek 

alabilmektedir. Paris’te hizmet vermekte olan EUROSYN  Duyusal ve Tüketici 

Testleri Ajansı yöneticisi Thierry Lageat yaptıkları işi şöyle açıklamaktadır; 

Bir ürünün beğenilmesi ürünün her bir detayı tarafından tek tek belirlenmektedir. Bu nedenle 

firmaların bu detaylar ile yakından ilgilenmeleri çok normaldir. Duyusal analizler algıların 

anlaşılmasında en önemli rolü oynamakta ve firmaların müşterilerinin duyusal beklentilerini 

karşılayabilecek ürünler tasarlamasına katkıda bulunmaktadır. Firmaların ihtiyaçları giderek 

daha çok hassaslaşmaktadır: Bir ambalajı kapatırken nasıl rahatlatıcı bir ses elde edilebilir? 

Bir kalemin kağıdın üzerinde kayarak hareket etmesi ya da bir cep telefonunun dokunma 

özellikleri nasıl geliştirilebilir? (Url-4) 

“Duyusal Deneyim” kavramını kullanan firmalardan biri DuPont’tur. DuPont 

tarafından icat edilip üretilmiş olan DuPont™ Corian®  yaygın olarak iç cephe 

kaplamaları, banyo ve mutfak tezgahı gibi akrilik yüzey uygulamaları ile mobilya ve 

aydınlatma alanlarında kullanılan bir malzemedir. Firmanın kurumsal internet 

sayfasına girildiğinde   “Corian® ile Tasarım” başlığı altında bu malzeme ile ilgili 

“Duyusal Deneyimler” isimli bir  bölüm yer almaktadır.  

Corian®’a verdiğimiz tüm tepkiler duyularımızdan kaynaklanmaktadır. Corian®’ın – renkli 

ya da baskılı, keskin ya da yuvarlatılmış köşeli – herhangi bir formdaki ek yerleri belli 

olmayan hatları gözlerinizi memnun ederken, ipeksi pürüzsüzlüğü ve sıcaklığı sizi 

dokunmaya teşvik edecektir. Bu duyulara hitabeden üstün özelliklerin keşfedilmesiyle, 

tasarımcılar Corian®’ı ışıkla birlikte kullanarak malzemenin gizli derinliklerini açığa 

çıkartıyor. Tasarımcılar kapalı mekanlar oluştururken malzemenin ses geçirmeyen 

doğasından yaralanıyor. Gözleri büyüleyen tasarımlar ve heykeller meydana getiriyorlar.  

Corian® tasarımları, duyularla iletişime geçerek hedef kitlenizle bağ kurmanıza yardımcı 

oluyor. (Url-5)(Şekil 2.12) 

Bu örnekte de görüldüğü üzere firmalar artık ürünlerinin işlevsel özelliklerinin yanı 

sıra duyusal özelliklerini ön planda tutarak kullanıcıda duyusal beklentiler yaratmayı 

amaçlamaktadır. DuPont firmasının Corian ile ilgili açıklamasında tasarımcıya 

kullanıcı olarak çağrı yapılmış ve hedef kitle ile duyusal bağ kurmanın yolunun bu 

malzemeyi kullanmaktan geçeceği ifade edilmiştir. Bir nevi firma, tasarımcıları bir 

tasarım ve pazarlama yöntemi olan “duyusal deneyim” kavramına 

yönlendirmektedir.  

Ürün tasarımında duyu örtüşmesi ya da duyu uyuşmazlığı kavramları olarak da bazı 

araştırmalarda yer alan duyular arası etkileşim, ürün ve kullanıcı deneyiminin 
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türünün belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bazen duyular arası 

uyuşmazlık sürpriz etmeni ile olumlu deneyimlerin yaratılmasına katkıda bulunurken 

bazen de ürünün yanlış algılanmasına ve ürünle ilgili kötü deneyimlerin oluşmasına 

sebep olur. (Ludden, 2008) 

 

Şekil 2.12 : Corian’dan duyusal deneyimler yaratan ürün örnekleri (Url-5). 

2.6 Deneyimin Ölçülmesi  

Son yirmi yıldır kullanıcı deneyimi araştırmaları, laboratuar ortamlarında oluşturulan 

kullanılabilirlik çalışmaları ile sınırlı kalmıştır. Ancak Rohn ve diğerlerine göre bu 

formalite araştırmalar, gerçek kullanıcılar ve kullanım bağlamları için uygun değildir 

(Arhippainen, 2003’de atıfta bulunulduğu gibi). Günümüzdeki kullanıcı deneyimi ile 

ilgili çalışmalar, kullanıcı deneyiminin ne olduğu ve ürünü tasarlarken bu deneyimin 

nasıl uygulanabileceği üzerine gerçekleştirilmektedir. Rohn ve diğerlerine göre 

geleneksel olarak kullanıcı deneyimi, röportajlarla, gözlemlerle, günlüklerle, bilişsel 

gezinimlerle ve hikayelemelerle araştırılmaktadır. (Arhippainen, 2003’de atıfta 

bulunulduğu gibi). 

Kullanıcı deneyiminin açık olmayan pek çok yönü var. Bazı deneyimler o kadar 

belirsizdir ki  ne sözlü ne de sözsüz açıklanamamaktadır. Kimi zaman ise kullanıcı, 

yaşadığı deneyimin farkına bile varmamaktadır. Bu nedenle Sanders (2002), 

insanların deneyimlerine nasıl ulaşabileceği ile igili bir liste sunma ihtiyacı 

hissetmiştir. Sanders’a göre “insanların söylediklerini dinleyebiliriz, insanların 

ifadelerini değerlendirip ne düşündükleri ile ilgili çıkarımlarda bulunabiliriz, 

insanların ne yaptıklarını izleyebilir, ne kullandıklarını gözlemleyebiliriz, insanların 

bildiği şeyleri açığa çıkarabiliriz, insanların ne hisettiklerini anlamaya çalışabiliriz ve 

insanların hayallerini değerlendirebiliriz.” (2002).  
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Benzer şekilde Cain (1998), deneyim merkezli tasarım teorisinde insanların ne 

düşündüğü, ne yaptığı ve ne kullandığı üzerine araştırma yapılarak deneyimlerinin 

öğrenilebileceğini öne sürmüştür. Böylece kolaylıkla tasarım gereksinimlerine 

dönüştürülebilecek tasarım girdileri elde edilmiş olur.   

Kullanıcı deneyimi karmaşık bir kavram olmasına rağmen, yaşam döngüsünün  farklı 

aşamalarında bir şekilde ölçülebiliyor olmalıdır. Knuiavsky (2003), kullanıcı 

deneyiminin tamamına bir kerede bakmaya çalışmanın baş döndürücü olabileceğini, 

bu nedenle kontrol edilebilir parçalara ayırmanın deneyimi anlamaya başlayabilmek 

açısından gerekli olduğunu öne sürmüştür. Farklı ürünler arasındaki eğilimleri ve 

farklılıkları görebilmek için, her türlü ürün kullanıcı etkileşimine uygulanabilecek  

kullanıcı deneyimi faktörleri dizisi belirlemek oldukça faydalı olacaktır. 

Hassenzahl’ın tanımladığı ürünle ilgili pragmatik (kullanımsal)  ve hedonik (hazsal) 

faktörlerden bazıları kullanıcı deneyiminin ölçülebilir özelliklerini belirlemek üzere 

kullanılabilir. Nitekim Virpi Roto Hassenzahl’ın yaklaşımıyla, ürün tasarımı 

perspektifinden kullanıcı deneyimi ölçütlerini aşağıdaki gibi tanımlamıştır (2007).  

İşe yararlılık: Ürün amacına yönelik hizmet ediyor mu?  

Kullanılabilirlik: Ürün kolay kullanılabiliyor mu?  

Zevk: Tasarım ya da etkileşim keyif veriyor mu?   

Gurur:  Kullanıcı ürüne sahip olmaktan gurur duyuyor mu?  

Görüldüğü üzere bu özelliklerden işe yararlılık ile kullanılabilirlik, ürünün pragmatik 

özellikleri ile ilgiliyken, kullanıcının üründen keyif alması ve ürün ile gurur duyması 

ürünün hazsal özellikleri ile ilgilidir (Hassenzahl, 2006).  

Kullanıcı deneyimi ile ilgili verilerin toplanması kolay bir işlem değildir. Çünkü 

deneyim dediğimiz kavram aynı anda pek çok farklı faktörün etkisi altındadır. Ayrıca 

deneyim, bireysel bir sürecin sonucu olarak zamana, içinde bulunulan ortam 

koşullarına ve tabiiki kullanıcının kişisel özelliklerine göre kolaylıkla değişebilen 

dinamik bir yapıya sahiptir. Araştırmacı hiçbir zaman belirli bir durum için  

kullanıcının o şekilde deneyimlemesinin nedeni konusunda emin olamaz.  

Kullanıcı deneyiminin nasıl araştırılacağı üzerine yararlanılan en önemli kaynak 

Mike Kuniavsky’nin 2003 yılında yazmış olduğu “Kullanıcı Deneyimini 

Gözlemlemek: Yeni Başlayanlar için Kullanıcı Araştırmaları Rehberi” isimli kitabı 
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olmuştur. Kitap temelinde insan bilgisayar etkileşiminde deneyim tasarımı üzerine 

geliştirilmiş olsa da önerilen pek çok metodun ürün tasarımı için de uygulanabilir 

olduğu görülmüştür. Elbette bu yöntemler üzerine farklı düşünceler geliştiren ve 

yöntem önerileri getiren araştırmacılar olmuştur. Örneğin Buchenau ve Fulton 

Suri’nin “Deneyim Prototiplendirme” yöntemi tasarımcıların ya da kullanıcıların 

başka birinin deneyimine tanıklık etmesinden öte“ kendi kendilerine deneyimlemesi” 

üzerine odaklanmaktadır (2000).  

Deneyimin ölçülmesinde kullanılan yöntemler ayrı ayrı açıklanarak avantajları ve 

dezavantajları daha kolay tespit edilebilecektir.  

2.6.1 Röportajlar ve gözlemler  

Knuiavsky’e göre kullanıcı deneyimi araştırmasında kullanılan en önemli yöntem 

röportajdır (2003). Röportajlar etkileşim deneyimi ile ilgili bilgi toplamak için uygun 

bir yöntemdir, çünkü bu yöntemle kullanıcı ürünü kullanırken nasıl hissettiğini ifade 

edebilir (Arhippainen, 2009). Ürün ve kullanıcı arasındaki etkileşimle ilgili bilgiye 

ihtiyaç duyulduğunda üzerinde önemle durulması gereken konu, ürünün kullanım 

bağlamıdır. Bu nedenle röportaj ve gözlemleri kendi doğal kullanım alanında 

yürütmek çok önemlidir. (Arhippainen, 2003).  

Genellikle her kullanıcı deneyimi görüşmesinin temelinde benzer bir yapı yer 

almaktadır. Görüşme en genel bilgi ile başlayıp daha özelleşmiş sorularla devam 

eder. Sonrasında tartışma geniş perspektife geri gelerek, konuyu özet ve sonuçla 

tamamlar (Kuniavsky, 2003). Röportaj tekniğinde doğru soru formları kullanmak 

oldukça önemlidir. Knuiavsky (2003), tasarım açısından yararlı cevapları elde 

edebilmek için farklı soru sorma tekniklerini açıklarken şöyle bir örnek vermiştir.  

“Bu üç logodan hangisini en çok sevdiniz?” sorusu eğer hiçbiri beğenilmezse fayda sağlayan 

bir soru olmaz. Bunun yerine “Bu logolarda ayrı ayrı sevdiğiniz şeyler neler?” şeklinde 

sorularak insanların bu logolarda sevdikleri şeyleri anlatmaları sağlanmış olur ve böylelikle 

hangi özelliklerin bu duruma neden olduğunu anlayabilmek kolaylaşır.” 

Görüşme  esnasında araştırmacı ile katılımcı arasındaki etkileşim üzerine odaklanılır. 

Röportaj yapılan katılımcı, soruyu doğru anlamadığını düşünürse araştırmacıdan ek 

bilgi isteyebilir. Ya da kulanıcının bir önceki cevabı ile ilgili araştırmacı daha detaylı 

başka sorular sormak isteyebilir. Böylelikle röportajlar yanlış anlaşılmalara karşı 

daha korunaklıdır (Jordan, 2000). Röportajlar art arda planlı soru dizilerinden 
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oluştuğu gibi açık uçlu sorularla katılımcının verdiği cevaplar doğrultusunda 

yaratılan anlık sorulardan da oluşabilir. Röportaj soruları hazırlanırken oldukça 

hassas davranılmalıdır. Sorular katılımcının anlayabileceği nitelikte basit ve anlaşılır 

olmalıdır. Ancak basit olması her zaman yeterli değildir. Örneğin “Bunu nasıl 

deneyimlediniz?” gibi basit bir soruya katılımcının “Oldukça iyi” şeklinde bir cevap 

vermesi araştırmacının analizi ve yorumlaması esnasında sorun teşkil eder. Bu, 

kullanıcının gerçekten de deneyimini sözel olarak aktaramamasının bir sonucudur ve 

deneyim araştırmalarında sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. 

Röportajlarda video kaydı, kullanılan bir araçtır, çünkü deneyimle ilgili sözel olarak 

ifade edilemeyen durumlar kişinin duygularını dışavurumu sayesinde tespit edilebilir. 

Buna karşılık, videonun katılımcıya gösterilerek görüşlerinin alınmaya çalışılması, 

katılımcı üzerinde olumsuz bir etki de yaratabilir. Bu durumda duyguların 

yakalanması konusunda başka yöntemler bulma ihtiyacı doğmuştur. Kullanıcı 

görüşmesi öncesi kullanıcıyı daha iyi tanıyabilmek, o anki kişisel koşullarına göre 

değerlendirme yapabilmek için  kullanıcıya anket uygulanır. Literatürde incelenen 

çoğu deneyim modelinde kullanıcının özellikleri ile içinde bulunulan ortam 

koşullarının deneyime doğrudan etkisi göz önünde bulundurulduğunda kullanım testi 

ya da kullanıcı röportajı öncesinde uygulanacak olan anketin önemi yadsınamaz. 

Görüşme öncesi anketler, kullanıcıyı tanımaya yarar. Kullanım testi öncesinde 

olduğu gibi kullanım sonrasında da anket yapmak mümkündür. Deneyimin üzerinden 

biraz zaman geçtikten sonra etkisinin nasıl değiştiğini görme imkanı sunar.   

Tüm metodlarda olduğu gibi röportajın da bazı dezavantajları bulunmaktadır.  

Röportajı yapan kişinin kullanıcıyı yanlış yönlendirmesi ya da kullanıcı tarafından 

çok önemli bir bilginin aktarılamadan  öylece kaybolması bu yöntemin zayıf yönünü 

oluşturmaktadır. Araştırmacının varlığı, toplanan verilerin araştırmacının etkisiyle 

şekil değiştirmesi gibi bir risk yaratır (Arhippainen, 2009).  Bunun dışında kullanıcı, 

ürünün bazı özelliklerini nasıl deneyimlediğini anlatamayabilir. Bu nedenle 

röportajlar sonucunda elde edilen görüşler temsili olmayan makul sonuçlardır.  

2.6.2 Anketler  

Anketler, kullanıcı görüşlerini temsil etmeyen aşırı bakış açılarını ortaya koyar. 

Kullanıcılar anonim anket sorularına, bir kişiye doğrudan bildirecekleri görüşlerden 

çok daha güçlü, abartılmış ifadelerle karşılık verebilirler (Arhippainen, 2009). Jordan 



 
36 

(2000)’a göre bunun nedeni insanların başkalarıyla etkileşim halinde iken daha 

makul ve iyi görünmeyi istemeleridir. Ancak anket yönteminde araştırmacıyla karşı 

karşıya kalınmaması, katılımcıların seçimlerini daha özgürce yapmalarına imkan 

tanır.  

Kuniavsky’ e göre anketler, ürünün kullanıcılarının kim olduğunu ve ürünle ilgili ne 

düşündüklerini anlayabilmek için en iyi araçtır (2003). Anket belirli bir yapı üzerinde 

oluşturulmuş sorular topluluğudur. Geniş bir grubu oluşturan insanlardan kendilerini, 

ilgi alanlarını ve tercihlerini tanıtmaları istenir. Dezavantajı ise anket gönderiminin 

geniş bir alana yayılmasına karşılık, yalnızca küçük bir gruptan geri dönüşlerin 

yapılmasıdır (Jordan, 2000). 

Anketlerde deneyimle ilgili sorular bir takım formatlara göre organize edilir. 

Deneyimi algılamaya yönelik en önemli veriler kullanıcı tarafından bildirilmiş 

ölçütlerden elde edilmektedir. Kullanıcı tarafından bildirilen ölçütler, kullanıcının 

sistem algısını ve sistemle olan etkileşimi ile ilgili en önemli bilgileri açığa çıkarır 

(Albert ve Tullis, 2008). Albert ve Tullis’e göre kullanıcı tarafından bildirilen 

ölçütler kendi arasında fizyolojik ölçütler, performans ölçütleri, memnuniyet 

ölçütleri ve beklenti ölçütleri olmak üzere dörde ayrılır (2008).  

Anlamsal aralık ölçüleri ile beşli likert ölçeği bu ölçütlerin değerlendirilmesini kolaylaştıran 

araçlardır. Likert ölçeği, 1932’de Rensis Likert tarafından geliştirilmiştir. Bir likert ölçeğinde 

katılımcıların ankette sunulan yargılara katılıp katılmama derecelerine göre değerlendirme 

yapmaları en tipik özelliktir. Örneğin “Arayüzde kullanılan terminoloji kolay anlaşılır” 

yargısı likert ölçeği ile değerlendirmeye sunulduğunda katılımcıdan bu seçeneklerden birini 

seçmesi beklenir; kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, ne katılıyorum ne katılmıyorum, 

katılıyorum, kesinlikle katılıyorum. Anlamsal aralık ölçüleri, ise birbirleriyle zıt anlamlı, çift 

kutuplu kelime çiftlerinin sunulmasını içerir. Örneğin, zayıf X güçlü, güzel X çirkin, sıcak X 

soğuk gibi ölçüt aralıklarındaki diğer anlamların değerlendirilmesi istenir. Çok zayıf, zayıf,  

ne zayıf ne de güçlü, güçlü, çok güçlü gibi bir sıralamayla anlam farklılıklarına göre farklı 

ölçütler kullanılabilmektedir.  Bu sıralama beşli olabileceği gibi yedili de olabilir. Anlamsal 

aralıklı sorular, pazarlama anketlerinde ve deneylerinde en yaygın şekilde kullanılan soru 

tipidir. (Albert ve Tullis, 2008, s.124-125).  

2.6.3 Senaryo ve hikayeler 

Senaryo ve hikayeler, kullanım bağlamı, kullanıcının işlemleri ve ürünle etkileşim 

gibi konularda bilgi edinmenin en etkin yolu olarak görülmektedir (Arhippainen, 

2003). Senaryolar, kullanıcıyla görüşerek ya da kullanıcıyı gözlemleyerek 



 
37 

oluşturulabilir. Buna ilave olarak kullanıcıdan yaptığı işle ilgili senaryo günlüğü 

yazması istenebilir. Bu yöntem, tasarımların gelecek ürünlerle ilgili kullanım 

senaryoları üretmesine katkı sağlaması açısından özellikle ürün tasarımı ve 

geliştirmenin ilk aşamalarında daha etkili olabilecek bir yöntemdir.  

Hikayeler ise kullanıcı ile ürün arasındaki etkileşimle ilgili bilgi edinmek için 

kullanılabilir. Çünkü hikayeler, deneyimlerin diğer insanlara aktarılmasında 

kullanılan en doğal araçtır (Forlizzi ve Ford, 2000). Deneyimlerle ilgili hikayeler, 

kullanıcıların hislerinden ve duygularından çok deneyimin anlamı ve değerleri 

üzerine odaklanmaktadır (Battarbee, 2006). 

2.6.4 Deneyim günlükleri 

Deneyim günlükleri mini anketler şeklinde uygulanmaktadır. Deneyim günlüklerinin 

amacı, katılımcıların ürünle ya da sistemle ilgili deneyimlerini belirli bir süre 

zarfında not alabilmeleridir. Katılımcılar bütün test süresi boyunca günlükleri 

doldurup sonrasında da bu günlükleri araştırmacıya teslim etmektedir. Günlüklerde 

katılımcılar, sistemle ilgili ne hissettiklerini, sistemin beğendikleri ya da 

beğenmedikleri yönlerini ve sistemin genel olarak kendilerinde bıraktığı izlenimleri 

ifade edebilirler (Jordan, 2000).  

Jordan’a göre (2000), deneyim günlükleri, farklı kullanım bağlamlarında 

kullanılmakta olan ürünlerin deneyimlerini anlayabilmek konusunda avantaj sağlar. 

Örneğin bir ürünün trende, gemide ya da arabada kullanılması sonucu kullanıcıya 

yaşattığı deneyimler farklı olabilir. Bütün bunları anlayabilmek amacıyla her 

kullanım yeri için deneyim günlükleri doldurulmalıdır (Jordan, 2000). Böylelikle 

araştırmacı, ürün deneyiminin farklı aşamalarda kullanıcı üzerinde nasıl farklı etkiler 

bırakabileceğini görebilir. 

Deneyim günlüklerinin avantajları arasında zaman ve para tasarrufu sağlaması yer 

alabilir. Çünkü herhangi bir laboratuar ortamına ya da video ve ses kaydı gibi 

araçlara ihtiyaç duymaz. Buna karşılık, katılımcıların günlükleri gerçekten doldurup 

doldurmayacakları konusunda bir kesinlik söz konusu değildir (Arhippainen, 2009). 

Bazen bazı kısımları doldurmayıp boş bırakabilirler. Bazen de kullanıcılar anketi 

doldursa bile araştırmacı, yazılanları yorumlamakta güçlük çekebilir. Araştırmacının 

araştırma ortamında fiziki olarak var olmadığı pek çok yöntemde bu tür sorunlarla 

karşılaşılmaktadır.   
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2.6.5 Odak grup görüşmeleri  

Anketler “Ne” sorusuna cevap aramaya çalışırken, odak grupları “Neden” sorusuna 

cevap aramayı hedefler (Albert ve Tullis, 2008, s. 472).  Odak grup yöntemi kullanıcı 

deneyimini ölçmeye yönelik en eski tekniklerden biridir (Knuiavsky, 2003). Odak 

grup görüşmeleri belirli konular üzerine planlanmış grup röportajlarıdır. Bu yöntem, 

hızlı ve daha az maaliyetle katılımcıların isteklerini, deneyimlerini ve önceliklerini 

açığa çıkarır. Konu üzerine eğitimli bir moderatör tarafından yürütülür ve 

moderatörün grubu yönlendirme, cevapları analiz etme ve sonuçları sunma 

konusundaki ustalığı, insanların verilen konu ile ilgili neyi nasıl düşündüğünü açığa 

çıkarabilmek açısından oldukça önemlidir (Knuiavsky, 2003). 

Tipik bir odak grup görüşmesi 8 ila 12 katılmıcı ile gerçekleştirilir ve 2 saaat kadar 

sürer. Katılımcıların potensiyel kullanıcıyı temsil edebilmesi için dikkatlice seçilmesi 

gerekir. Katılımcıların sayısı fazla olursa farklı oturumların organize edilmesi daha 

faydalı olacaktır. Güvenilir verilere ulaşabilmek için 3 ila 10 arasında bir sayıda odak 

grup görüşmesi yapmak gerekebilir. İyi bir odak grup görüşmesi organizasyonu için 

araştırmacı, kullanıcıları temsil eden kişileri davet ederek, soracağı soruları 

planlamalı ve ona göre bilinmesi gereken şeyler derinlemesine araştırmalıdır.  

Grup dinamizminin varlığı, bir kullanıcıdan gelen görüşün özellikle diğer görüşleri 

harekete geçirmesi açısından faydalı sayılabilir (Jordan, 2000). Ancak grup 

dinamizmi aynı zamanda bir dezavantaj da oluşturabilir. Bir ya da iki katılımcının 

daha baskın olması, grubun düşüncelerinin aslında bu baskın kişiliklerin 

düşüncelerini yansıtması şeklinde bir tehlike yaratabilir. Ya da gruptaki bazı kişiler 

kendi köşelerine çekilip hiç görüş beyan etmeyebilir. Her iki durumda da moderatöre 

fazlasıyla görev düşmektedir, başarılı bir moderatör bu tipteki kişiliklerin farkına 

varıp ona göre görüşmeyi yönlendirebilmelidir.  

Odak grup görüşmeleri kullanıcının davranışlarını, inançlarını ve isteklerini açığa 

çıkarmak açısından avantajlıdır ancak katılımcıların ürünle gerçekte ne yapacakları 

hakkında yeterli bilgi sağlamamaktadır (Arhippainen, 2009). Edinilen bilgi 

katılımcıların ne söylediği, ne düşündüğü ya da neye ihtiyacı olduğu ile ilgilidir. 

Dumas and Redish’e göre odak grup görüşmeleri, ürünün kullanılabilirliğini 

değerlendirmek ya da doğrulamak için kullanılan bir yöntem değildir (Arhippainen, 

2009’da atıfta bulunulduğu gibi).  
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2.6.6 Deneyim prototipleme  

Buchenau ve Fulton Suri “Deneyim Prototipleme” denilen bir yöntem geliştirmiştir 

(2000). Bu yönteme göre  tasarımcıların, müşterilerin ya da kullanıcıların başka 

birisinin deneyimine tanıklık etmelerindense “kendi kendilerine deneyimlemeleri” ne 

imkan tanımaktadır (Buchenau ve Fulton Suri, 2000). Çünkü deneyim kavramının en 

önemli özelliklerinden biri, kişiye özgü oluşudur. Bu deneyimleme ile birlikte 

tasarımcılar, ürünle ya da tasarım süreci ile ilgili yeni fikirlere ulaşabilecekleri 

önemli noktaları keşfedebilirler.  

Deneyim prototipleme, ürün tasarımcılarına; var olan deneyimleri anlayabilme, yeni 

fikirler geliştirebilme ve kullanıcıya tasarım konseptlerini ileterek deneyimsel açıdan 

test edebilme gibi aktivitelerde fayda sağlamaktadır (Arhippainen, 2003).  
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3.  AMBALAJ TASARIMI 

3.1 Ambalaj ve Ambalaj Tasarımı   

Ambalaj en temel düzeyde ürünleri sarar, saklar ve tanıtır (Stewart, 2007). Ambalaj 

Sanayicileri Derneği bu tanımın ilerisine şöyle geçmiştir; ambalaj yaşam kalitesini 

yükseltmek amacıyla üretilmiş ürünleri sürdürülebilir şekilde sarar, saklar, satar (Url-

6). Sürdürülebilirlik kavramının ambalaj ile ilişkisinin ne kadar  önemli bir boyutta 

olduğu bu kavrama ambalaj tanımında doğrudan yer verilerek  gösterilmeye 

çalışılmıştır. Çünkü ambalaj atık olarak görülmekte, çevreyi ve bununla birlikte insan 

hayatını tehdit edici bir unsur olarak algılanmaktadır. Bu durumu tersine 

çevirebilecek ambalajlar sürdürülebilirlik kapsamında ele alınarak üzerine 

düşünülmüş ambalajlar olacaktır. Bu nedenle ambalaj tanımı içerisinde 

sürdürülebilirliğin belirtilmesi bu kavramın ambalajla özdeşleşmesi ve ambalaj 

denildiğinde doğrudan karşılanması gereken bir koşula dönüşmesi açısından son 

derece önemli bir gelişmedir. “Ambalaj üreticiden tüketiciye uzanan yolda, ürünün 

tanıtımı ve korunması adına alınan yöntemlerin tümüne denilebilir ” (Erdal, 2009).  

Ambalaj, temel görevi olan korumayı sürdürürken gerek yapısıyla gerekse yüzey 

tasarımıyla koruma görevini aşarak aktif bir satış aracı haline gelmiştir (Meyers ve 

Gerstman, 2005).  Bu yönüyle ambalaj pazarlamanın ilgi alanı içerisine de girmiştir. 

Pek çok pazarlamacı ambalajı, fiyat (price), ürün (product), dağıtım (place) ve 

tutundurma (promosyon)’nın ardından  pazarlamanın beşinci P’si olarak 

göstermektedir (Kotler, 2000, s.195).  Ürünün tüketici tarafından kabul edilmesi ve 

benimsenmesi ambalaj özellikleriyle doğrudan ilişkilidir. Tüketici ambalajın şeklini, 

markayı, renkleri, kelimeleri, grafik stili ve formları görür ve buna göre tepki verir 

(Meyers ve Lubliner, 2003).  Bu nedenle ambalaj da bir ürün olarak ele alınmalı ve 

ona göre tasarlanmalıdır. Ambalaj tasarımı; form, strüktür, malzeme, renk, görüntü, 

tipografi ve ürünü pazarlamaya yönelik ürün bilgileri ile yardımcı tasarım unsurlarını 

birleştiren yaratıcı bir iştir (Klimchuk ve Krasovec,  2006).   
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3.2 . Ambalajın Tarihsel Gelişimi 

Ambalaj, ürünün üretildiği üretici firmadan başlayıp nihai kullanıcıya ulaşana ve 

kullanıcının ambalajın içindeki ürünü kullanmasına kadar geçen süreçte ürünü ışık, 

nem, ısı, hava, darbe gibi dış etkenlere karşı korur. En temel işlevlerinin sarmak ve 

saklamak olduğu düşünülürse ambalajın tarihinin insanlığın başlangıcına dayanmış 

olması muhtemeldir. İnsanoğlu yemediği etin, içmediği suyun fazlasını bir şekilde 

saklama ihtiyacı ile birlikte bu saklama işlevini yerine getirebilecek uygun formları 

keşfetmeye başlamıştır. Bu süreç ilk olarak insanın doğrudan ilişkili olduğu 

çevresinde var olan malzemelere yeni amaçlar yüklemesi  ile başlamış, sonrasında 

farklı malzemelerin buluşu ile gelişme göstermiştir.  

“İnsanların ilk yıllarında hayvan derileri, boynuzlar, bambular, geniş yapraklar, örülmüş 

sepetler, tulumlar daha sonraları anforalar, seramik kaplar, M.Ö. 5000’lerde Mısır’da ahşap 

kutular, fıçılar, daha sonra seri üretim seramikler, cam kaplar, Fenikelilerin şişirme camları, 

M.Ö. 2000’lerde Çin’de kağıt ve selüloz lifleri ambalaj olarak kullanılmıştır” (Bayazıt, 

2006).  

İlk ortaya çıkış amacı ihtiyaç fazlası gıda ve içecekleri saklamak olan ambalaj, 

insanlığın toplumsal, ekonomik ve sosyolojik gelişimine bağlı olarak farklı ek 

amaçlara hizmet edebilmek için gelişme göstermek zorunda kalmıştır. Köy ve 

şehirlerin kurulmaya başlanması ile toplayıcılıktan üreticiliğe geçen topluluklar 

arasında ürün alışverişleri gerçekleşmeye başlamıştır. Bu alışveriş için ambalajlar 

sarmak ve saklamaktan sonra başka bir önemli işlevi daha karşılamak zorundadır; 

taşımak.   

18. yüzyılın sonu, ambalaj açısından oldukça önemli gelişmelerin yaşandığı bir 

dönem olmuştur. Kağıt makinasının icadı, litogrofinin keşfi ve Amerikan 

ambalajındaki gelişmeler bunlardan en önemlileridir (Klimchuk ve Krasovec, 2006).  

Kağıt makinasının icadı, kağıdın daha hızlı ve daha ucuza üretilmesine katkı  

sağlamakla kalmayıp karton makinalarının icadınının da önünü açmıştır. 1798 

yılında Alois Senefelder tarafından  icat edilen litogrofi (taş baskı) ambalaj tasarımı 

tarihinin dönüm noktası sayılmaktadır. 1800’lerin sonunda makineleşme, baskıcılık, 

taşımacılık ve malzeme konularında kaydedilen gelişmeler, ambalajlı malların her 

türlü ekonomik gruba ulaşmasına ve dünyanın her bir yanına sevkedilmesine olanak 

sağlamıştır.   
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19. yüzyılla birlikte endüstri devrimi köylerden şehirlere göçü tetiklemiş ve insanlar 

seri üretime dayalı bir sistem içerisinde yerlerini almaya başlamıştır. Demir yolları 

ve buharlı gemiler ürünlerin kıtalar arası iletimini ve ticaretini kolaylaştırmıştır. 

Böylelikle ürünlerin uzun yolculuklara, bu esnada karşılaşabileceği her türlü fiziksel 

ya da kimyasal dış etkenlere karşı korunmalarını sağlayabilecek ambalajlara ihtiyaç 

duyulmuştur. Ambalaj, ulusal ve uluslar arası ürün pazarlama ve dağıtım aracı olarak 

yeni bir fonksiyon daha  kazanmıştır. Ürün dolaşımının ve ticaretinin eskiye nazaran 

daha kolay sağlanabiliyor olması, üretici firmaların kendilerini ve ürünlerini farklı 

ülkelere tanıtabilmeleri zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Bu tanıtımın 

ambalaj aracılığı ile yapılabileceğini anlayan firmalara örnek olarak Quaker Oats 

isimli kahvaltılık yulaf gevreği firması verilebilir. 

Quaker Oats, o dönemde marka ve pazarlamanın başarıyla yürütüldüğü firmalardan 

ilki olmuştur (Du Puis ve Silva, 2008). İsmini dürüstlükleri ve sadelikleri ile tanınan 

Hristiyan din akımı “Quakers” yani “Dostlar Cemiyeti”nden alan firma, günümüz 

pazarlamacıları gibi potansiyel kullanıcıları ve bu kullanıcıların bulunduğu çevreyi 

ve ortamı dikkate alan bir  marka stratejisi geliştirmeye çalışmışlardır. İkonik Quaker 

adamı figürü üzerinde de belirtildiği gibi “sade” kavramı ile tüketiciyi kendine 

çekmeyi hedefleyen firma, sahip olduğu imajı her türlü temas noktasında yeniden 

hatırlatmıştır (Du Puis ve Silva, 2008)(Şekil 3.1). Teknolojik gelişmelerin gerisinde 

kalmayıp karton doldurma makinalarını yulafın porsiyonlarına göre ambalajlara 

doldurmak için kullanan ilk firmalardan biri de yine Quaker Oats olmuştur. 

 

Şekil 3.1 :  1905’lere ait Quaker Oats Ambalajı ve Quaker adamı figürü (Url-7). 
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19. Yüzyılın bir diğer önemli gelişmesi “konserve” tekniğinin bulunuşudur. 1795 

yılında Napolyon hükumetinin askeri birliklere avantaj sağlamak amacı ile, 

yiyecekleri uzun süre korumaya yarayan bir yol geliştiren her kim olursa onu 

ödüllendireceğini açıklamasıyla başlayan serüvende Nicolas Appert önemli bir rol 

oynamıştır (Du Puis ve Silva, 2008).  Kapakları gevşek kapatılmış kavanozları 

kaynar suda belli bir müddet tutmak ve daha sonra kapaklarını sıkıca kapatmak 

esasına dayanan Appert’in yöntemi kısa zamanda Fransa’ya ve dünyanın diğer 

ülkelerine yayılmıştır. Böylelikle askeri bir ihtiyacın çözümü için ortaya çıkan bir 

gelişme, ambalaj tarihinin dönüm noktalarından biri olarak günlük hayatı etkileyen 

bir gelişmeye dönüşmüştür. Konserve ürünlerin popülerliğini etkileyen en önemli 

buluş ise 1865 yılında konserve açacağının icadı olmuştur. Bu zamandan sonra 

konserve ürünlerinin satışı hızla artmıştır (Du Puis ve Silva, 2008).   

3.2.1 Ambalajda 20. yüzyıl ve sonrasındaki gelişmeler  

1900’lü yıllarla birlikte ambalajın ürünü koruma fonksiyonunun yanı sıra ürünün 

satışına katkıda bulunma fonksiyonuna da sahip olduğu büyük bir çoğunluk 

tarafından kabul edilmiştir. Ambalajda kullanılan yeni malzemeler ve üretiminde 

kullanılacak yeni makinelerin geliştirilmesi ile ambalaj algısı değişmeye başlamıştır. 

Ürüne uygun ambalaj için uygun malzeme ve uygun üretim tekniği seçimi önem 

kazanmıştır. Gelişen teknoloji bir yandan seri üretimin giderek büyümesine ve ürün 

fiyatlarının azalmasına neden olurken diğer yandan tek kullanımlık kavramını 

benimsemiş bir tüketim toplumunun ortaya çıkmasını tetiklemiştir (DuPuis ve Silva, 

2008). Böyle bir toplumda tüketici artık ürün ile ambalajı birbirinden ayrı düşünemez 

hale gelir ve bu durum ambalajın işlevsel özelliklerinin yanında estetik ve görsel 

özelliklerine de önem verilmesini zorunlu kılar. Tüketici ürünlerinin ambalaj 

tasarımları gazete reklamları, kataloglar ve posterler için resimlendirilmiştir. Bu 

şekildeki resimsel reklamcılığın artması ambalaj tasarımının gelişmesi üzerinde 

önemli bir etken olmuştur. Stewart, 1945’lerden itibaren ambalajın gelişim sürecinin 

sosyo ekonomik ve teknolojik değişikliklere bağlı olarak değişim gösterdiğini ortaya 

koymuştur (2007). 
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3.2.1.1 Sosyoekonomik gelişmeler  

1950 sonrası ambalaj tasarımını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen sosyal ve 

ekonomik gelişmeler yaşanmıştır.   

Satın alma alışkanlıklarının değişimi, müşteriyi satıcı ile temas halinde olmaktan 

çıkararak süpermarketlerde ürün ile birebir iletişimini zorunlu kılmıştır. Artık ürün 

ve kullanıcı arasında ürünün tanıtımını yapabilecek herhangi bir aracıya 

rastlanmamaktadır. Bu nedenle ambalaja daha sonra da geçerliliğini koruyacak olan 

“sessiz satış elemanı” tanımının verilmesi uygun görülmüştür. Bu yeni rekabetçi 

piyasa koşullarında, ambalaj tasarımı markanın tanıtımından ve markanın rafta doğru 

konumlandırılmasından sorumlu hale gelmiştir (Klimchuk ve Krasovec, 2006).  

1930’larla birlikte kadınların sosyo ekonomik yapı içerisindeki rolü değişmeye 

başlamıştır. Evi ilgilendiren her türlü alışverişte kadınların daha fazla söz sahibi 

olduğu bir dönemden söz edilmektedir, artık karar verici kadındır. Bu nedenle 

ambalaj tasarımları bu alanda öncelikle kadınların dikkatini çekmeye yönelik gelişme 

göstermiş ve firmalar pazarlama stratejilerini ona göre geliştirmişlerdir. Kadınların 

çalışma hayatında sayıca artmaları ve evde daha az zaman geçiriyor olmaları yemek 

yapmak, temizlik yapmak gibi kadının başlıca görevlerinden sayılan ev işlerine yeteri 

kadar zaman ayıramamalarını da beraberinde getirmiştir. Nitekim 1940’ların 

ortalarında dondurulmuş gıdalar için geliştirilen ambalajlar bu konuda kadınlara 

kolaylık sağlar nitelikte olmuştur. Sonraki aşamalarda ortaya konulan yenilikçi 

ambalaj yaklaşımlarıyla kolay yemek hazırlayabilme ya da hazır bir ürünü daha 

kolay tüketebilme gibi ihtiyaçları karşılama yoluna gidilmiştir. Tüketim kavramının 

giderek artarak yaygınlaşmakta olduğu bir ortamda ambalaj, tüketicilerin değişen 

sosyal ve ekonomik yapılarına uyum sağlayabilecek gelişmeler göstermek 

durumundadır.  

Kadınların 1930’ larla başlayan değişim sonucu bulunduğu konumu günümüzde daha 

etkili bir şekilde geçerliliğini korumaktadır. Almanya’daki Tüketici Yaşam 

Biçimleri” konulu araştırmaya göre, Almanya’da her on kadından dördü hafta içi 

yemek yapma modunda olmadıklarını açıklamıştır (Euromonitor, 2004). Tüketici 

merkezli ekonomilerde hafta içi daha az zaman gerektiren basit yemekler yapılmaya 

çalışılırken, haftasonları aile ya da arkadaşlar için daha fazla özen gerektiren 

yemeklerin hazırlanması adeta bir hobi haline gelmiştir  (Stewart, 2007).   
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Ambalajların yaygın kullanımı bazı çelişkileri de beraberinde getirmiştir. Plastiğin 

ambalajlarda kullanılabilir hale gelmesi ve kağıt ya da cam malzemelerin yerini 

alması ile beraber doğaya zarar veren ciddi bir malzeme atığının varlığının farkına 

varılmıştır. Hem aşırı ürün ve dolayısıyla ambalaj tüketimi, hem de  küresel ısınma 

kavramının yaygın olarak kullanımı çevresel duyarlılıktaki artışa neden olmuş ve 

dönüştürülebilirlik, yeniden kullanım gibi kavramlar üzerine düşünülmesini 

sağlamıştır. 1970’te Kaliforniya’da ilk kez geri dönüşüm sembolü, ambalajın geri 

dönüştürülebilir liflerden yapıldığını belirtmek için ambalaj üzerinde kullanılmıştır 

(Du Puis ve Silva, 2008). 1980’ler ve 1990’lar geri dönüştürülebilirlik ve yeniden 

kullanım gibi kavramların sıklıkla kullanıldığı dönemler olmuştur. 

3.2.1.2 Teknolojik gelişmeler  

NASA’nın bilimsel ve teknik başarıları ambalaj malzemeleri ve teknolojisini 

geliştirmek için pek çok katkı sağlamıştır. Isırmalık parçalar, dondurularak 

kurutulmuş tozlar, sıkılabilir alüminyum tüpler, folyo laminesinden üretilmiş içecek 

ambalajlarının hepsi koruma, elverişlilik, erişebilirlik ve daha uzun raf ömrü için 

geliştirilmiştir (Klimchuk ve Krasovec, 2006).  

Mikrodalga fırınının icadı, kolay pişirilebilir hazır yemeklerin gelişimine katkı 

sağlamıştır. Mikrodalga fırını elbette tek başına ambalajı yönlendirmekte yeterli 

değildi, mikrodalga fırınında kullanılabilecek ambalajların ne tür bir malzeme ile 

hayata geçirileceği de en az o gelişme kadar önemliydi. PET ilk kez gazlı içeceklerin 

ambalaj malzemesi olarak 1979’da ortaya çıkmıştır, ancak ısı dayanımı ve 

transparanlık gibi özellikleri bu malzemeyi mikrodalga fırınında çift yönlü 

fırınlanabilir hazır yemeklerin ambalajı için de ideal hale getirmiştir (Stewart, 2007).  

Teknolojinin sunduğu gelişmelerden bir diğeri de RFID (Radyo Frekansı ile 

Tanımlama)  teknolojisidir. Yam ve diğerleri, RFID teknolojisini akıllı ambalaj 

olarak adlandırdıkları sistem içerisine dahil etmektedir (2005). Akıllı ambalaj 

teknolojisi, raf ömrünü uzatmak, güvenliği sağlamak, kaliteyi arttırmak, bilgiyi 

sunmak ve olası problemlerle ilgili uyarıda bulunmak amacıyla akıllı fonksiyonların 

(tanıma, algılama, kaydetme, izleme, iletişim kurma, bilimsel mantığı uygulama gibi) 

ambalaja uygulanmasını içermektedir (Yam ve diğ.,2005).  
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3.3 Ambalaj Türleri  

Ambalaj en temel işlevleriyle üreticiden tüketiciye kadarki süreçte, ürünü korur, 

ürünü saklar, ürünü taşır ve ürünle ilgili bilgi verir. Özellikle ürünün konulduğu kap 

olarak düşünüldüğünde ambalajın en önemli görevi ürünün tüketiciye güvenli bir 

şekilde ulaşmasını sağlayabilmektir. Bu amaçla çoğunlukla ürün için tek bir ambalaj 

yeterli olmayabilir, ürünün cinsi, nakliyesi ve satış koşulları gibi etmenlere bağlı 

olarak farklı ambalaj türlerinin kullanımı gerekmektedir. Ambalaj temel işlevlerine 

göre birincil ambalajlar, ikincil ambalajlar ve üçüncül ambalajlar olarak üç grupta 

incelenmektedir (Erdal, 2009).  

Birincil ambalajlar, müşteri ile direkt temasta olan, satış noktalarında ürünü koruyan, 

tanıtan ve satın aldıktan sonra ürünün eve taşınmasını sağlayan ambalaj çeşididir. Bu 

ambalajlar farklı ürün grupları düşünüldüğünde ya ürün kullanılmaya başlandıktan 

sonra artık işlevini yitirerek atık haline dönüşür ya da aslında ürünün tek başına 

kullanılamayacağı, kullanımı için ambalajına ihtiyaç duyulduğu hallerde ambalaj 

ürün halini alır ve belirli bir süre kullanıcıya hizmet eder. Çikolata ambalajı, su 

şişeleri, bal kavanozları, yoğurt kapları gibi ambalajlar birincil ambalajlara örnek 

verilebilir. Bu ambalajların en temel görevi ürünü ve marka kimliğini tanıtmaktır. 

 İkincil ambalajlar, birincil ambalajların bir araya getirilerek daha kolay 

taşınabilmesi için kullanılan ambalajlardır. Ürünlerin daha verimli istifi ile güvenli 

bir biçimde satış noktalarına taşınmasını sağlar.  

Üçüncül ambalajlar; ürünün üretildiği yerden, son kullanıcıya sunulacağı alana 

götürülmesi sürecinde kullanılan ambalajlardır (Erdal, 2009). Bu ambalajlar 

sağladıkları imkânlarla nakliye esnasında büyük ölçüde maliyeti azaltıcı etkiye 

sahiptir.  

3.4 Ambalajın Bileşenleri  

Birincil ambalajların tümü ile ikincil ambalajların bir kısmında ambalajı oluşturan 

öğeler temel olarak yapısal ve grafik öğeler şeklinde ikiye ayrılmaktadır. 

3.4.1 Ambalajın yapısal öğeleri  

Ambalajın yapısı, malzemesi, nasıl açılıp nasıl kapanacağı gibi farklı yapısal 

özelliklerle kullanıcıya marka ve ürün hakkında nasıl bir bilgi verdiği, markanın 
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kendini ifade etmesi açısından oldukça önemlidir. Ambalajın yapısal öğeleri 

ambalajın üç boyutlu algılanmasını sağlayan öğelerdir ve iki temel özelliğe bağlı 

olarak algı farklılıklarının ortaya çıkmasına neden olur. Bu özelliklerden ilki 

ambalajın formu, ikincisi ise ambalajın malzemesidir.  

3.4.1.1 Form 

“Ambalaj formu, tüketicinin algılamasını etkileyecek, tüketicinin duygularına hitap 

edecek, tüketici etiketi okumadan veya ürünü görmeden önce ürün için bir istek 

yaratacaktır” (Meyers ve Lubliner, 2003). Yani ambalaj formu, ilk görsel etkileşimin 

gerçekleştiği yapıdır. “Özgün ambalaj formuyla tüketici beğenisine sunulan 

ürünlerin, pazar arenasında son derece başarılı oldukları görülmüş ve hatta bu 

formların, ürünün ismini, markasını, ambalajın bilinen renklerini vermeden dahi 

tanınabildiği gözlemlenmiştir” (Erdal, 2009). Marka kimlikleri yapısal ambalajları 

üzerinden tarif edilebilen, adeta ambalaj formlarıyla ikonlaşmış bu markalara Coca 

Cola, Absolute Votka ve Duck örnekleri verilebilir (Şekil 3.2). 

 

Şekil 3.2 : Formlarıyla farklılık yaratan ambalaj örnekleri. 

Formun marka bazında ayırt edici olma özelliği bazı sektörlerde marka özelliği 

yerine ürün özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani belirli ürünler markası ne 

olursa olsun aynı yapısal ambalajlarla müşteriye sunulurken marka ayırt ediciliği, 

grafik öğelerle sağlanmaya çalışılmaktadır. Meyers ve Lubliner, bu konuyu tasarımla 

iç içe olan ve piyasaya yeni formlar sunmaktan çekinmeyen otomotiv sektöründe bile 

markaların motor yağı gibi otomobil bakım ürünlerinde herhangi bir yenilik 
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arayışında olmadıkları ve çoğu kez müşterilere aynı ambalajlarda sundukları örneğini 

vererek eleştirmektedir (2003). Yine benzer bir durum şarap şişelerinde de söz 

konusudur. Süpermarketlerin içki reyonunda bütün şarap şişelerinin hemen hemen 

benzer formlarda olduğu görülmektedir.  

Ambalajın formu, ambalajın işlevsel özellikleri ile de ilgilidir. Açma, kapama, tutma 

ya da dökme kolaylığı gibi ürün kullanımına yardımcı fonksiyonel faydalar 

ambalajın formunda yapılacak değişikliklere bağlıdır. Markalar bu fonksiyonları göz 

önünde bulundururken bir yandan da farklı kullanıcılara göre farklılaşmış ihtiyaçları 

düşünmek zorundadır. Kullanıcı ihtiyaçları, demografik, kültürel, ekonomik 

etmenlere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin Nivea dudak balsamlarını Çin’de 

Batı’da satılanlardan daha küçük boyutlarda ambalajlayarak sunmaktadır. Bunun 

nedeni Çinli müşterilerin daha küçük ebattaki ambalajları tercih etme eğilimi 

göstermeleridir. Bu durum yiyecek ürünleri için de geçerlidir, Çin’deki apartmanların 

Amerika ve Avrupa’ya oranla daha küçük depolama alanları ve buzdolapları vardır 

(Djurovic, 2009).  

3.4.1.2 Malzeme 

Formun ayırt edici olmaktan çıktığı bir durum olarak o ürün gamında pazar payı 

oldukça yüksek olan markanın ambalajının diğer markalar tarafından doğrudan ya da 

dolaylı olarak taklit edilmesi durumu verilebilir. Bu, marka imajının yapısal 

tasarımla ne derece ilişkili olduğunun en önemli kanıtıdır. Marka, insanların yaşam 

standartları ya da kimliklerini ifade ettikleri, kimi zaman ise olmak istediklerini 

olabilmek için yararlandıkları bir kavramdır. Pazarın lider markasını alamayan 

insanlar için o markayı anımsatan satın alabilecekleri başka bir markaya sahip 

olabilmek önemlidir.  

Yapısal öğelerin temelini form oluştursa da bu formun hangi malzeme ile 

uygulandığı da önemli bir konudur. Malzeme marka algısını, marka beklentisini 

farklı şekillerde yönlendirebilme özelliğine sahiptir. Malzemeler görsel dışında 

dokunsal duyulara da etki ettiği için kullananların hafızasında kolay kolay 

değiştirilemeyecek marka imajları yaratırlar. Örneğin her gün görmeye alışık 

olduğumuz naylon poşette satılan spagetti ile karton kutuda satılan spagetti arasında 

fark vardır. Kartonun kullanılması o ürünü, görece daha günlük sayılabilecek 

ürünlerden ayırarak farklı bir şekilde konumlandırmaktadır (Stewart, 2007). Ya da 
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kadife kaplı bir kutuda teşhir edilen saat, aynı saatin plastik kutuda sunulmasından 

farklı bir parasal değeri iletir (Meyers ve Lubliner, 2003). Elbette bu ayrımlar sadece 

parasal farklılıkları değil, malzemenin yapısından kaynaklanan farklı duygusal 

bağlantıları da beraberinde getirir. Camın plastiğe göre daha sağlıklı görünmesi, 

ahşabın yine plastiğe göre daha sıcak bir malzeme olması markanın vermek istediği 

mesaja göre farklı algı yaratması için yararlanılan özelliklere örnek verilebilir. Farklı 

bir malzemenin ambalaja uygulanması ile rakiplerden sıyrılarak tüketicinin dikkatini 

çekmek mümkündür. Djurovic, malzemenin bu açıdan önemini şöyle açıklamıştır:  

“Colgate 1992’de Çin pazarına ilk girdiğinde rakipleri tarafından henüz kullanılmamış bir 

ambalaj malzemesini kullanarak Çin’de kendi ürünlerini farklılaştırmayı seçmiştir. Ondan 

önce pek çok yerel diş macunu üreticisi alüminyum tüpleri kullanmaktaydı. Buna rağmen 

Colgate şu an günümüzde hemen hemen bütün diş macunu markalarının kullandığı ve 

kullanıcılar için daha uygun, daha dayanıklı ve daha güvenli olan plastiği tüpe uyarlayarak 

pazar payının üçte birine sahip olmuştur” (Djurovic, 2009).   

Ambalaj tasarımında geçmişten günümüze kullanılan en temel malzemeler; kağıt ve 

karton, cam, plastik, metal ve ahşap olmuştur.  

Kağıt ve karton 

 

Kağıt ve kağıt hamuru endüstrisi insanlıkla gelişme gösteren dünyadaki en eski 

endüstrilerden biridir. Şu an kullanmakta olduğumuz kâğıdın M.S. ilk yüzyılda 

Çin’de yapıldığı sanılmaktadır. Kâğıdın hammaddesi olan odun, pamuk, keten ve 

diğer lifli malzemelerle birleştirilerek kağıt hamurunu oluşturur. Ambalajlama 

alanındaki farklı teknolojik gelişmeler sonucu sürekli geliştirilen yeni ambalajlama 

malzemelerine rağmen, kâğıt bazlı ambalajlar doğal ve sürdürülebilir olma 

özellikleriyle günümüzde de tercih edilir konumdadır (Şekil 3.3). Ancak kağıdın 

kendisi çok az koruyucu özelliğe sahiptir ve ürünleri neme ya da gaza karşı 

koruyamaz. Bu problemi çözmek üzere kâğıt parafinden bazı özelleşmiş plastiklere 

ve alüminyuma kadar değişiklik gösteren farklı malzemelerle kaplanarak ambalaja 

uygulanmıştır (Stewart, 2007, s.63).  

Kâğıdın ambalajda kullanılması kartonun gelişimi ile önem kazanmaya başlamıştır. 

Mukavva olarak da tanımlanan ilk karton 1817’de İngiltere’de üretilmiştir. Bu tarih, 

Çinlilerin kartonu icatlarından iki yüz yıl kadar sonradır (Berger, 2002). Kartonun bir 

diğer yaygın kullanımı 1850’lerde ortaya çıkmış olan oluklu mukavvalardır. Bir veya 

daha fazla oluklu tabakanın alt ya da üst yüzeylerinin kaplanmasıyla oluşan ürün 

oluklu mukavva olarak adlandırılmaktadır (Erdal, 2009). Oluklu mukavvalar 
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genellikle nakliye ambalajları ile ilişkilendirilmektedir, çünkü kartona göre dışarıdan 

gelebilecek fiziksel darbelere karşı daha dayanıklıdır. 

 

Şekil 3.3 : Karton ambalaj tasarımına bir örnek: “dorset cereals” ambalajı (Url-8).  

Erdal (2009), kağıt ve karton ambalajlarını sargılık kağıt, kartonlar ve oluklu 

mukavvalar olmak üzere üç grupta toplamıştır. Sargılık kağıtlar daha çok pratik 

sargılama yöntemiyle yapılan ambalajlama işlemleri için kullanılırlar. İçeriklerinin 

çeşitliliğine, farklı malzemelerle kaplanmalarına bağlı olarak neme dayanıklılık, yağ 

geçirmezlik, gaz geçirmezlik, parlaklık ve esneklik gibi farklı özelliklere sahip 

kâğıtlar üretilebilmektedir. Kartonlar ise özellikle gıda sanayinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. “Katlanabilme özelliği ve çok yönlü işlevselliği sayesinde, yer 

kaplamaması, kolay sevkiyatı ve depolanması gibi özel avantajları tercih 

nedenleridir” (Erdal, 2009).  Oluklu mukavvalar, ambalaj sektöründe özellikle dış 

ambalajlamada tercih edilmekte ve “En fazla yaş meyve ve sebze ile işlenmiş gıda 

ambalajında kullanılan oluklu mukavva ambalaj, başta içecek, kimya, tekstil, beyaz 

eşya, kahverengi eşya, tütün mamülleri ve inşaat sektörleri olmak üzere 25 sektörün 

ambalaj ihtiyacını karşılamaktadır” (Erdal, 2009).  

Cam 

 

Cam ambalajlar; içki şişelerinden meyva suyu şişelerine, reçel ya da bal 

kavanozlarından salça vb. ürünlerin satıldığı kavanozlara kadar oldukça geniş bir 

kullanım alanına sahiptir. Özellikle gıda, ilaç, alkollü ve/veya gazlı içecek 

sektöründe cam, ambalaj olarak daha sık tercih edilmektedir. Kağıt ve kartonlar gibi 

doğal malzemeler grubuna dahil edebileceğimiz camların imalatı M.Ö. 7000’lere 

dayansa da endüstriyel anlamda ilk olarak M.Ö. 1500’lerde kalıplanmıştır. Cam; 
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kum, soda ve kireç olmak üzere üç ana malzemeden oluşmaktadır. Bu üç malzeme 

1500 dereceye kadar ısıtılarak eritilir ve şekillendirildikten sonra katılaşarak 

gevrekleşir. Yani cam katı özelliğinde bir sıvı olması açısından çok yönlü bir 

malzemedir.  

Camın tüketici üzerinde yarattığı, hijyen, temizlik, şeffaflık, geri dönüşüm kolaylığı, 

sızdırmazlık ve dayanıklılık gibi olumlu beklentilerin karşılanıyor olması uzun 

yıllardır tercih edilmesini sağlamıştır (Şekil 3.4). Günümüzde de piyasada rekabet 

halinde oldukları plastik malzemelerin çevresel ve sağlıksal açılardan sorgulanmakta 

oluşu cam için önemli bir avantajdır. Buna karşılık bazı ürünler için cam dezavantajlı 

bir malzeme haline dönüşebilmektedir. Örneğin bebek ürünlerinde ve banyo 

ürünlerinde camın kullanılması kırılganlığı sebebiyle uygun değildir (Calver, 2004). 

Bazı ürünlerde de camdan başka bir malzemenin kullanılması uygun olmaz. İçindeki 

ürünlerle kesinlikle kimyasal etkileşime girmemesi, yüksek ısı ve basınç dayanımı 

gibi özellikleriyle cam, fıstık ezmesi gibi sıcak dolum yapılan bir ürünün plastik 

ambalaj alternatifini ortadan kaldırmaktadır. Aynı şekilde ilaç sanayinde sıcak su ya 

da buharla dezenfekte edilmesi gereken şişeler için en uygun malzeme camdır 

(Calver, 2004).  

 

Şekil 3.4 : Cam ambalaj tasarımına bir örnek (Url-9).  

Camın geri dönüştürülebilir olmasının yanı sıra dayanıklı bir malzeme oluşu ve 

uygun yapıda ambalajlanması ile kullanıcıların farklı ikincil kullanımlarla ambalajın 

sürdürülebilirliğini sağlamalarına olanak tanır. Örneğin bir bal kavanozu ya da içecek 

şişesi saklama kabı, su şişesi ya da belki de çiçekler için bir vazo olarak ömrüne 

devam edebilmektedir. Kimi zaman sadece ambalajını beğendiği için kullanmadığı 

ya da hiç bilmediği bir ürünü ya da markayı satın alan kullanıcılardan söz etmek 
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mümkünür. Ve böyle zamanlarda dayanıklığıyla ve estetik potansiyeliyle bir “ürün” 

niteliği taşıyan cam, diğer malzemelere göre daha çok tercih edilmektedir. 

Plastik 

 

Petrol veya petrol türevlerinden elde edilen plastikler son derece hafif olma ve kolay 

şekil verilebilme özelliklerinden dolayı ambalaj sektöründe oldukça yaygın bir 

şekilde kullanılmaktadır. Teknolojik gelişmelerin de desteği ile farklı fiziksel ve 

kimyasal özelliklere sahip farklı plastik çeşitleri ortaya çıkmıştır. Stewart (2007), bu 

çeşitliliği mayonez ürünü ambalajları üzerinden anlatmaya çalışmıştır. Aynı ürün 

aynı malzeme grubunun rijit olma özelliğinden yararlanılarak hem şişe şeklinde, hem 

de yine aynı ana gruba ait esneklik özelliğinin sonuna kadar kullanıldığı mayonez 

poşetleri şeklinde ambalajlanmıştır (Stewart, 2007). Bu iki ambalaj, kullanıcılara 

mayonezi birinde tekrarlı kullanıma ve paylaşıma yönelik diğerinde ise tek başına ve 

tek seferde kullanıma yönelik iki ayrı deneyim sunmaktadır. Bunu mümkün kılan, 

plastik malzemesinin sert ya da yumuşak, esnek ya da saydam olabilme gibi 

özelliklerine göre değişen türleri ve bunun sağlamış olduğu geniş kullanım 

yelpazesidir (Stewart, 2007). Sert ve esnek plastikler olarak iki ana başlıkta toplanan 

plastikler, kendi içlerinde de alt gruplara ayrılmaktadır.  

Sert Plastikler: Sert plastik kaplar, her kap tipi için kullanılmakta olan farklı plastik 

malzeme dizisiyle şişeleri, kavanozları ve tüpleri kapsar. Sert plastik türlerinin 

başlıcaları PET (Polietilentetrafltalat), PVC (Polivinilklorür), PP (Polipropilen), PS 

(Polistren) ve PE (Polietilen)’dir.  

 Polietilen: HDPE (Yüksek yoğunlukta polietilen)  ve LDPE (Düşük 

yoğunluklu polietilen) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. HDPE, şampuan, 

deterjan, süt, motor yağı, bahçe ve ev kimyasallarının şişelerinde yaygın 

olarak kullanılan plastik türüdür. “Doğal formu süt beyazı olan bu malzeme 

ambalaj uygulamaları için çoğunlukla pigmentlerle renklendirilerek 

kullanılmaktadır.  Neme karşı koruması oldukça iyidir ancak yağ gibi ürünler 

zamanla malzeme çeperinden geçerek nihayetinde malzemenin bozulmasına 

neden olabilir ” (Stewart, 2007). LDPE ise HDPE’ ye nazaran daha yumuşak 

olup bulaşık deterjanları, ketçap-mayonez soslarının kapları gibi sıkma 

fonksiyonu önemli olan ambalajlarda kullanılmaktadır.  

 Polistren: Tek kullanımlık tabak ve bardakların malzemesi olarak karşılaşılan 

polistren, ambalaj sektöründe  yoğurt ve ayran kapları, kozmetik ürün kapları 
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ya da tüpleri gibi ambalajlarda kullanılmaktadır. Şeffaflık ve enjeksiyon 

kalıpla üretilebilir olma özelliklerine sahiptir.  

 PVC (Polivinilklorür): Özellikle kimya ve yapı sektörlerinde geniş kullanım 

alanına sahip olan bu malzeme, ambalaj sektöründe, ev tekstili ürünlerinin ve 

kozmetik ürünlerin ambalajlanmasında kullanılmaktadır. PVC, blister 

ambalajlamaya da uygun bir plastik türüdür.  

 PP (Polipropilen): Yüksek ısıya dayanımı sayesinde buharlı sterilizasyona 

ihtiyaç duyan ürünlerin ambalajında (medikal) kullanılmaktadır.  

 PET (Polietilentetrafltalat): En yaygın kullanım alanını gazlı içeceklerin 

şişeleri ile su şişeleri oluşturmaktadır. İyi bir kimyasal dayanıma sahip olan 

PET, içindeki ürünü gaz ve neme karşı korumaktadır. Isı dayanımı arttırılmış 

olan türleri, hazır yemek kapları için ideal bir kullanım olanağı sunar.  

Esnek Plastikler: Fleksıbıl da denilen esnek ambalajlar film, folyo ve laminatların 

her türlü ihtiyaca uyabilecek permütasyonlarını içerir. Bu malzemelerin ayırt edici 

niteliği, ambalaj için ihtiyaç duyulan farklı plastiklerin özelliklerini kullanıma hazır 

tek bir malzemede birleştirebilme becerisidir (Stewart, 2007, s.68). Çünkü bir 

sabunla bir peynirin ambalajlanma gereksinimleri aynı değildir. Fleksıbıl 

ambalajların kağıt, alüminyum gibi diğer malzemelerle laminasyonu sonucu gıda 

sektöründe gıda ile temas eden birincil ambalaj olarak kullanımı artmıştır. Hava, 

oksijen, gaz, nem, su buharı, UV ışınları, ışık ve aroma bariyer özelliklerinden dolayı 

ürünün raflarda son tüketim tarihlerine kadar taze kalmasını sağlar (Erdal, 2009).  

Metal 

Ambalajın tarihi içerisinde özellikle gıda ve içecek sektöründe yaygın bir şekilde 

kullanılan ambalaj malzemesini teneke kutular oluşturmuştur. Gazların, sıvıların, 

çözücülerin ve UV ışınların geçmesini yüzde yüz engelleme özellikleri, 1830’lardan 

bu yana metal kapların ürünlerin korunmasında geçerli bir yöntem olarak 

tanınmasına katkıda bulunmuştur (Stewart, 2007).  Metal ambalajlar, alüminyum ve 

çelik olarak karşımıza çıkmaktadır. Çelik, teneke konservenin malzemesidir. 

Günümüzde içecek, hazır gıdalar, çeşitli kimyasallar, otomotiv ürünleri, kozmetik 

ürünleri gibi pek çok ürünlerin ambajlanmasında kullanılan farklı formlardaki teneke 

kutular, sahip oldukları mekanik ve kimyasal özelliklerle ürünün renginin, tadının ya 

da kokusunun uzun süre korunmasını sağlarlar. Buna karşılık teneke kutu daha ucuz 

metaller aracılığıyla çok ince katmanlar şeklinde kaplanarak da oluşturulabilir ve bu 

süreç kapların daha ekonomik olmasını sağlar (Berger, 2002).  
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Diş macununun ilk ortaya çıkışı günümüzde esnek metaller olarak adlandırılabilecek 

yumuşak, bükülebilir metal tüpler içerisinde olmuştur. Fleksıbıl metal tüpler ilk 

olarak ressamların boyalarının ambalajında kullanılmıştır. Gerek esnek gerekse sert 

ve yüksek mukavemette olsun, metaller ambalaj sektöründe oldukça yaygın bir 

kullanıma sahiptir. Hemen hemen diğer tüm malzemelerde olduğu gibi tek başlarına 

bir ambalajı oluşturmanın yanı sıra farklı malzemelerden yapılmış ambalajları 

tamamlayıcı işlevleri de mevcuttur.  

“Metaller kolay şekillenilebilen, sızdırmazlığı yüksek olan ve ışığı geçirmez 

özellikleriyle kapak imalatında en çok kullanılan malzemelerdir. Metal kapakların  

kapatılması hızlı, açması kolaydır. ” (Erdal, 2009).  

Cam kavanoz kapakları, bira ya da gazlı içeceklerin kapakları, döndürülerek açılan 

kapaklar ya da açacak yardımı ile açılan kapaklar gibi farklı metal kapak çeşitleri 

bulunmaktadır. Çevremizde gördüğümüz cam ambalajların neredeyse tamamı metal 

ya da plastik kapaklarla tamamlanarak, farklı fonksiyonlara aynı anda cevap 

verebilmektedir (Erdal, 2009).  

Ahşap 

 

Tamamen doğal bir malzeme olan ahşap, taşıma amaçlı ambalajlarda yaygın bir 

şekilde kullanılmaktadır. Sıcak, nem ve benzeri doğal değişimlerden olumsuz yönde 

etkilenmesi, eski bir ambalaj malzemesi olan ahşabın, yerini büyük ölçüde oluklu 

mukavvaya kaptırmasına neden olmuştur (Erdal, 2009). Ancak günümüzde doğal 

olana artan ilgi ile özellikle mutfak ve ev gereçlerinde plastik yerine cam, ahşap ve 

seramik gibi doğal malzemelere yönelim de artmıştır. Bu açıdan bakıldığında 

önümüzdeki yıllarda birincil ambalajlarda daha sık ahşap malzemesine 

rastlanabileceği öngörülebilir.  

Ahşap taşıma ve koruma amaçlı ambalajlar genel olarak sandıklar, kutular, kasalar ve 

paletler şeklinde sınıflandırılabilir.  

3.4.2 Ambalajın grafik  öğeleri  

Özellikle strüktürel ambalajın maliyet açısından kısa sürede değiştirilemiyor olması, 

yalnızca grafik öğelerin değiştirilmesi ile ambalajın yenilenmesini zorunlu 

kılmaktadır. Şüphesiz grafik tasarım, yapısal tasarımla uyum halinde olduğu sürece 

göz, ambalajı marka kişiliği bazında değerlendirmeye çalışır. Önemli olan grafik 

öğelerin ambalajı özgün kılabilecek ve satış anında tüketicinin gözünü rakipleri 
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üzerinden kendisi üzerine çekebilecek nitelikte tasarlanmış olmasıdır. Ambalaj 

grafiği, tüketiciyi satın alma anında “tavlayabilir” ancak ürün ambalaj grafiğinde vaat 

edilenleri gerçekleştiremez ise bir daha asla satın alma gerçekleşmeyecektir (Meyers 

ve Lubliner, 2003). Yani ambalajın etkisinin sürmesi için ürünün tüketiciyi tatmin 

edebilmesi gerekmektedir.  

Grafik öğeler, ambalajın iletişim gücünü besleyerek ürün ile tüketici arasındaki bilgi 

alışverişine katkıda bulunur. Yapısal öğelerde olduğu gibi grafik öğeler de markanın 

kendini ifade edebilmesi açısından oldukça önemlidir. Verilmek istenen mesaj,  

grafik öğelerle hem dikkat çekici hale getirilir hem de zekice kurgulanmış bir yapının 

içerisinden kolayca algılanması sağlanır. Grafik öğelerin birincil işlevi, markayı ve 

ürünü en doğru biçimde tanıtmak olarak kabul edilirse üzerinde yer alması zorunlu 

bilgiler de grafik tasarımının bir parçası olarak müşteriye sunulur. Kullanıcı bu 

bilgileri iki aşamada edinir; birincisi kullanıcının rafta ambalajla ilk karşı karşıya 

kaldığı anda edindiği bilgi ve ikincisi ise ürünün kullanıcının dikkatini çekmesinden 

sonraki aşamada edinmek istediği bilgidir. Özellikle ilk aşamasında ağırlıklı olarak 

marka hakkındaki bilgiler ile başlayan bu bilgi edinme sürecinin sonraki kısmı ürünle 

ilgili bilgilerle devam etmektedir.  

Marka bilgisi: Ambalaj grafiğinde ürünün hangi markaya ait olduğunun anlaşılması 

için doğru yerleştirilmiş marka ismi ve marka logosu önemlidir. Logolar genellikle 

marka isminin farklı ve özel tipografilerde yazılmaları ya da kurumsal baş harflerin 

özel bir birleşimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Logonun biçimi ve karakteri marka 

kimliği ile örtüşmek durumundadır. Örneğin koyu renk bir logo gücü erkeksi 

değerleri iletirken eğri ve çizgisel bir logo ise zerafeti, hafifliği ve kadınsı 

çağrışımları iletir (Meyers ve Lubliner, 2003, s.29).  

Ürün bilgisi: Ürünle ilgili her türlü bilgi ambalaj grafiğinde yer almaktadır. Ambalaj 

bu özelliği ile ürünün dilidir; tüketici, ürünle karşı karşıya geldiğinde ürünle ilgili 

sorularının yanıtlarını ambalaj üzerinde arar. Ürünün adı, ait olduğu ürün grubundan 

hangi tat, koku ya da içerik ile ayrıştığı, ürünün çeşidi, ürünün nasıl kullanılacağı 

(açma, kapama, saklama vb.), ürünle ilgili varsa promosyon bilgisi, ürünle ilgili 

uyarılar (son kullanma tarihi, kimyasal tepkime gösterebileceği durumların 

belirtilmesi, hangi sıcaklıkta nasıl saklanması gerektiği vb. ) gibi bilgiler hem metin 

hem de sembol ve ikonlardan yararlanılarak ambalaj grafiğinin ürün bilgisi işlevini 
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oluşturur. Ürünü diğer markaların eşdeğer ürünlerinden ayırt edici hale getirmek için 

firmaların pazarlama stratejilerine uygun o ürün ile ilgili sloganların iletimi de grafik 

tasarım içerisinde yer alır. Bu slogan ile tüketici ürünle etkileşime geçer ve ilk 

bağlantı kurulmuş olur. Bu nedenle bu tip sloganların grafiksel anlatımı dikkat çekici 

ve etkileyici olmalıdır. Grafik yapı, genel olarak tipografi, renk ve sembollerden 

meydana gelmektedir. 

3.4.2.1 Renk 

Günümüz rekabet koşullarında akılda kalınırlığı sağlayabilmek için firmalar 

ambalajlarında kullandıkları bir renk ya da birkaç rengin uyumu ile müşterilerin 

dikkatini çekmeye çalışmaktadır. Ambalajlarında kullandıkları renkler genellikle 

logolarında kullandıkları renklerle örtüşür ki bu da markanın tanınmasını 

kolaylaştırır. Bazı renkler bir markayı temsil edebilir, ürünün doğasıyla ilgili bir 

şeyler söyleyebilir, anlamlı kültürel çağrışımlara sahip olabilir ya da duygusal 

tepkileri açığa çıkarabilir (Stewart, 2007, s.79). Bu açıdan bakıldığında renk, 

ambalajda farklı işlevlerde kullanılmaktadır. İlk olarak ambalajın rengi içindeki 

ürünün rengini ifade eder ve böylelikle ürün hakkında bilgi sahibi olunur. İkinci 

olarak ambalaj bir ürün gamının farklı özelliklerdeki çeşitlerini ayırt edebilmek için 

kullanılır. Çikolatanın içerdiği süt miktarlarına göre sütlü ya da bitter çikolataların 

ambalajlarının farklı renklerde olması buna örnek gösterilebilir. Bu işlevi ile renkler, 

ambalaj üzerindeki yazıyı okumaya gerek duymadan kullanıcıya istediği ürünü 

anında seçebilme kolaylığı tanımaktadır. 

Bilginin anında iletilebilmesi, renklerin yazılardan çok daha hızlı okunduğunu 

anlamakla sağlanabilir (Stewart, 2007, s.79). Renklerin ambalaj tasarımında akıllıca 

kullanılması, ürünü rakiplerinden ayırmakla kalmayıp ürüne karşı davranışları, 

hisleri ve ruhsal durumları da etkilemeye yardımcı olur.  

Renklerin diğer önemli bir kullanımı firma ya da markadan bağımsız olarak belirli 

bir ürün bazında o ürünlere yönelik özelleşmiş ve çoğu firma tarafından benimsenmiş 

olan renklerin kullanımıdır. “Tüketiciler bazı renk ipuçlarına o denli alışmışlardır ki, 

belirli ürün grupları, bazı tatlar, cinsiyet belirlemesi, kalite belirlemesi hep alışılmış 

renklere karşılık verilmesiyle belirlenir” (Meyers ve Lubliner, 2003). Örneğin 

markası ne olursa olsun diyet ürünlerinde yeşil ve açık mavi renkler 

kullanılmaktadır.  
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Her renk için ayrı ışık dalgalarının bulunması ve her dalganın da farklı psikolojik 

etkiler yaratması sonucu farklı renklere karşı farklı duygu ve tepkiler oluşmaktadır. 

Parlak renkler hafiflik, kutlama, rahatlık ve mutluluk duygusu verirken, koyu ve 

yoğun renkler, daha ciddi bir hava yaratır (Meyers ve Lubliner, 2003, s.35). Renk ile 

ilgili bir takım genellemelere varılabiliyor olsa da aslında farklı değişkenlere göre 

farklı sonuçlara ulaşılabilecek bir konudur. Öyle ki aynı renk, kültürel, sosyolojik, 

psikolojik ve demografik farklılıklara göre farklı hedef kitleleri için farklı anlamlar 

ifade edebilmektedir. Bu nedenle ambalajlamada kullanılan rengin seçiminde hedef 

kitlenin yaşı, cinsiyeti, kültür seviyesi, yaşam standartları, ekonomik seviyesi gibi 

etkenler göz önünde bulundurulmaktadır. Örneğin yeşil İslami bir renk olarak kabul 

edilirken, Hristiyanlar için yüzyıllarca uğursuz biz renk olarak kabul edilmiştir. Buna 

karşılık “İrlanda’da doğanın egemen rengi olduğu için, yeşilin şans getirdiğine 

inanılır.” (Erdal, 2009, s.41).  

“Ambalaj üzerindeki hangi rengin ne ifade edebileceğini genel olarak özetlemek 

gerekirse; beyaz samimiyeti, siyah sakinliği, asaleti, hüznü, kırmızı dehşeti, isteği, 

canlılığı, ateşi, günahı, tehlikeyi, cesareti, mavi asaleti, dürüstlüğü, rahatlığı, mavinin 

tonları sonsuzluğu, sarı uyarıyı, hareketi, sevinci, ürkekliği, yeşil umudu, canlılığı, 

mor içe dönüklüğü, masumiyeti tanımlar” (Url-10).  

3.4.2.2 Tipografi 

Yunanca’da “typos” (form) ve “graphia” (yazmak) sözcüklerinden türemiş olan 

typographia sözcüğünün Türkçe halidir. (Url-11). Yani forma uygun yazı yazmak 

anlamına gelir. Yazı karakteri, harflerin büyüklüğü, kalınlığı, satır boşluğu, satır 

uzunluğu gibi etkenlere bağlı olarak farklı tipografik bileşimler oluşturulmaktadır. 

Birkaç saniye gibi kısa bir süre içinde içerdiği ürün hakkında bilgi vermek zorunda 

olduğu ve bunun için de üzerindeki metinlerden yararlanıldığı için metinlerde 

kullanılan yazı karakterlerinin okunaklı olması gerekmektedir. Formun marka 

tanınırlığına etkisinin yanında tipografik anlatım, ikinci planda olsa da kimi zaman 

yalın bir form ile birlikte yanlızca tipografinin kullanılması dahi başarılı ambalaj 

örneklerinin oluşmasını sağlamıştır.  

Logo, iki ya da daha fazla tipografik karakterin sözcük halinde okunacak biçimde bir 

araya getirilmesiyle oluşturulan ve bir ürün, kuruluş ya da hizmeti tanıtan marka ya 

da amblem özelliği taşıyan simgelerdir. Logo tipografisinde amaç okunurluktan önce 

marka karakterini ve kimliğini müşterilere doğru bir biçimle yansıtabilmek olmalıdır. 
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Tanıtıcı metin ile markanın adı ve logosu birbirinden net bir şekilde ayrılmalıdır. 

“Ambalajda en büyük punto, marka yazısına ait olmalıdır. Hiyerarşik düzen marka, 

ürün kimliği, ürünün üretim ve son kullanım tarihleri, ürün besin değerleri, ürün 

hakkında açıklayıcı bilgiler ve iletişim bilgileri şeklinde olmalıdır” (Erdal, 2009). 

Tipografide yazı tipi ve fontunun yanı sıra bir önemli özellik de kullanılan renklerdir. 

Başarılı bir ambalaj tipografisinde renkler arası kontrast göz önünde bulundurularak 

zemin ve yazı karakteri arasında okunurluğa engel olabilecek renk 

kombinasyonlarından kaçınılmalıdır. Yazı stili, puntosu, satır aralıkları ve satır 

boşlukları gibi elementlerin bütünü tipografik bileşimleri oluşturur. Hedef kitlenin 

özelliklerine göre bu bileşimler farklılaşarak ihtiyaçları eksiksiz bir şekilde 

karşılamaya çalışır. Örneğin çocukları hedef alan bir ürün ambalajında, tasarım hem 

ebeveynlere hem de çocuklara hitap edebilecek nitelikte olmalıdır. Daha çocuksu bir 

yazı karakterinin kullanılması çocuğun dikkatini çekmeye yaramaktayken, besinsel 

değerlerin bulunduğu kısım ebeveynleri ilgilendirmesi açısından daha ciddi bir 

karakterle yazılabilir (Stewart, 2007).  

3.4.2.3 Semboller  

Ambalaj taşıyıcı ve koruyucu olma gibi en temel özellikleriyle içindeki ürünün en 

güvenli bir biçimde üretici firmadan son kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamakla 

yükümlüdür. Bu esnada içindeki ürünü etkileyebilecek fiziksel ve kimyasal 

değişiklikler ürünün yapısına göre değişklik göstermektedir. Yiyecek içecek 

ürünlerinde bu durum sıcaklık değişimleri, güneş ışığına maruz kalma, nem ya da 

rutubet gibi faktörlere bağlıyken, hassas malzemelerden üretilmiş ürünler ise çarpma, 

kırılma gibi tehditlerle karşı karşıyadır. Bu tip etkenler nedeniyle ambalajda ve 

dolayısıyla üründe meydana gelebilecek hasarları önleyebilmek amacıyla ambalajlar 

üzerinde bir takım semboller kullanılır (Erdal, 2009). Semboller, anlamları bilindiği 

takdirde uzun uzadıya yazılmış bir bilgi metninden çok daha uyarıcı ve akılda 

kalıcıdır. Semboller ile son kullanıcı için ürün güvenliği, markası ve geri dönüşüm 

bilgileri sağlanırken, kaldırma, taşıma, saklama konularında ise taşıyıcılar 

bilgilendirilmiş olur. Türk Standartlarına Uygunluk, Geri Kazanılabilir Sembolü ve 

Tekrar Kullanma gibi semboller Türkiye’de ambalaj üzerinde gösterilmesi gereken 

sembollerden sadece bir kısmıdır.  
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3.5 Marka Unsuru Olarak Ambalaj  

Ambalaj, öncelikli olarak ürünleri kapsayan bir araçtır, ancak aynı zamanda grafik 

iletişimi sağlayarak ve marka mesajını ürünün kendisi aracılığıyla tüketicinin eline 

direkt olarak sunmasıyla pazarlama bileşenlerinin bir parçası olarak görev yapar. 

Marka fikrini iletir (DuPuis ve Silva, 2008). Markalaşmanın ambalaj tasarımı 

başarısı için önemini anlayabilmek  doğrudan ya yeni markalar kurmakla ya da var 

olan markaları ve marka uzantılarını geliştirmekle ilgilidir (Stewart, 2007). 

Günümüzde zamanı değerli olan tüketicinin alışveriş yapmak için harcayacağı süre 

de diğer aktiviteleri gibi kesintiye uğramıştır ve geleneksel satın alma koşullarından 

apayrı bir dünyada raflarda binlerce çeşit ürünle karşı karşıya kalınmaktadır. Bu 

esnada karar aşamasına katkı sağlayacak olan, marka imajını en iyi yansıtan 

ambalajdan başkası değildir. Ambalaj, tüketicinin en sonunda yiyecek ya da içecek 

markasıyla somut bir ilişki kurduğu en önemli aşamadır ve markanın değerleri ile 

ambalaj arasındaki ilişki bu büyük önemin sonucudur (Hargreaves, 2004) 

Markanın kullanıcı ile etkileşiminin ambalaj üzerinden başladığı kabul edildiğine 

göre bu etkileşim, sırası ile incelenerek bir çerçeve oluşturulabilir. Raflarda dizili 

farklı markalara ait aynı ürün gamının nasıl durmakta olduğu düşünüldüğünde form 

ve renk karmaşasından meydana gelen bir tür düzensizlik düzeni ile 

karşılaşılmaktadır. Böyle bir sahnede bir ambalajın müşterinin ilgisini çekmesi ve 

müşteriyi markayı denemeye ikna edebilmesi bir takım faktörlere bağlıdır. Bunlardan 

en önemlisi, marka kimliğinin doğru yansıtılmasıdır. Çünkü markanın piyasadaki 

somut savunucusu, markanın konuştuğu dili tam olarak aktarabildiği sürece başarılı 

sayılabilir.  

3.5.1 Marka kimliği  

Marka, firmasını tanıtmaktan, tüketici sadakati yaratmaktan ve ürün hakkında bilgi 

vermekten sorumludur (Erdal, 2009). Bir ürünün piyasaya çıktığı vakitten hemen 

kısa bir süre içinde tanınması, kullanıcılar tarafından benimsenerek alışkanlık 

yaratması ve böylelikle ürün ve üreticisine karşı bir güven duygusunun oluşması 

marka kimliğine bağlıdır. Marka kimliği, isim, renk, sembol, ve diğer tasarım 

elementleri gibi gerekli bileşenlerini kapsayan, markanın en somut  halidir 

(Klimchuk ve Krasovec, 2006). Bu bileşenlerin de doğrudan ambalaj tasarımı ile 

ilişkili olduğu görülmektedir. Ve tüketicinin zihnindeki marka kimliğinin 
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özelliklerini bu tasarım öğeleri belirleyecektir. Firmanın ürünü nasıl ve hangi 

kalitede ürettiğinden ziyade, ürünün tüketicinin zihninde nasıl yaratıldığı önem 

kazanmaktadır. Çünkü her ürün, tüketicinin zihnindeki tanımlama kadar kaliteli ve 

güvenilirdir (Erdal, 2009). Eğer bir marka güçlü bir marka kimliğine sahip ise kimi 

zaman yanlızca sloganlarının söylenmesi dahi markayı tanımlamak için yeterli olur.  

Marka imajı, hedef  pazarın markayı nasıl algıladığı ile alakalıdır. Marka kimliği 

marka ile birlikte ürün  şekli, ürün ismi, görsel  şekiller ve reklam ile birlikte sunulan 

mesajdır. İkisi birbirinden çoğunlukla farklıdır. Tüketicilerin zihninde markanın 

oluşturduğu imaj özellikleri ile firmanın anlatmak istediği kimlik özellikleri aynı 

olmayabilir (Uztuğ, 2003, s.44).  
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4.  AMBALAJ TASARIMINDA KULLANICI DENEYİMİ  

Pazarda rekabetin giderek artmasıyla birlikte ürünler kalabalığın arasından sıyrılma 

ihtiyacı duymaktadır. Bunun için, tüketicinin ürün ile karşı karşıya kaldığı anın en 

önemli tanığı olan ambalaj, işlevsel yararlarından çok daha fazlasını sağlayabilir 

nitelikte olmalıdır. Özellikle hızlı tüketim sektöründe zaman baskısı altındaki 

tüketici, ürün satın alırken ambalajın üzerindeki detay ve bilgiye bakmak için daha az 

zaman harcamaktadır. Bu koşullarda ambalaj ile ürün arasındaki bütünsel yaklaşım 

önem kazanır ve tüketici iyi tasarlanmış bir ambalaj ile içindeki ürünün kendisinde 

yaratacağı etkinin ipuçlarını daha ambalaj rafta iken yakalama şansına sahip olabilir.  

Bir şampuan ambalajının tasarlanırken şampuan yerine banyo keyfi üzerinden yola 

çıkılması ve şampuan ambalajının banyo keyfi içinde kendine nasıl bir yer 

bulabileceği üzerine düşünülmesi ürün deneyiminin ambalaja aktarımını tanımlayan 

bir tasarım yaklaşımıdır. Buna ilave olarak ASD ve TÜYAP tarafından organize 

edilen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2012 şartnamesinde yarışmanın 

başladığı 2006 yılından itibaren yarışma konuları arasında yer alan “Yeni Bir İçecek 

Deneyimi” konu başlığında   “… amaç, yeni üretilen bu içeceğin lanse ettiği tat ve 

hazzı, ambalajı sayesinde tüketiciye anlatabilmesidir.” cümlesiyle içecek deneyimi 

ve ambalaj tasarımı arasındaki ilişkinin önemi ortaya koyulmuştur (Url- 6).   

Bu bölümde kullanıcı deneyimi ile ambalaj tasarımı arasındaki ilişki kuramsal olarak 

açıklanmaya çalışılacaktır.  Ayrıca ürün ve ambalajın birlikteliğindeki bütünsellik ile 

ambalaj deneyiminin temel bileşenleri belirlenecektir. Bu konuda ikinci bölüm ile 

üçüncü bölümdeki literatür taramalarından yararlanılacaktır.     

4.1 Ambalaj Tasarımında Kullanıcı Deneyimi Modeli  

Kullanıcı deneyimi üzerine yapılan literatür araştırmasının sonucunda deneyimin 

temel olarak üç bileşenden oluştuğu görülmüştür, bunlar; ürün, kullanıcı ve 

etkileşimdir. Ambalajın yaratacağı kullanıcı deneyimi için ise ürün yerine ürün ve 
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ambalajın ayrı düşünülememesinden referans alınarak “ambalaj” kavramının 

kullanılmasında bir sakınca görülmemektedir.  

Ambalaj ve kullanıcı deneyimi ilişkisi kuramsal düzeyde oluşturulmaya başlanırken 

özellikle Hekkert ve Schifferstein’ın ürün deneyimi tanımı temel alınmıştır. Bu 

tanıma göre ürün deneyimi “ürün ile etkileşim sonucu ortaya çıkan, duyuların 

harekete geçirilmesiyle başlayıp, ürüne yüklenen anlamların ve değerlerin tümü ile 

devam eden ve sonrasında ürünün neden olduğu hislerin ve duyguların tamamını 

içeren psikolojik etkilerin farkında olabilmek”tir (Hekkert ve Schifferstein, 2007). 

Özellikle ambalajın aslında bir ürün olduğu, ürünün tüketilmesine ve var olmasına 

katkıda bulunduğu durumların tümü için bu tanımdaki ürün deneyim ambalaj 

deneyimi ile kolaylıkla bağdaştırılabilir. DuPuis ve Silva (2008), ambalajın 

pazarlama açısından önemini açıklarken “Aslında pazarlamacılar alışveriş esnasında 

bir ürünle karşı karşıya gelinişin ilk üç dakikasından yedi dakikasına kadarki süreçte 

göz gezdirici konumundaki potansiyel tüketiciyi satın alıcıya dönüştürme şansına 

sahiptir. Bunu yapmanın yolu tüketicinin duyularına, değerlerine ve duygularına 

hitap edebilmekten geçer” diyerek Hekkert ve Schifferstein’la benzer kavramlardan 

behsetmiştir. Ambalajlı tüketim malları ambalajları sayesinde yeni deneyimler, 

duygular ve duyular için katalizör haline gelmiştir (Serrano ve diğ., 2011). 

Ambalajın kullanıcı deneyimi çerçevesinde ele alınabilmesi için bu üç temel 

kavramdan bahsedilmesi gerekmektedir; duyular, anlamlar ve değerler, duygular.  

Kullanıcının duyularının harekete geçmesi ambalajın kullanıcının dikkatini çekmesi 

ile eş değer sayılmaktadır. Bu aslında Norman’ın içgüdüsel tasarımı ile Hekkert’in 

estetik deneyimi başlıkları altında ele aldıkları önemli bir deneyim aşamasıdır. (2004, 

2006) Harekete geçirilen duyular, kullanıcı özellikleri,  içinde bulunulan ortam,  

kültürel, sosyal ve ekonomik koşullar gibi etmenlere bağlı olarak ambalajla ilgili 

anlam ve değerlere dönüşür (Şekil 4.1). 

 

Şekil 4.1 : Kullanıcı deneyimine genel bakış. 
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“Ürün deneyimi” tanımına göre ambalajda kullanıcı deneyimi, ambalaj ile 

kullanıcının etkileşiminde duyuların harekete geçirilmesi ile başlar, ambalaja 

yüklenen anlamlar ve değerlerle devam eder ve sonrasında ambalajın neden olduğu 

hislerin ve duyguların tümünü içerir. Diğer görüşlerle birleştirildiğinde bu tanımda 

da kullanıcı, ambalaj ve kullanıcı ile ambalaj arasındaki etkileşim yer almaktadır 

(Forlizzi ve Ford, 2000; Hassenzahl, 2006; Rhea, 1992). Ambalajın kullanıcının 

duyularını harekete geçireceği etkileşim aşamasında, ambalajın özellikleri aktif bir 

rol oynarken ambalaja yüklenen anlamların ve değerlerin belirlenmesi sırasında 

kullanıcı özellikleri, ortam koşulları ve kullanım bağlamı gibi faktörler önemli bir 

yere sahiptir.  

Buna göre, ilk kritik an aşamasında ambalajdan beklenen fonksiyonlardan en 

önemlisi tüketicinin dikkatini çekme fonksiyonudur. Bu özellik, doğrudan ambalajın 

estetik özellikleriyle ilişkili olduğu için tüketicinin ambalajla arasında bir bağ 

kurulmasını ve böylelikle satın almanın gerçekleşmesini sağlar. Ambalajın estetik 

özelliklerinin tüketicinin zihninde ambalajın fonksiyonel özellikleri hakkında bir 

takım fikirlerin oluşmasına  neden olmak gibi bir işlevi daha bulunmaktadır. Sonuç 

olarak, tüketici ambalajla ilk etkileşime geçtiği andan itibaren bilinçli ya da 

bilinçsizce ambalajın estetik özelliklerinin etkisi altında kalır.  

Satın alınan ambalajın kullanım aşamasında edinilen deneyim ise kullanımla ilgili 

ambalaj özelliklerinin kullanıcıda yarattığı etkilerin tümünü kapsar. Ve bu aşama da 

Norman’ın duygusal tasarım aşamalarından davranışsal tasarım ile ilişkili davranışsal 

deneyim aşaması olarak ifade edilir. Kullanım sonrası aşamada estetik deneyim ile 

davranışsal deneyimin bir arada değerlendirilerek, ambalajın kullanıcıda nasıl bir his 

uyandırdığı ile ilgili sonuca duygusal deneyim  aracılığı ile varılabilir. Duygusal 

deneyim ile anlamlar ve değerlerin açığa çıktığı yansıtıcı deneyim arasındaki farkı 

belirtmek gerekirse, duygular bilinçsiz, anlamlar ise daha bilinçli bir sürecin 

sonucudur. Bu koşullar çerçevesinde ambalaj tasarımında kullanıcı deneyimi modeli 

oluşturulmuştur (Çizelge 4.1).  

Burada dikkat edilmesi gereken konu kullanıcı ile ambalaj etkileşimlerinden yalnızca 

ilk kritik an (satın alma) ile, ikinci kritik an (kullanma)’ın tabloya dahil edilmiş 

olmasıdır.  Geriye kalan ilk kritik an öncesi (haberdar olma anı) aşaması ile ikinci 

kritik an sonrası olan elden çıkarma aşamaları teorik olarak açıklanacak ve araştırma 

sonuçlarına göre değerlendirmeye alınıp alınmayacağına karar verilecektir.  
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Çizelge 4.1 : Ambalaj tasarımında kullanıcı deneyimi.  

AMBALAJ TASARIMI İLE KULLANICI DENEYİMİ İLİŞKİSİNİN  

KURAMSAL DÜZEYDE OLUŞTURULMASI 
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Ambalajın, içerdiği ürünün ve kullanımının yorumlanması, değerlendirilmesi,  

ilgi ve ihtiyaçların ambalaj tarafından karşılandığı ya da karşılanmadığı 

durumlarda kullanıcının hissettikleri  

 

4.2 Ambalaj Algısı ve Deneyim Açısından Önemi  

Algılama, görme, dokunma, duyma, tatma ve koklama yolu ile deneyimin önemli bir 

parçası olan duyusal deneyimlerin yaratılmasıdır (Günay, 2009). Ambalaj üzerine 
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yapılan araştırma sonuçlarına göre ambalajla ilgili ambalaj rengi, tipografisi, ambalaj 

formu, üzerindeki grafiği gibi özellikler, ambalajın içerdiği ürünün nasıl algılandığını 

etkilemektedir. Ambalaj, genellikle ürünün bir parçası olarak görülmektedir ve 

tüketiciler için ürün ile ambalajı ayırmak oldukça zordur. Bu nedenle ambalajın nasıl 

algılandığı ürünün nasıl algılandığını doğrudan etkileyen bir konudur. Tüketici 

araştırmaları göstermiştir ki,  tüketiciler ambalajla ilgili algılarını ambalajın içerdiği 

ürüne aktarmaktadır (Connolly, 2007). Bu konu üzerine çalışan pazarlamacılardan 

ilki pazarlama mucidi olarak da bilinen Louis Cheskin olmuş ve bu olayı “duyu 

aktarım teorisi” ile açıklamıştır.  

Malcolm Gladwell’in Blink adlı kitabında 1930’larda Louis Cheskin tarafından 

ortaya atılan “duyu aktarım teorisi” ne geniş yer verilmiştir (2005). Bu teoriye göre 

insanlar ürün ile ambalaj arasında herhangi bir ayrım yapmaz, bir ürün ya da hizmet 

ile ilgili algı ambalaj tasarımındaki estetik elemanlarla doğrudan ilişkilidir. Bu teoriyi 

destekleyen çalışmalarından en önemlisi “Jelke Good Luck Margarin” çalışmasıdır.  

1940 yıllarında margarin yeteri kadar popüler değildir ve Cheskin’den bunun nedenini 

bulması istenmiştir. Bunun nedeni tadının kötü olması gibi içeriksel özellikleri mi yoksa 

üzerine yüklenen çağrışımlar mıydı? Bunun cevabı için insanlara margarinle ilgili 

düşüncelerini öğrenebileceği soruları doğrudan sormak yerine daha dolaylı bir araştırma 

yapmayı tercih etmiştir. Kadınlara hafif bir yemek menüsü içerisinde bir kısmına tereyağı 

sürülü ekmek ile bir kısmına tereyağı renginde margarin sürülü ekmek sunmuş ve sonrasında 

tatları ile ilgili bir anket doldurtmuştur. Kadınların margarinin tadı ve görüntüsü ile ilgili 

direkt sorulan sorulara verdikleri negatif cevaplara karşın, tereyağı renginde ancak tadı aynı 

bırakılan margarin ile ilgili sundukları görüşlerde olumsuz hiçbir tepkiyle karşılaşılmamıştır. 

Bu da açıkça göstermiştir ki problem margarinin kendisi değil, margarinin imajıdır. Bunun 

üzerine Cheskin, Jelke Good Luck margarinlerinin renginin geleneksel beyazdan sarıya 

dönüştürülmesini önermiş, bununla kalmayıp ambalaj malzemesinin gümüş varağa ve 

margarinin isminin de “Imperial Margarin” e dönüştürülmesi gerektiğini belirtmiştir.. 

Böylelikle ürün daha yüksek kaliteli bir ürün olarak algılanmış ve satışlarda gözle görülür bir 

artış yaşanmıştır (Gladwell, 2005).  

Cheskin’in keşfettiği üzere önemli olan insanların ambalaj hakkında ne düşündüğü 

değil, ambalajın insanlara ürünle firmayla ya da markayla ilgili neler hissettirdiğidir. 

Bu sayede ürün var olabilir ve insanların ürün ya da hizmet algıları doğrudan 

tasarımdaki estetik öğelerle ilişkilidir (Gladwell, 2005). Malcolm Gladwell “Blink” 

adlı kitabında tüketicilerin bilinçaltında ne olup bittiğinin farkında olmadığına dair 

daha pek çok örnek ortaya koymuştur.  
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Louis Cheskin deney sonuçları incelendiğinde Gestalt pisikolojisi ile bağlantılı 

olduğu görülmüştür. Gestalt psikolojisine göre algı bir bütündür. Bütün parçaların 

toplamından farklı ve fazladır. Duyularımızın, özellikle görme duyumuzun parçaları 

bütünleştirerek algılaması Gestalt etkisi ile açıklanabilir. Rob Wallace’a göre tasarım 

algıyı kontrol edebilmeli, gözleri en uygun hiyerarşi içinde en önemli unsurlara 

yönlendirebilmelidir (Edwards, ve diğ., 2009’da atıfta bulunulduğu gibi). Moskowitz 

ve diğerleri, ambalaj algısı ile ambalaj özellikleri arasındaki ilişkinin önemini bu 

konu üzerine yapılan bir araştırma ve sonuçlarıyla açıklamaya çalışmıştır (2009).  

İçecek ambalajları konusunda yapılan bir araştırmada içinde ambalajın da bulunduğu 

araştırma sorusunun sonucuna göre, katılımcıların sadece %2,56’sı ambalajın içecek 

tercihinde önemli olduğunu ifade etmiştir. Neredeyse hemen hemen bütün pazarlamacılar 

tarafından kabul edilen ambalajın beşinci pazarlama bileşeni olma durumu bu noktada 

araştırmacıları şüpheye düşürmüştür. Ve bunun üzerine araştırma bulguları tekrar incelenerek 

“ambalaj” kelimesi yerine ambalajı tanımlayan “kullanımı uygun”  tanımı kullanılığında %2 

olan bu oran bir anda %9 a fırlamıştır. 

Bu araştırma sonucuna göre “kullanım kolaylığı” kavramı kişinin zihninde 

ambalajdan daha etkili bir imge oluşturmaktadır (Moskowitz ve diğ., 2009). Satın 

almak, taşımak ve özellikle kullanmak kavramları ile somutlaştırılması sonucu 

ambalaj, son kullanıcı için önemli hale gelmektedir.  Buradaki dikkate değer bulgu, 

kavramın ambalaj olarak değil ambalajla gelen somut faydalar (satın alması kolay, 

taşıması kolay, kullanımı kolay) olarak sunulmasıyla kullanıcıdan daha gerçekçi 

cevapların alınabildiğidir. Faydalar ambalaj ile ilgili zihinde oluşması gereken 

imgenin kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Faydalar, ambalajın yerine getirmek 

zorunda olduğu görevler olarak düşünüldüğünde, aslında bu faydaların ötesinde 

kişileri etkileyerek dikkatini çeken başka ambalaj özellikleri de bulunmaktadır. 

Ancak kullanıcılar, bu özelliklerin potansiyelinin farkına henüz varabilecek konumda 

değildir. İnsanlar ambalajı koku, tat, kalori gibi yeme ya da içme isteklerini 

etkileyebilecek etmenler olarak görmemektedir  (Moskowitz ve diğ., 2009).  Ambalaj 

ile etkileşimlerinin sonucunda yaşadıkları deneyimlerin kimi zaman neden 

kaynaklandığını dahi bilmemektedirler. Ambalaj algısı, ambalaj ile kullanıcı 

ilişkisini kullanıcı açısından somutlaştırması nedeniyle deneyimlerin anlaşılmasında 

oldukça önemlidir.  
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4.3 Ambalaj ve Kullanıcı Etkileşimi  

Chavalkul ve diğerlerine göre tüketici ve ambalaj arasındaki etkileşim genel olarak 

üç aşamada gerçekleşir; satın alma, kullanma ve elden çıkarma. Kullanma aşaması 

kendi içinde taşıma, depolama, açma, dağıtma ve kapatma olmak üzere bölümlere 

ayrılır (Chavalkul ve diğ., 2011). Tüketici ile ambalaj arasındaki etkileşimin süresi 

bu aşamada satın almadan sonraki birkaç dakika ile başlayıp bir aya ya da içindeki 

ürünün türüne göre daha fazlasına kadar çeşitlilik gösterebilir. Örneğin bir çikolata 

ambalajı ile deterjan ambalajının kullanım süreleri aynı değildir; çikolata ambalajının 

açılıp içindeki çikolatanın tüketilmesi ve ambalajın atılması en fazla beş dakika 

içerisinde tamamlanırken, deterjan ambalajı açıldığı günden itibaren en az bir ay 

içerdiği ürünün kulanımına olanak sağlar. Bazı durumlarda kullanım aşaması ilk 

açma ve yeniden açma, kullanma ve tekrar kullanma ile kapatma ve tekar kapatma 

olarak daha başka aşamalara ayrılabilir (Winder, 2006).  

Löfgren’e göre (2005) ise ambalaj ile ürün arasındaki etkileşim iki aşamada 

gerçekleşir ; ilk kritik an  ve ikinci kritik an. Ambalaj tüketiciye doğru işaret ve 

doğru bilgiyi hem ilk satın alma anında hem de kullanım anında sağlayabilmelidir. 

İlk kritik an tüketicinin dikkatini çekmek ve sunulan şeylerin faydalarını aktarmakla 

ilgili iken, ikinci kritik an ürünün kullanımı sırasında ortaya çıkan deneyimi 

oluşturacak araçların sağlanmasıyla ilgilidir (Löfgren, 2005).  

Ambalaj ile kullanıcı arasındaki etkileşim, ambalaj deneyimi açısından dört aşamada 

incelenecektir. Rhea’nın deneyim yaşam döngüsü (1998), ile Löfgren’in (2005) kritik 

anlarla ilgili açıklamaları ve Chavalkul’un (2011) etkileşim aşamaları birleştirilerek 

bir ambalaj-ürün etkileşim modeli oluşturulmuştur. Löfgren’e göre ambalaj hem 

satın alma kararını etkileyen ilk kritik anda hem de kullanımla ilgili her şeyin yer 

aldığı ikinci kritik anda kendini en iyi bir biçimde ifade edebilmelidir (2005). 

Chavalkul’a göre ise ambalaj ile tüketici arasındaki etkileşim satın alma, kullanma ve 

elden çıkarma olmak üzere üç farklı aşamada gerçekleştirilmektedir (2011). Bu 

görüşler bir araya getirildiğinde Löfgren’in ikiye ayırdığı kritik anların kullanım 

sonrası yani elden çıkarma kısmına değinmemesi, Chavalkul’un elden çıkarma 

aşamasını kullanmasına karşın etkileşimi satın alma ile birlikte başlatması, öncesinde 

herhangi bir bağlantıya yer vermemesi açısından yetersiz kalmaktadır. Bu noktada 

Underwood’un aracılı ve aracısız etkileşimininden de yararlanmakta fayda vardır. 
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(Underwood, 2003; Elliott, 1997). Çünkü etkileşim sadece fiziksel bir etkileşimden 

ibaret değildir, markette karşı karşıya gelmeden önce farklı araçlar (reklamlar, 

afişler, başka kullanıcılar vb.) vasıtasıyla ambalaj hakkında ön bilgi elde 

edilebilmektedir (Underwood, 2003; Elliott, 1997).  

Tüm bu değerlendirmelerin ışığında kullanıcı ile ambalaj arasında deneyimi meydana 

getirecek olan etkileşimin dört aşamada gerçekleşeceği ön görülmüştür. Bunlar;  ilk 

kritik an öncesi (haberdar olma), ilk kritik an (satın alma), ikinci kritik an 

(kullanma), ve ilk kritik an sonrası (elden çıkarma) aşamalarıdır.   

4.3.1 İlk kritik an öncesi: haberdar olma  

Bu aşama ürünün satın alma amacıyla o anda değerlendirilmediği, üründen ve 

ambalajdan haberdar olunduğu aşamadır. Yani ambalaj ile rafta gerçekleşecek 

fiziksel etkileşimden önce, kullanıcının reklamlar, afişler gibi televizyon, internet ya 

da dergilerde gördüğü görseller aracılığıyla bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde 

ambalaj hakkında fikir sahibi olduğu aşamadır (Underwood, 2003). Bu aşama kimi 

zaman başka bir kullanıcının tavsiyesi, önerisi ya da şikayeti sonucu gerçekleşebilir. 

Potansiyel kullanıcının fiziksel karşılaşmadan önce ambalaj ya da ürünle ilgili 

görerek, duyarak ya da okuyarak edindiği bilgilerin tümü ilk kritik an öncesi aşamayı 

oluşturur.  

Bu aşamanın en önemli öğesi reklamlardır. Reklamlar, ambalaj ve ürünle ilgili 

kullanıcılara kurmaca bir çerçevenin içinde ön deneyim yaşatmayı hedeflemektedir. 

Bu aşamada üretici firmanın ambalajla ya da ürünle ilgili ön plana çıkarmak istediği 

her türlü ipucuna ambalajın akılda kalırlığını arttırmak, kullanıcının dikkatini 

çekebilmek ve rafta ürünle karşı karşıya kalındığı anda rakip ürünlere fark 

yaratabilecek bir ön tanınırlık sunabilmek amacıyla planlı bir şekilde karar 

verilmektedir. Reklam sloganları, görsel bütünlük, ürünün hitap ettiği hedef kitle ve 

ürün kullanımının ya da ürüne sahip olmanın getireceği duygusal faydalar bu aşama 

içinde ön plana çıkarılması gereken noktalardır.  

4.3.2 İlk kritik an: satın alma  

İlk kritik an ambalajın tüketicilerin dikkatini çekebilme kapasitesi ile ilgilidir 

(Löfgren, 2005). Kullanıcının ürünle birebir karşı karşıya kaldığı andır. Fiziksel bir 

etkileşim öngörülmektedir ve rafta aynı ürün gamına ait onlarca farklı ürünün 

içerisinden ambalaj ile farklılık yaratılması, dikkat çekilmesi amaçlanır. Ambalajın 
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tanıtma ve sattırma fonksiyonları açısından düşünüldüğünde en önemli aşamadır. 

Ürün ve ambalajla ile ilgili geçmişe dayalı herhangi bir deneyim ya da ön fikir, 

tüketiciyi olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. İlk kritik anda ambalajın rengi, 

formu, malzemesi, boyutu, grafik öğeleri bu öğelerle strüktürel öğeler arasındaki 

uyum, Gestalt ilkeleriyle açıklanabilecek bütünlükte bir görsellik gibi ambalajın 

görünümüne ait her türlü özellik ciddi bir önem taşır. Bu görsel özelliklerin tüketici 

ile iletişim kurabilecek nitelikte geliştirilmesi bu aşamada gerçekleştirilmesi gereken 

diğer önemli bir koşuldur. Satın alma anında ambalaj, içerdiği ürünle ilgili bilgileri 

tüketiciye doğru bir şekilde iletmelidir ki tüketiciler ne satın aldıklarını ya da neyi 

satın almaya karar verdiklerini bilebilsinler (Löfgren, 2005).  

4.3.3 İkinci kritik an: kullanma 

Ambalajın satın alma sırasında verdiği sözleri tuttuğunu kanıtlayacak olan aşamadır. 

Bir ambalajın rafta yakaladığı başarının kullanım sırasında sağladığı yenilikçi 

yaklaşımlarla desteklenmesi, kullanıcı deneyimini ve müşteri sadakatini 

arttırabilecek bir durumdur. Aynı şekilde satın alındıktan sonra kullanımı ile ortaya 

çıkabilecek ambalajın işlevini yerine getirememesi, ambalajın açılması, kapanması 

ile ilgili problemler gibi olumsuz durumlar ambalaj deneyimini olumsuz yönde 

etkiler. Bu aşamada etkileşim süresi ürünün kullanım süresi ile eş değerdir ve 

ambalajdan beklenen ürünün verimli bir şekilde kullanımına olanak 

sağlayabilmesidir. Kullanım aşaması sonucu kullanıcının beklentilerinin karşılanması 

ile o ürünün tekrar satın alınması ihtimali söz konusu olabilir. Kullanımla ilgili 

oluşacak kullanıcı deneyimi, ambalajın işlevsel özelliklerinin kullanıcıda bırakacağı 

her türlü etkiyi kapsamaktadır.  

4.3.4 İkinci kritik an sonrası: elden çıkarma 

Özellikle çevresel kaygıların son derece önemli olduğu günümüz koşullarında 

ambalajın kullanıldıktan sonra ne olacağı ile ilgilenilmesi gereken bir aşamadır. 

Kullanıcı açısından bakıldığında ise, özellikle içecek sektöründe bazı içeceklerin 

sadece ambalajları için satın alındığı görülmektedir. Bu noktada kişi içindeki 

üründen çok, ürünü saran ambalaja ihtiyaç duymakta, onu arzulamaktadır. Ambalaj 

belki içine benzer bir ürünü saklama amacıyla ya da belki çok daha farklı bir amaçla 

(içecek şişesinin vazo olarak kullanımı gibi) hayatını devam ettirerek kullanıcıyla 

etkileşimini kullanım sonrasında da sürdürebilir. Dondurma kaplarının ya da salça 
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kavanozlarının saklama kabı olarak kullanılması gibi pek çok ambalaj ikincil bir 

kullanıma olanak sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. Bu aşamadaki etkileşim, daha 

çok sürdürülebilirlik kavramı ile ilişkilendirilmekte ve ikincil kullanım, yeniden 

kullanım gibi ikincil işlevlerle zenginleşebilen ambalajlar, ilk kritik anda dahi 

tüketicide daha fazla satın alma isteği uyandırmaktadır. Yalnızca ikincil kullanım 

üzerine tasarım anlayışlarını geliştiren ve kullanıcılara ambalajın kullanım sonrası ile 

ilgili deneyim vaatlerinde bulunan firmalar mevcuttur.  

Yukarıda belirtilen dört farklı etkileşim aşamasında da ortak olan en önemli faktörün 

duyular olduğu görülmektedir. İkinci bölümde de açıklandığı üzere duyular, 

etkileşimi ve buna bağlı deneyimi oluşturma sırasında oldukça önemli bir rol 

oynamaktadır.  Çünkü kullanıcı ile ambalaj arasındaki etkileşimin gerçekleşebilmesi 

için duyularla algılamaya ihtiyaç duyulmaktadır.  

4.4 Ambalaj ve Kullanıcı Etkileşiminde Duyular  

Gün içinde pek çok uyarıcı etmenle karşı karşıya kalan insanoğlunun hemen hemen 

tüm duyularına hitap edilerek etkilenmeye çalışıldığı yerlerden en önemlisi 

süpermarketlerdir. Raflarda binlerce marka ve ürün yan yana yer almış tüketici 

tarafından farkedilmeyi beklerken, ambalajın görsel niteliklerinin ayırt ediciliğini 

kaybettiği durumlar mevcuttur. Üçüncü bölümde de belirtildiği üzere marka farkı 

gözetmeksizin süt kutusu, şarap şisesi gibi bazı ambalajların form dilinde ortak 

kodlamalar mevcuttur (s.48). Böyle bir durumda fark yaratacak olan nitelik, 

ambalajın grafik tasarımı olacaktır. Ancak yalnızca görsel bir değişkene bağlı 

kalmanın, günümüz tüketim toplumunda her an pek çok uyarıcıyla karşı karşıya 

kalan tüketicinin dikkatini çekebilmek için ne derece yeterli olduğu sorgulanmalıdır.  

4.4.1 Ambalajda çok algılılık  

Günümüzde pek çok duyuya hitap edebilen çok algılı ambalajlara olan ilgi giderek 

artmaktadır. Çok algılı ambalaj, birden çok duyuya hitap eden ambalaj anlamına 

gelmektedir. Son zamanlarda özellikle kozmetik sektöründe çok algılı ambalajın 

odak noktası haline geldiği görülmektedir. Öyle ki her yıl Şubat ayında düzenlenen 

PCD (Perfumes, Cosmetics & Design) Kongresi’nin 2010 yılı gündemini ambalajda 

çok algılılık kavramı oluşturmuştur. Bu kavramın temeli ise “görünenin ötesine 

geçebilme” ihtiyacına dayanmaktadır (McDougall, 2010). Diğer duyuları da harekete 
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geçirecek görsellikteki bir ambalaj, görsel çekiciliğe sahip olmaktan çok daha 

fazlasıdır. İçerdiği ürünün kokusu, dokusu, tadı ambalajında yansıtılabildiği sürece 

ambalaj, satış amacını doğru bir biçimde ortaya koyabilmektedir. Duyuların ambalaj 

ve ürünle doğrudan ilişkisi aslında duyusal markalaşma ve duyusal pazarlama 

kavramlarının da bir sonucudur. Sunulan şey iyi göründüğünde, iyi ses çıkardığında, 

güzel koktuğunda ve güzel bir tada sahip olduğunda müşterilerin dikkatini o denli iyi 

çeker. Bu da duyusal pazarlamanın temelini oluşturmaktadır. Yenilikçi ambalaj 

teknikleri aracılığı ile tüketicilerin beş duyusunu cezbeden ve satın alma anında 

böylelikle çok daha büyük bir etki yaratabilen ambalajlar, marka sadakatinin de 

artmasına neden olmaktadır (Bihler, 2007).  

Duyular arası bir karşılaştırma ya da genelleme yapmak mümkün değildir. 

Schifferstein’ın 2006 yılında yürütmüş olduğu 45 farklı ürünün kullanıldığı anket 

çalışmasında beş duyu türünün birbirleriyle karşılaştırılarak önem sırasına göre 

dizilmesi istenmiş ve sonuç şu sırada olmuştur; görme, dokunma, koklama, duyma 

ve tat alma (Fenko ve diğ., 2008). Buna karşılık 45 ürünün yarısından fazlası için 

ayrı ayrı yapılan değerlendirmeler sonucunda ise görmenin birinci sırada yer 

almadığı görülmüştür. Bir kahve makinası ya da çamaşır makinası için işitme 

duyusunun ilk sırada yer alması, duyusal modalitelerin üründen ürüne farklılık 

gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu bulgunun ambalajlar için de kabul edilebilir bir 

yanı vardır. Bir çikolata ambalajı ile bir deterjan ambalajında ön plana çıkarılması 

gereken duyular farklı olacaktır.   

Duyusal deneyimlerin tasarlanması, aynı mesajın tutarlı bir biçimde tüm duyu 

kanallarına iletilmesi amacını taşır ve böylece verilmek istenen  mesaj çok daha 

güçlü bir hal alır (Ludden, 2008). Ambalaj ile kurulan duyusal etkileşimler duyguları 

da harekete geçirir ve satın alma kararını etkiler. Marka futuristi Martin Lindstrom’a 

göre görme satın alma kararlarını etkilemede ilk sırada yer alırken, diğer duyuların 

da sırayla koku, tat alma ve dokunma şeklinde görmeye yakın oranlarda etki 

potansiyeline sahip oldukları ortaya çıkmıştır (Minnini, 2008’de atıfta bulunulduğu 

gibi). Bu bulgular marka yöneticilerinin çok algılı deneyimleri ambalajlarına dahil 

etmek zorunda olduklarını göstermektedir (Minnini, 2008).  

Her ne kadar bir ürünü ya da ambalajı deneyimlerken birden fazla duyu aracılığı ile 

bilgi edinilip bunlar değerlendirilse de bazı ambalajların algılanışında bir duyunun ya 
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da birkaç duyunun etkisi diğerlerine göre çok daha fazla olabilir. Bu nedenle her bir 

duyu ayrı ayrı tanımlanarak, ambalaj deneyimine katkısı açıklanmaya çalışılacaktır.  

4.4.1.1 Görme 

Genel olarak görme, kısa zamanda en fazla bilginin edinilmesini sağlayan duyudur. 

Görme, işitme ve koklama duyularında olduğu gibi ürün ile birebir ilişki içine 

girmeden de ortaya çıkabilen uzak mesafe duyularıdır. Ambalaj üzerinde kullanılan 

her türlü yazı, resim, marka logosu, ürünle ilgili her türlü bilgi (ürün içeriği, son 

kullanma tarihi, üretim yeri, uyarıcı ikonlar vb.), ambalajın  rengi, ambalajın şekli 

gibi tüm görsel öğeler görme duyusu aracılığıyla anlamlı bir bütünsel yapıya 

dönüştürülmektedir. Duyularımızın, özellikle görme duyumuzun parçaları 

bütünleştirerek şekillendirme eğilimi ile algılamasına Gestalt etkisi denir (Url-12). 

Gestalt psikolojisine göre algı bir bütündür. Bütün, parçaların toplamından farklı ve 

fazladır. Bütünü oluşturan her bir parça kendi başlarına bir anlama sahipken bu 

parçalar bir araya geldiğinde parçaların sahip olduğu anlam bambaşka bir anlama 

bürünebilir.  

Süpermarketlerde birbirinden farklı yüzlerce marka ve ürünün içinden ihtiyaç 

duyulsun ya da duyulmasın tüketiciler, ürün seçimleri esnasında çok hızlı bir biçimde 

ambalaj taraması yapmaktadır. Bu tarama kimi zaman o kadar hızlı gerçekleşir ki 

tüketici dahi böyle bir süreç yaşadığının farkına varmayabilir. Bu noktada görsel 

çekicilik oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Ve tabiiki eğer ambalaj o 

karmaşıklığın içinden sıyrılıp tüketicinin dikkatini çekemezse ambalajın diğer 

fonksiyonları hiçbir şekilde kullanılmaya başlanamaz. En mükemmel ve yaratıcı 

ambalaj dahi görülmediği takdirde işe yaramaz (Louw ve Kimber, 2007). O zaman 

şöyle bir sonuca varılmaktadır; ambalajın işlevsel özellikleri de görme duyusu ile 

bağdaşacak şekilde form ya da grafik tasarımlarına yansımalıdır ki, kullanıcı, görme 

duyusu ile başlayan etkileşimle diğer duyuların sağlayacağı deneyimler hakkında da 

öncesinden fikir edinebilsin.  

Martin Lindstrom’a göre (2005), görme diğer duyuları yönlendirmesi açısından 

oldukça güçlü bir rol oynamasına rağmen,  marka sadakati üzerinde diğer duyulardan 

daha az bir etkiye sahiptir (Schifferstein ve Desmet, 2007’de atıfta bulunulduğu 

gibi). Bunun nedeni bir kokunun, sesin ya da dokunun hafızada görüntüden daha 

kolay yer edinebilmesi olabilir.  
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Görme duyusu, bölümün diğer kısımlarında da anlatılacağı üzere estetik deneyime 

katkı sağlayan ve ilk kritik anda kullanıcıyla etkileşime geçen en önemli duyu olma 

özelliği taşımaktadır. Ancak sonraki aşamalar için tek başına yeterli olmayacak, 

kullanıcılar diğer duyularının da uyarılmasına ihtiyaç duyacaklardır.  

4.4.1.2 Dokunma 

Dokunma, ambalaj ile tüketici arasındaki etkileşimin en somut halidir. Instore 

araştırmalarına göre, bir müşteri eline aldığı ürünü %96 daha fazla satın alma 

eğilimindedir. Dokunma, görmeden sonraki aşamadır ve uzaktan kontrol edilebilecek 

bir eylem değildir. Dokunabilmek için ambalaj ile fiziksel bir etkileşim içerisinde 

bulunmak gerekmektedir. 

“Gün içerisinde kullandığımız ürünlerin ve yaptğımız herşeyin %95’i elimizle 

ilgilidir. Bu nedenle en önemsiz görünen dataylar bile mükemmel bir ürün etkileşimi 

ile kötü bir deneyim arasındaki farkı yaratmaktadır ” diyen Metaphase Tasarım ve 

Araştırma Grubu  tasarım stratejilerini ergonomi ve el ile ilişki üzerine 

temellendirmektedir (Url-13). Neden el üzerine odaklandıkları sorusu üzerine, 

“Çünkü farkı hissedebiliyorsunuz” şeklinde cevap vererek elin ambalajla ilişkisinin 

farklı deneyimler  açısından önemini vurgulamışlardır. 

Yanlızca dokunma ile deneyimlenebilecek en önemli özellik, kuşkusuz görme 

duyusunun yok sayıldığı bir durumda dahi ambalajın algılanmasına katkı sağlayacak 

olan malzeme ve doku özelliğidir. Dokusal öğeleri ilave etmek dokunma duyusunu 

ambalajla birleştirmenin etkili bir yoludur. Duyulara hitap eden yapısal ambalaj 

tasarımları, malzeme ya da ilginç yüzey dokularının  karışımları gibi baştan çıkarıcı 

özellikleriyle, tüketicide ambalaja dokunma arzusu yaratır (Minnini, 2008).    

Şekil 4.2’ye göre Helena Rubinstein’ın yeni rimel ambalajı çok algılı bir ambalaj 

olarak lanse edilmektedir Görüldüğü üzere duyusal etkileşim bu ambalajdaki 

malzeme farklılıkları ve dokularıyla sağlanmıştır ve bu özellikleriyle kullanıcıda 

dokunma isteği yaratmaktadır. Diğer bir örnek de yine aynı şekildeki Clearspring 

Organik italyan makarnası ambalajıdır (Şekil 4.2). Bu örnekte ambalajın içerdiği 

ürün dokusunun ambalajın dış yüzeyine yansıtılması sonucu, kullanıcıyla iletişimin 

dokunma duyusu aracılığı ile sağlanması amaçlanmıştır. 



76 

 

Şekil 4.2 : Dokunma duyusuyla ilgili ambalaj örnekleri (Url-14, Url-15). 

Ambalajın yaşam döngüsü içinde yer alan taşıma, açma, kapama, saklama gibi 

aşamalarında önemli bir yere sahip olan fonksiyonel özellikleri, dokunma ile 

deneyimlenebilecek bir yapıya sahiptir. Schifferstein and Desmet’in yapmış oldukları 

araştırmada çok kalın eldivenler giydirilerek dokunma duyusu işlemez hale getirilmiş 

olan katılımcıların ürünlerle ilişkileri incelendiğinde açma, kapama gibi görevlerin 

gerçekleştirilemediği ya da gerçekleştirme sürelerinin fazlasıyla uzadığı görülmüştür 

(2007).  

Hem süpermarkette marka kimliğini en doğru biçimde ifade ederek ürünü 

sattırabilme özelliği, hem de satın alma sonrası  ürünü kullanırken sağlayacağı 

kolaylık ya da neden olacağı rahatsızlıkla iyi ya da kötü bir deneyim yaşatma özelliği 

ile dokunma, ambalaj için önemli bir duyudur.  

4.4.1.3 İşitme  

Televizyonlarda yayınlanan Coca Cola reklamlarının en önemli özelliği Coca Cola 

şişesinin açıldığı an çıkardığı “pısstt” sesi ile başlayıp bütün bir reklam boyunca o 

ses üzerinde ilerlemesidir. Aslında o tür bir ambalaja sahip olan pek çok ürünün 

açılması esnasında aynı sesin duyuluyor olmasına rağmen bunu reklamlarında dahi 

kullanarak marka ile özdeşleşmesini sağlayabilen Coca Cola markası olmuştur.  

Ambalajın açılma, kapanma özelliğinden yararlanılarak tüketicinin işitme duyusuna 

hitap etmek ve bu şekilde tüketicinin o çıkan sesle ürün arasında direkt bir bağlantı 

kurabilmesini sağlamak firmanın başarısıdır. 
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Cips ambalajları da işitme duyusuna bağlı olarak üzerine olumlu ya da olumsuz  

görüşlerin sunulduğu ambalajlar arasında yerini almaktadır. Minnini’ye göre Doritos 

ambalajları, ambalajın kendisinin de cips gibi ses çıkarması ve bu nedenle ambalajın 

cips gibi görülmesi ile işitme duyusunun ambalaj ve ürün deneyimine katkısına güzel 

bir örnek oluşturmaktadır (2008). Buna karşılık marka belirtmeksizin  cips 

ambalajlarındaki açma ve içindeki ürünü tek tek alıp çıkarma sırasında malzeme 

kaynaklı çıkan sesi gürültü olarak tanımlayan görüşler de mevcuttur. Bu nedenle 

cipsin tüketildiği ortamlar ve bu ortamların o tipteki sese karşı duyarlılıkları 

ambalajın tüketiciyi rahatsız edip etmemesinin belirleyicisi olarak karşımıza 

çıkmaktadır.   

Özellikle çocuklar için ambalajda ses faktörü, oldukça keyif verici olabilmektedir. 

Öyle ki 1990’lı yıllarda yaygın bir tüketime sahip olan Capri Sun içecekleri 

günümüzde hala tadından daha çok ambalajının yaşattığı deneyimle hatırlanmaktadır. 

Capri Sun, “Önce hüplet sonra gümlet” sloganı ile çocuklara ambalaj malzemesinin 

ve formunun özelliğinden yararlanılarak içecek sonrası eğlence odaklı bir deneyim 

yaşatmasıyla rakiplerinden farklılaşmayı başarmıştır. Burada sesle ilişkili iki önemli 

deneyim söz konusudur; “hüpletmek” ve “gümletmek”. Ve bu deneyim muhtemelen 

ambalaj tasarımcılarının bilinçli olarak yarattığı bir durum olmaktan ziyade 

reklamcıların farkettiği bir özelliğin başarıyla kullanılmasının ve aktarımının bir 

sonucudur.  

İşitme ile ilgili deneyimsel katkılar, seslerin hafızada kolaylıkla ve kalıcı bir şekilde 

yer edinebilmesi nedeniyle önemlidir.   

4.4.1.4 Koklama  

Bir süpermarket reyonunda ilerlerken binlerce ürün farklı renkleri, boyutları ve 

şekilleri ile tüketicinin dikkatini çekebilmek için adeta raflardan haykırmaktadır. 

Böyle bir ortamda diğerlerinin dilinden konuşmayan, koku yolu ile iletişime 

geçmeye çalışan bir ürünün şansının ne olacağı üzerine bir düşünelim. Aslında koku 

öylesine güçlü bir duyudur ki yıllar öncesi yaşanan  bir olayın kokusu burna 

geldiğinde tekrar o anları yaşamak kaçınılmazdır. Olumlu ya da olumsuz pek çok 

anının bir kokusu vardır, bu kokunun varlığının ve anlamının farkına ancak başka bir 

zamanda duyulduğunda varılabilir. New York Times tarafından yürütülen  bir 

araştırmaya göre tüketicilere benzer iki yiyecek ya da içecek ürününü seçmeleri 
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istendiğinde %80’inden fazlasının koklayabileceği ve görebileceği ürünü seçme 

yoluna gidecekleri sonucu ortaya çıkmıştır.  

Hemen hemen pek çok kullanıcı, özellikle çamaşır makinesinde kullanacakları 

yumuşatıcıları, el sabunlarını ve hatta saç şampuanlarını markette seçerken, bu 

ürünlerin kapağını açarak koklamayı alışkanlık haline getirmiştir. Ve adeta bu 

durumun farkında olan firmalar kapaklarda herhangi bir kilit sistemine gitmeyerek 

potansiyel kullanıcılarının bu isteğine göz yummaktadır. Halbuki, kullanıcıya, 

kokusuna göre seçim yapacağı bu tür ürünlerde, sadece ambalaja eklenen bir özellik 

ile  kendisinin düşünüldüğünü ve bu davranışına saygı duyulduğunu hissettirerek  

olumlu bir deneyim yaşatmak mümkündür.   

Koklama duyusu ürünün çıkarlarına katkıda bulunabilecek duygu ve çağrışımları 

harekete geçirebilmektedir (Anthony, 2011). Bu nedenle kokulu ambalaj, marka 

kimliğini güçlendirecek ve ürün kalitesini kanıtlayacak önemli bir adım olarak 

görülmektedir. Yeni gelişmekte olan ve giderek daha çok ilgi gören önemli bir 

trenddir (Fanny, 2005). Bu alanda öne çıkan ve ambalajda kullanılmakta olan 

teknoloji “Scratch N Sniff” teknolojisi olmuştur. Fanny (2005), bu teknolojiyi şöyle 

tanımlamaktadır.  

“Parfümlü ve aromatik yağlar kapsüllerin içine yerleştirilerek bu kapsüller daha sonra serbest 

kalmak üzere etiketin, plastik ambalajın ya da basılabilir mürekkebin içine entegre 

edilmektedir. Geleneksel teknolojilerin çoğu kokunun aktive olması için dokunma duyusuna 

ihtiyaç duymaktayken, bazı kapsülleme teknolojileri sürekli koku açığa çıkarmaktadır”.  

Buna karşılık koku duyusunun ambalajda kullanımıyla ilgili olumsuz görüşlere de 

yer verilmiştir.   

İlk bakışta kokulu ambalaj konsepti kullanıcıya ulaşmanın eğlenceli, farklı ve ilginç bir yolu 

gibi görünebilir. Ancak, bazı teknoloji üreticileri koklama duyusuyla ilgili ambalaj gelişimi 

yolunda pek çok engelle karşılaşılacağından bahsetmektedir. Çünkü fazla koku her zaman iyi 

değilidir, satıcılar kaç tane kokunun rafta bir araya gelebileceği ve tüketici üzerinde negatif 

bir etki yaratmayacağından  şüphe duymaktadır (Fanny, 2005). 

Scratch N Sniff teknolojisini ambalajlarına uygulayarak rakipleri arasında fark 

yaratan örneklerden biri P&G’nin Crest Diş Macunlarıdır. Ambalajın üzerindeki 

etiket farklı tatlardaki macunu temsil eden farklı kokuları dışarıya yaymaktadır; 

tarçın, taze turunçgiller ve bitkisel nane gibi (Şekil 4.3).  Böylelikle ambalaj tat alma 
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duyusu ile koku alma duyusu arasında bir bağlantı oluşturarak ürün iletişimini 

güçlendirmektedir.  

 

Şekil 4.3 : P&G Crest diş macunu ambalajı: scratch n’sniff teknolojisi (Url-16).  

4.4.1.5 Tat alma 

Özellikle yiyecek ve içecek sektöründe satın alma kararını etkileyen oldukça önemli 

bir duyudur. Aslında doğrudan ürünle bağlantılıymış gibi görünse de “tadının güzel 

olması” özelliği ürünü saran ambalaj için de yerine getirilmesi gereken koşullar 

arasında yer almalıdır. Yani ürünün nasıl bir tat sunacağı ve bu tat ile nasıl bir 

deneyim yaşatılacağı ambalajı ile netleşir.  

Kozmetik sektöründe özellikle dudak parlatıcıları, rujları gibi belirli bir tada hakim 

ürünlerin ambalajları bu tadı yansıtacak özelliklerde tasarlanmaktadır. Yani ürünün 

sağlayacağı deneyimin bir nevi garantisi olabilecek ambalajlar ile satın alma sürecine 

katkı sağlarlar. Şeftali tadında bir ambalajın tasarlaması, içerdiği üründe şeftali tadı 

beklentisi yarattığı ve bu beklentiyi karşılayabildiği sürece başarılı bir ambalaj 

deneyimi yaşatır. Deliza ve MacFie yaptıkları araştırmayla ambalaj renginin tatlılık 

oranlarında belirleyici bir faktör olduğunu ortaya çıkarmıştır (Becker ve diğ., 

2011’de atıfta bulunulduğu gibi). Buna göre ambalajdaki turuncu rengin 

koyuluğunun artması, kullancıda içindeki portakal suyunun daha yüksek bir tatlılık 

seviyesinde olduğu beklentisini yaratmaktadır. Yani tüketiciler ambalaj rengi ile 

açığa çıkan beklentileri doğrultusunda ürünün tadı, tatlılık oranı hakkında fikir 

yürütebilmektedir (Becker ve diğ., 2011). 

Örneğin çikolata ürünlerinin farklı süt oranları ile farklılaşmış tatları da 

ambalajlarında o tatları yansıtabilecek  kodlamalarla tüketiciye sunulmaktadır. Bu 

kodlama daha çok renk ayrımı ile gerçekleştirilmektedir.  Markası ne olursa olsun 
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bitter çikolataların ambalajları oldukça koyu kahverengi ile belirtilirken sütlü 

çikolatalar açık kahverengi ve fıstıklı çikolatalar ise içlerinde antep fıstığı yeşilini 

bulunduran ambalajlarda sunulmaktadır. Özellikle ambalajlarda tat farklılıklarını ya 

da çeşitlerini belirtmede kullanılan en önemli ambalaj öğesi renktir.  

Duyular arası ilişkiler doğru kurulduğu sürece bütünsel olarak ambalajın içerdiği 

ürün hakkında en kısa sürede en fazla bilgiyi kullanıcıya sunması ve kullanıcının 

satın alma kararını etkilemesi durumu  kaçınılmazdır. Tat ile renk arasındaki ilişkiyi 

inceleyen Becker ve diğerlerine göre renk ve ambalaj formu ile ifade edilen anlamlar 

ne kadar çok birbiriyle örtüşürse toplam ürün değerlendirmelerinin de bir o kadar 

pozitif olması beklenmektedir (2011). Tat algısında renk ve form uyumu önemlidir. 

Bu duruma örnek olarak Japon endüstriyel tasarımcı Naoto Fukasawa’nın, her biri 

içerdiği meyvenin renginde ve dokusunda  sunulan ve hangi meyve suyunu içerdiği 

kolaylıkla anlaşılabilen ambalaj tasarımları verilebilir (Şekil 4.4).  

 

Şekil 4.4 : Çok algılı ambalaj tasarımı örneği (Url-17).  

Bu ambalajlardan sadece yüzey dokularının muz ya da kivi dokusunda olup, 

renklerinin muz ve kivi rengi dışında başka renklerde olduğu varsayıldığında aynı 

duyusal deneyimi yaşamak elbette mümkün olmayacaktır. Meyve suyu ambalajının 

gerçek meyveyi hem yapısal hem de dokusal olarak taklit ederek, göze daha cazip 

gelebileceği ve bu şekilde kullanıcılara duyusal deneyimler yaşatabileceği 

öngörülmüştür. Bu açılardan bakıldığında dokunma, görme, tat alma gibi duyuların 

tümüne hitap edebilmesi açısından Fukasawa’nın tasarımları “çok algılı ambalaj” 

tanımına oldukça uygun bir örnektir.   
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4.5 Ambalaj Deneyiminin Bileşenleri  

Görünüşte bir bütün olarak deneyimlense de, ambalaj deneyimi dört temel seviyede 

farklılık göstermektedir (Desmet and Hekkert, 2007; Hekkert, 2006). Ambalaj ile 

kullanıcının etkileşim aşamalarının her birinde ambalaj, farklı boyutlarda deneyim 

yaratma özelliğine sahiptir. Bu bölümün başında da belirtildiği üzere, kullanıcı ve 

ürün deneyimi çerçevesinde ortaya atılan görüşlerin birbirlerinin eksik yönlerini 

kapatacak şekilde bir araya getirilmesi sonucu ambalaj tasarımı ile kullanıcı 

deneyimi dört farklı şekilde yaratılmaktadır; estetik deneyim, davranışsal deneyim, 

yansıtıcı deneyim ve duygusal deneyim. Ayrı başlıklar altında toplansa da bu 

deneyimlerin her biri birbiriyle ilişkilidir ve bu ilişkilerin toplamı kullanıcı 

deneyimini oluşturmaktadır.   

4.5.1 Ambalajda estetik deneyim  

Estetik kavramı Baumgarten tarafından 1735 yılında ortaya atılmıştır, kelimenin 

kökü Yunan kelimesi olan “aisthesis”e (duyularla oluşan algı) dayanmaktadır. 

Baumgarten’ın tanımına göre estetik kavramı “duyusal kavramanın kusursuzluğu” 

dur (Reiman ve diğ., 2010’da atıfta bulunulduğu gibi). Tanımdan da anlaşılacağı 

üzere, estetik deneyim duyusal algı ve kavrama üzerine temellendirilmiştir. Estetik 

deneyim kullanıcıların bir ya da daha fazla duyu modalitelerinin ambalaj tarafından 

uyarılma kapasitesidir (Norman, 2004). Yani ambalaja bakmak keyif veriyor mu, 

ambalaj güzel ses çıkarıyo mu, ambalaja dokunması güzel mi, iyi hissettiriyor mu ve 

hatta ambalaj güzel kokuyor mu? Bütün bunlar estetik deneyimi oluşturan ambalaj 

özellikleridir. Bu nedenle estetik deneyimin etkin rol oynadığı kullanıcı ile ambalajın 

etkileşim aşaması ilk kritik an denilen satın alma aşamasıdır. Örneğin, Method 

temizlik ve kişisel bakım ürünleri  mevcut rakiplerinin aksine form, renk, malzeme 

anlamında dikkat çekici ve tüketiciye “hoş” görünen ambalajları ile estetik deneyime 

katkı sağlamaktadır (Şekil 4.5). Firma estetik tasarıma yoğunlaşarak tezgah altlarında 

saklanan bu ürünleri, kullanıcıların banyo ya da mutfaklarında sergilemekten 

çekinmeyecekleri tasarım nesnelerine dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Öyle ki 

kullanıcıların temizlik ya da kişisel bakım ürünlerini banyo ya da mutfağının rengine 

uygun bir ambalajda günlük yaşamının içine dahil etmekten dolayı yaşayacağı 

memnuniyet de ambalajın estetik özelliklerinin kullanıcı deneyimi ile ilişkisinin bir 

sonucu sayılabilir.   
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Şekil 4.5 : Method temizlik ve kişisel bakım ürünleri ambalajları (Url-18). 

Reiman ve diğerleri estetik kavramını teorik açılardan irdeledikten sonra standart 

ambalaj ile estetik ambalaj arasında bir fark olması gerektiğini öne sürerek 

araştırmalarını buna göre yürütmüşlerdir (2010). Öncelikle estetik ambalaja 

gösterilen reaksiyon zamanının daha uzun süreceği ve buna göre duygusal cevapların 

daha hassas olacağı öngörülmüştür. Bir diğer hipotezleri ise “ürün ambalaj tasarımı 

ne kadar estetik olursa, kullanıcılar o kadar etkin bir şekilde ambalaja dahil olurlar.” 

şeklindedir.  Katılımcılara öncesinde jüri tarafından belirlenmiş 250 adet ambalajı 

standart ya da estetik olarak adlandırmaları istenmiştir. Standart ambalaj, “işlevini 

yerine getiren  ve pratik olan” olarak tanımlarken estetik ambalaj “bütünsel olarak 

güzel, orijinal”  olarak tanımlanmıştır. Ardı sıra yapılan deneylerin sonucunda ortaya 

çıkan bulgulardan en önemlisi şöyle açıklanmaktadır; estetik ambalajlara sahip 

bilinmeyen markaların ürünleri daha fazla fiyatta sunulmasına rağmen bilinen 

markaların standart ambalajlarından daha fazla tercih edilmiştir (Reiman ve diğ., 

2010). Sonuç olarak yalnızca ambalajın sunduğu estetik deneyim dahi, marka ve 

fiyat faktörlerinden bağımsız olarak  estetik ambalajın standart ambalaja tercih 

edilme sebebini yaratabilir.   

Kullanıcıda yaratılan estetik deneyim sayesinde,  ambalajların ilk kritik anda en 

önemli işlevlerinden biri olan dikkat çekme işlevi kolaylıkla yerine getirilmiş 

olmaktadır. Farklı mesafelerden ve farklı görüş açılarından tüketicinin dikkatini 

çekebilecek farklılıkta ve orjinallikteki ambalajlarda kullanıcının ambalajı eline 

alması ve incelemesi olasılığı daha fazladır. Bu durumda dokunma duyusu önem 

kazanır ve malzeme, malzemenin dokusu, hissettirdikleri, formun el ile ilişkisi gibi 

özellikler kullanıcının ambalajı fiziksel olarak deneyimlemesine yardım eder. 
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Şekil 4.6’da Huni markasına ait bal özlü kişisel bakım ürünlerinin ambalajı yer 

almaktadır. Desen, logo ve yazı karakteri balın hareketini ve akışkanlığını 

yansıtmakta ve ayırt edici petek formu ile ambalaj,  hem  rafta hem de elde 

geleneksel şişe formlarından ayrışmaktadır. Designworks tarafından tasarlanan bu 

ambalajın estetik olarak farklı bir deneyim sunması ve ambalajın içerdiği ürünün 

özellikleriyle ilgili ipuçları vererek tüketicilerle doğrudan bağlantıya geçebilmesi, 

estetik özelliklerinin doğru bir şekilde kullanılmasıyla ilişkilidir. 

  

Şekil 4.6 : Huni markasına ait bal özlü kişisel bakım ürünleri ambalajı (Url-19). 

Ambalajın estetik açıdan deneyimlenmesi, tüketicilerin zihninde ambalajın içerdiği 

ürün ile ve ambalajın  kullanımı ile ilgili beklentilerin oluşmasına neden olur. 

Ambalaj, estetik özellikleriyle tüketicinin dikkatini çekip satın alındığı takdirde 

ikinci kiritik an denilen kullanma aşamasında oluşan beklentileri de 

karşılayabilmelidir. 

Unutulmaz bir estetik deneyim için ambalaj;  

 Sıradışı formlarla alışılagelmiş raf düzeninde farklılık yaratarak kullanıcıyla 

arasında duygusal bir bağ yaratır (Şekil 4.7).  

 Görme dışındaki duyulara da hitap ederek kullanıcı için farklı duyusal hazlar 

yaratır.  

Bu koşullar altında estetik deneyim sunan ambalajlara bir başka örnek ikonik 

tasarımıyla Coca Cola ambalajı verilebilir. “Coca Cola’nın yeni şişesi ile ilgili haber 

yapan I.D. dergisi tüketicilerden “güzel bir form”, “dokunulası bir görüntü ve his” ve 

“keyif almanın en üst noktası” gibi alıntılara yer vermiştir”(Meyers ve Lubliner, 

2003).  Bu geri bildirimlerin unutulmaz bir estetik deneyimin koşullarıyla neredeyse 
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bire bir örtüşüyor olması, Coca Cola ambalajının başarısının hiç de tesadüfi 

olmadığının bir kanıtı niteliğindedir. 

  

Şekil 4.7 : Sıradışı  formlardaki ambalaj örnekleri (Url-20).   

Estetik deneyimin ambalajla rafta karşı karşıya kalınmadan önce de var olduğu 

söylenebilir çünkü günümüz rekabet koşullarında her türlü reklam, afiş gibi aracılarla 

ambalaj, marketteki ilk kritik andan önce de  kullanıcıyı etkileme şansına sahiptir. 

Estetik deneyim, insanların değerleri, kişilikleri, konumları ve tarihleri gibi geniş bir 

aralıktaki sosyo kültürel faktörlere bağlıdır (Locher ve diğ., 2010). Çünkü insanların 

estetik beğenileri bu faktörlere ve zaman göre değişim göstererek olgunlaşmaktadır. 

Estetik beğeniler de yansıtıcı bir sürecin sonucudur (Norman, 2004).   

Siloyai ve Speece’in 2004 yılında yürüttükleri çalışma kapsamında annelere 

çocukları için biri sade diğeri ise daha renkli ve neşeli bir görünüme sahip olan iki 

farklı yoğurt kabı gösterilmiştir. Annelere iki kaptaki yoğurdun da aynı sağlıksal 

içeriklere sahip olduğu ancak renkli olan kabın biraz daha pahalı olduğu 

söylenmiştir. Fiyat farkına rağmen annelerin %88’i çocuklarının daha iyi yeme 

eğiliminde olacaklarını düşündükleri için renkli olan yoğurt kabını seçeceklerini 

belirtmiştir (Louw ve Kimber, 2007’de atıfta bulunulduğu gibi). Bu da estetik 

deneyimin özelleşmiş kullanıcı gruplarına göre farklılık gösterebileceğinin bir 

kanıtıdır. Anneler,  ambalajın renkli ve neşeli görünümü ile çocuklarına daha istekli 

ve daha eğlenceli bir  yoğurt yeme deneyimi sunmak istemektedir. Çocukların 

keyifle yoğurt yeme alışkanlığı edinebilmesi, ambalajın estetik özellikleriyle 

doğrudan ilişkili hale gelmiştir.  
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4.5.2 Ambalajda davranışsal deneyim  

Ambalajda davranışsal deneyim, ambalajın kullanımı ile ilgilidir. Bu aşamada 

ambalajın görünümünün çok da bir önemi yoktur. Ambalaj estetik olarak dikkat 

çektikten ve satın alımı sağladıktan sonra, deneyimin devam edebilmesi için vaatlerin 

ya da sözlerin gerçek olup olmadığının anlaşılacağı ikinci önemli aşama davranışsal 

deneyim aşamasıdır. Bu aşamada ambalajı taşıma, açma, kapama, saklama gibi 

ürünün kullanımına olanak sağlayan ambalajın fonksiyonel özellikleri önem kazanır. 

Zor açılan bir kavanoz ya da kullanım esnasında süt akıtan bir süt ambalajında 

olduğu gibi, ambalajın davranışsal özelliklerindeki eksiklikler kullanıcının kötü 

deneyimler yaşamasına neden olur. Estetik deneyim, davranışsal deneyim ile 

desteklenmediği takdirde o ürünün satın alma devamlılığı riske girmiş olur. Çünkü 

kullanıcılar yaşadıkları kötü deneyimleri kolay kolay unutmaz. Zaten ambalaj 

tasarımında kullanıcı deneyimi denildiğinde akla ilk gelenler, kullanım sırasında 

yaşanan problemlerin yarattığı olumsuz deneyimlerdir. Buna karşılık ambalajda 

olumlu bir davranışsal deneyim, kullanım etkinliği ile ilişkili bir kullanıcı 

memnuniyetine neden olacaktır.  

Norman (2004), iyi bir davranışsal deneyimin dört bileşenden oluştuğunu öne 

sürmüştür; fonksiyon, anlaşılırlık, kullanılabilirlik ve fiziksel his. Fonksiyonun 

yerine getirilmesi ambalaj için en kolay kısımmış gibi görünebilir. Ancak var olan 

ambalaj kategorisinde kullanıcıları izleyip fonksiyonel anlamda ne tür değişikliklerin 

yapılabileceğini belirlemek mümkünken, var olmayan yenilikçi bir fonksiyonla 

kullanıcılara bambaşka bir deneyim yaşatmayı amaçlayan ambalajlar için 

kullanıcının neye ihtiyaç duyduğunu tanımlamak çok daha zordur. Fonksiyonun 

ardından gelen anlaşılırlık ise kullanıcının ambalajı nasıl kullanacağını 

anlayabilmesidir. Nasıl açılacağına ya da nasıl tutulacağına dair herhangi bir ipucu 

sunmayan ambalajlar kullanıcıda güvensizlik ve kontrolsüzlük hissi yaratabilir. 

Kullanılabilirlik ise ambalajın görevlerini ne derece yerine getirdiği, ürünün 

kullanımı sırasında ambalajın kullanıcıya ne hissettirdiği gibi konuları içermektedir. 

Son bileşen olarak fiziksel his, ambalajın kullanımı esnasında dokunsal anlamda 

kullanıcıya nasıl bir his sunduğuyla ilgilenir. Genel olarak iyi bir davranışsal 

deneyim tasarımı, ambalajı kullanacak olan insanların ihtiyaçlarını anlayabilme ve 

karşılayabilme üzerine odaklanmalıdır. 
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Ambalaj tasarımında davranışsal özelliklerin yarattığı deneyim farklı şekillerde 

ortaya çıkabilir.  

Bir ambalaja birden çok fonksiyonun yüklenmesi ile : Birbiriyle ilişkili farklı 

ambalajlara ait farklı özelliklerin tek bir ambalajda toplanmasıyla kullanıcıya işlevsel 

seçeneklilik sunularak davranışsal deneyim yaratılır. Heinz Ketchup ambalajı bu 

davranışsal deneyime örnek olarak verilebilir (Şekil 4.8).   

 

Şekil 4.8 : Heinz ketçap ambalajı (Url-21).  

Heinz Ketchup, bazı kullanıcıların kullanım yerine ve o anki ihtiyaçlarına göre 

özellikle Fastfood restorantlarda ketçabı bazen açıp yiyecekleri içine batırarak bazen 

de doğrudan yiyeceklerin üzerine sıkarak kullandıklarını tespit etmiştir. Bu durum 

batırma ya da sıkma fonksiyonlarından yanlızca birine yönelmiş ambalajlarda 

kullanıcı farklılıkları açısından problem yaratmaktadır. Bu nedenle firma, ketçabın 

her iki şekilde de kullanılabilmesine imkan tanıyan, kullanım şekline kullanım 

anında kişinin kendisinin karar verebileceği bir ambalaj tasarımıyla ortaya çıkmıştır.  

Mevcut ambalajların iyileştirilmesi yolu ile:  Mevcut ambalajlardaki problemlerin 

tespit edilerek çözülmesi ile olumsuz deneyimlerin olumlu hale getirilmesi 

amaçlanır. “İanick” tasarım stüdyosu tarafından tasarlanan spagetti ambalajı bu 

duruma örnek olarak verilebilir.  

 

Şekil 4.9 : Porsiyon kontrollü spagetti ambalajı konsepti (Url-22). 



87 

Tasarımın davranışsal deneyime yönelik işlevsel katkısı, spagettileri kişi sayısına 

göre ölçülü bir şekilde çıkarıp ona göre pişirebilme olanağını sunması olarak 

tanımlanabilir. 

Ambalajda yenilikçi bir kullanım önerisinin sunulması ile: Ambalajın ürünün 

kullanımında önceden karşılaşılmamış yenilikçi bir öneri getirmesi ile kullanıcının 

yeni olanı deneyimlemesi amaçlanmaktadır. Kullanıcılar farklı olana karşı merak 

duygusuyla yaklaşır ve yeni kullanım şeklinin ne hissettireceğini öğrenmek ister. Bu 

nedenle kullanıcı deneyimi açısından yenilikçilik faktörünün katkısı çok önemlidir.  

CrushPak yoğurt ambalajı, farklı bir yeme alışkanlığına yönelik, bittikten sonra 

katlanıp çöpe öylece atıldığında sürdürülebilirlik anlamında katkısı olan bir ambalaj 

tasarımıdır (Şekil 4.10).  

 

Şekil 4.10 : CrushPak yoğurt ambalajı (Url-23).  

Ambalaja ikincil kullanım yüklenmesi ile: Metal bir kutunun ya da cam bir yoğurt 

kabının sonrasında saklama kabı olarak kullanıcıya hizmet etmesi, kimi zaman 

sadece kutusu ya da şişesi için içindeki ürüne bakılmaksızın ambalajın satın alınması 

gibi durumlar ikincil kullanımın kullanıcıda yarattığı etkinin bir sonucu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu durum kimi zaman kullanıcı tarafından yaratılır, kimi 

zaman ise tasarımcının konseptinde öne çıkardığı bir unsur olarak, bu özellikle 

kullanıcı deneyimi yaratmak hedeflenir.  

Tasarımcı Yves Béhar tarafından kurulmuş olan Fuse Project ekibi, çocuklar için 

vitamin ve mineral içerikli “Y Water” içeceklerinin ambalajları için ikincil kullanıma 

yönelik bir konsept geliştirmiştir (Şekil 4.11). Ambalajlar %100 geri dönüştürülebilir 

ve %100 yeniden kullanılabilir olması özelliklerinin yanı sıra deneyim açısından da 

yenilikçi bir yaklaşım sunmaktadır. İçindeki ürün bittikten sonra boş şişeler, çocuklar 

için yaratıcı bir oyun aracına dönüşmektedir. Böylelikle ambalajın tasarımının ikincil 
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kullanım üzerine odaklanılması sonucu geliştirilmiş ambalaj özellikleriyle çocuklara 

eğlenceli bir deneyim yaşatılmaktadır. 

 

Şekil 4.11 : “Y water” ambalajı (Url-24).  

Ürünün tüketimine katkıda bulunan bir aracın ambalaja dahil edilmesi ile : 

Özellikle yemeye ve servise hazır yiyecek ürünlerinde karşılaşılan önemli bir 

ihtiyaçtır. Bir tatlı ambalajının içinden tatlı kaşığının çıkması, ya da aşağıdaki 

örneklerde olduğu gibi bir cips ambalajının cipslerin içine konulacağı bir servis 

kâsesine dönüşmesi  ve porsiyonluk bir tereyağı ambalajı kapağının onu sürmeye 

yarayan bıçak olarak kullanılabilmesi gibi pek çok örnek bu başlık altında verilebilir 

(Şekil 4.12, Şekil 4.13).  

 

Şekil 4.12 : Boxerchips ambalajı (Url- 25).   

“Boxerchips” markası ambalajın cipslerin sunulabileceği bir servis elemanına 

dönüşmesi konsepti ile kullanıcıya başka bir kaba ihtiyaç duymadan cips yiyebilme 

özgürlüğü tanımaktadır. Davranışsal deneyim açısından etkili bir ambalaj olmasının 

yanı sıra bununla ilişkili bir yansıtıcı deneyim ve duygusal deneyimin de açığa 

çıkmasını sağlar. Çünkü böyle bir yeme davranışı, bireysel tüketimin ötesinde  

paylaşmaya yönelik bir tüketimi desteklemektedir. Ayrıca karton bir malzemeden 

yapılmış olması bu ambalajı çevresel bilince sahip tüketicilerin sahip olmaktan gurur 
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duyacağı bir ambalaja dönüştürmekte, sıradan tüketicilere nazaran daha farklı bir 

deneyim yaşamalarına neden olmaktadır.  

 

Şekil 4.13 : Ambalajın servis aracına dönüşmesi (Url-26).  

Kullanıcı ile ambalaj arasındaki kalıcı bağ, ambalajın davranışsal özelliklerinin 

yerine getirilmesiyle sağlanır. Kullanıcıların farkına bile varmadıkları ihtiyaçlarının 

yeni bir üründe karşılanmış olduğunu görmeleri onlar için oldukça anlamlı bir 

deneyimdir.  

4.5.3 Ambalajda yansıtıcı deneyim  

Norman’a göre yansıtıcı tasarım bir ürünle ya da kullanımıyla ilgili  mesaj, kültür ve 

anlam gibi her türlü alanı kapsar (2004). Ambalajın ya da kullanımının anlamı, 

ambalaja yüklenen anlamsal çağrışımlar, ambalajın verdiği mesaj, kullanıcının öz 

imajıyla ambalajın imajı arasındaki ilişkiler gibi etmenler ambalajda yansıtıcı 

deneyime katkıda bulunmaktadır (Çizelge 4.1, s.66).  

Çağımızın tüketim toplumunda bir imgeye, temsile dönüşen tüketim nesneleri, 

kullanım değerinden çok simgesel değerleri ile ön plana çıkmaktadır. Levy (1959), 

kişilerin ürünleri sadece işlevsel sebeplerden dolayı değil, ifade ettikleri anlam için 

de satın aldıklarını ortaya koymaktadır (Binay, t.y atıfta bulunulduğu gibi). Bu 

noktada sembolik tüketim denilen bir kavramdan söz edilir. Binay’a göre sembolik 

tüketim, anlam satın almak ile eşanlamlı olarak düşünülebilir (Binay, t.y). Ambalaj, 

tüketim ile sonuçlanması beklenen ürün-tüketici etkileşiminin gerçekleştiği ilk 

noktadır. Bu nedenle ambalajın tüketiciye yaşattığı ya da yaşatacağı sembolik 

deneyim, tüketicinin ürün satın alma kararında önemli bir rol oynar.  

Ambalajın sembolik değeri ile ürünün marka değeri arasında da inkar edilemez bir 

ilişki vardır çünkü tüketicinin zihninde ürünün ve markanın imajını yaratan marka 

kişiliğidir (Meyers ve Lubliner, 2003). Kuşkusuz bu zihinsel yaratım, sembolik 
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anlamların tüketicinin kişiliği ile birleştiği ve tüketicinin duygusal doyuma ulaştığı 

anlarda gerçekleşebilir. Bu noktada doğrudan ürün ile ilişkili olan ambalaj, marka 

kimliğini yaratmak  ve bunu dağıtmak için son derece güçlü bir araçtır. Marka 

kimliğinin doğru aktarılabilmesi, firma ve ürettiği ürün için o kadar önemlidir ki 

çoğu firma tarafından bu durum şansa bırakılmaz. Önemli olan, tüketicinin ambalajı 

detaylı bir biçimde incelemeden ambalaj üzerindeki bir takım görsel ipuçları ile 

ambalajı anında tanıması ve sembolik olarak konumlandırabilmesidir. 

Desmet ve Hekkert’e göre deneyimin anlam seviyesinde bilişsellik etkili olmaya 

başlamaktadır (2007). Bilişsel süreçlerden yorumlama, hafızadan bulup çıkarma, 

ilişkilendirme yoluyla metaforlar tanımlanabilir, kişilik ya da diğer ifade edici 

özellikler atanabilir, ürünlerin kişisel veya sembolik anlam ve önemleri 

değerlendirilebilir. Ürünlere farklı anlamlar yükleyen farklı insanlar ürün ambalajına 

da farklı duygusal tepkiler verme eğiliminde olacaktır. Kişilerin ürün ya da ambalajla 

ilgili beklentileri, geçmişte yaşadıkları olaylar, ambalajla ilgili olumlu ya da olumsuz 

anılar, kültürel eğilimler gibi etmenlerle ambalajda yansıtıcı deneyim aşaması 

şekillenecektir.  

Ürün ya da ambalaj ile yansıtıcı deneyiminin yaşanması için gerekli olan ambalajın 

sembolik  anlamı, estetik tasarım öğeleri ile ilişki içerisindedir. Örneğin Creusen ve 

Schoormans (2005)’ın tüketiciler üzerine yaptığı çalışmalarda estetik, sunduğu keyif 

dışında ürün görünümünün diğer önemli fonksiyonu  olarak sembolik anlamları 

betimlemesi özelliği ile ortaya çıkmıştır (Becker ve diğ., 2011‘de atıfta bulunulduğu 

gibi). Aslında güzellik de yansıtıcı seviyeden gelmektedir, bilinçli bir yansımanın ve 

deneyimin ürünüdür (Norman, 2004). Reklamlar yansıtıcı deneyimlerin aktarıldığı 

önemli platformlardan biridir. Hem estetik hem de yansıtıcı seviyede katkı sunarlar. 

Bir parfüm ambalajının baştan çıkarıcı formu estetik deneyimi oluştururken, prestij, 

seçkinlik gibi anlam ve değerlerle kişi ambalajı yansıtıcı düzeyde deneyimler 

(Norman, 2004, s.87).  

Ambalaj ile ortaya çıkan sembolizm rahatlık, çevre bilinci, etnik köken, aile, sağlık 

bilinci, ulusal/bölgesel otantiklik, nostalji, diğerleri arasındaki kalite ve fiyat 

çeşitliliği gibi kavramları içermektedir (Underwood, 2003). Yansıtıcı deneyimin 

merkezinde kişinin öz imajı bulunmaktadır. Öz imaj, ambalajın vermek istediği 

mesajla ya da ambalajın imajı ile ne kadar çok tutarlılık gösterirse kullanıcının 

ambalaja sahip olmaktan dolayı hissedeceği şeyler o denli güçlü olacaktır. Örneğin 
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tüketicilerin öz imajı çevresel açıdan bilinçli olmayı içeriyorsa çevre dostu 

sürdürülebilir ambalajları satın alıp kullandıkları her an aslında bu inançlarını 

doğrulamış olmanın verdiği rahatlığı ve huzuru yaşarlar. Bu aynı zamanda 

kullanıcının ambalajla ilişkisini kişisel tatminle sonuçlandırarak olumlu bir deneyim 

yaşamasına katkı sağlayan bir durumdur.  

Elliott ve Wattanasuwan (1998), deneyimi yaşanmış ve aracılı olmak üzere ikiye 

ayırmaktadır. Yaşanmış deneyimler günlük hayatta karşılaşılan oturmuş,  hali hazırda 

ve çoğunlukla yansımasız gerçekçi aktiviteleri kapsar. Aracılı deneyim ise kitlesel 

iletişim kültürünün veya medya ürünlerinin tüketiminin bir sonucudur  ve günlük 

hayatın gerçekliğinden geçici olarak uzak olayların deneyimlenmesidir (Elliott ve 

Wattanasuwan, 1998). Aracılı deneyime tüketicinin bir ambalaj reklamını izlerken 

yaşadığı deneyim örnek verilebilir. Ambalajın kendisi bir marka iletişim aracı olarak 

düşünüldüğünde, hem aracılı deneyimi hem de yaşanmış deneyimi kullanıcıya 

sunmaktadır. Underwood (2003)’ a göre tasarım sürekliliği veya ambalaj tasarımının 

renk, biçim gibi temel unsurlarına yüklenen sosyal anlam nedeniyle ambalaj 

görüntüsü markanın paylaşılan sosyal algısı için kritik bir mekanizmadır ve aracılı 

deneyimde rol oynar. Ambalaj aynı zamanda tüketicinin hayatının özel bir parçası 

olma potansiyeliyle eve bağlıdır ve tüketici ile marka arasındaki yaşanmış 

deneyimde de rol oynar. Her iki deneyimde de ambalajın, kullanıcının ya da 

tüketicinin hayatındaki yeri, nasıl bir anlam ifade ettiği ve sembolik olarak ne tür 

değerler sunduğu deneyimin anlamsal boyutunun  içeriğini oluşturmaktadır.  

Yansıtıcı düzeydeki süreçler, kullanıcının ambalajla ilgili bütün izlenimlerini 

kapsamaktadır. Yani ambalajla ilgili geriye dönüp bakıldığında, hem görünüm hem 

de kullanım açısından tüm etkileşim aşamalarında etkin olan, kullanıcının kişisel ve 

kültürel farklılıklarına göre hatırda en fazla kalan ambalaj özelliklerinin neden 

olduğu deneyimlerdir.  

4.5.4 Ambalajda duygusal deneyim  

Kullanıcı odaklı tasarıma ilginin giderek artması, odak noktasının kullanıcının 

davranışı ve idrakından, kullanıcının insan ve ürün etkileşimindeki duygusal 

deneyime değişimini harekete geçirmiştir. 1960’lardan bu yana içlerinde pazarlama, 

tüketici araştırmaları, ergonomi, ekonomi ve mühendislik gibi alanların bulunduğu 

çeşitli disiplinlerin ürün araştırmalarında duygu kavramı dikkat çekmektedir (Desmet 
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ve Hekkert, 2007). Pek çok insanın da kabul edeceği üzere duygular günlük 

hayatımızda son derece önemli bir rol oynamaktadır. Aslında yanlızca birkaç yıllık 

bir geçmişi olmasına rağmen, ambalaj tasarımı konusunda çalışmakta olan 

araştırmacılar duygularla ilgili çalışmalarını kilit çalışma olarak şekillendirmeye 

başlamışlardır. Ambalaj tasarımının disiplinlerarası konumu dolayısıyla ambalaj ve 

duygular, hem psikologlar hem de pazarlama araştırmacıları tarafından çalışılmakta 

ve bir ürünün tüketilmesi esnasında yaşanan deneyime karşı tüketicinin verdiği 

duygusal tepkiler ile ilgili giderek büyüyen bir bilgi kaynağı yığını ile karşı karşıya  

kalınmaktadır ( Moskowitz ve diğ., 2009).  

İyi tasarlanmış bir ambalajın daha başarılı olması iyi ya da güzel görünüyor 

olmasından kaynaklı değildir. Ürüne aşık olunmasına ya da ondan nefret edilmesine 

neden olan, ambalajda tasarlanmış olan fikirler, kavramlar ve elemanların tüketicinin 

duygularını harekete geçirebilecek güce sahip olmalarıdır. Aradaki duygusal bağ, 

tüketiciyi ürünü satın alma konusunda ikna eder. Tüketici için ise satın alma 

noktasında ambalaj, ürünü temsil eder. Ambalaj tüketicinin alıştığı ve duygusal 

olarak kopamadığı bir “dost” olmuştur  (Meyers ve Lubliner, 2003).  

“Tüketici ürünleri için etkileyici ambalaj üzerine duyguların etkisi” başlıklı makalede 

etkileyici ambalaj ölçütlerinden biri “duygusal tepki” olarak ifade edilmiş ve 

duyguların ambalajla ilişkisinin önemi vurgulanmıştır (Liao ve diğ., 2010).  Estetik 

tasarımın grafik  (renk, yazı tipi, görseller gibi) ve strüktürel (şekil, boyut, malzeme 

gibi) özellikleriyle evrensel duyguları ve bu duygulara yönelik bilinçsiz psikolojik 

cevapları açığa çıkarma  gibi bir yeteneği vardır (Hine, 1995). Gofman ve diğerleri 

(2009), tüketicilerin görsel ambalaj faktörlerine karşı reaksiyonlarını inceleyerek 

resimlerin ve reklam sloganlarının farklı seviyelerde farklı duygusal etkileri 

olduğunu bulmuşlardır (Liao ve diğ., 2010’da atıfta bulunulduğu gibi).   

Sebebi ne olursa olsun müşteri mağazanın içinde ürüne bakarken hayatın içinde 

karşılaşılan güven, güvenlik, gereklilik ve hatta zihinsel huzur gibi deneyimlerle 

tanışabilmeli ve bu sırada ambalaj “Beni satın al, çünkü ben sana bütün bu 

bahsedilen duyguların deneyimini sunuyorum” diye kendini tanıtmalıdır. Başarılı 

markalar, iyi konseptlerle başlayıp ambalajı ürünün ötesine geçmek için bir araç 

olarak kullanmakta ve böylece olumlu duygusal tepkileri harekete geçirebilmektedir. 

(Aparicio, 2003). Duygu, mantıksal seçimleri marka deneyimine dönüştürebilen en 

önemli faktördür. Örneğin süt satın almaya karşı süt olarak şekillendirilmiş sağlık ve 
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kaliteyi satın almak, duygusal bir ihtiyacın karşılanmasını amaçlar. Aralarındaki fark 

önemlidir çünkü özünde, tüketiciler satın aldıkları ve kullandıkları ürünlerle ilgili iyi 

hissetmek ister (Aparicio, 2003).    

Jaeyoung Ha tarafından tasarlanan çay poşeti ambalajları ile farklı özellikteki çayları 

içerken nasıl hissedileceği görsel olarak anlatılmaya çalışılmıştır (Şekil 4.14). 

Böylelikle tüketicide ambalaj özellikleri vasıtasıyla ürünün deneyimi ile ilgili 

duygusal beklenti yaratılmıştır. 

 

Şekil 4.14 : Duygusal ambalaj örneği (Url-27).  

Özellikle dayanıksız tüketim malları arasında nostalji faktörü, markanın duygusal 

olarak ayrışması için potansiyel bir silah görevi görmektedir.  Unutulmaz deneyimler 

yaratan ambalajların gerek etkileşimle gerekse görünümüyle ilgili bir takım nostaljik 

öğeler barındırdığı görülmektedir. İnsanların geçmişle kurdukları ilişkide anılar çok 

önemli bir yer tutmaktadır ve yıllar sonra bile hatırlanarak aynı duygusal etkileri 

yaratma gücüne sahiptir.  

Sade bir cam kavanozun içerisinde sunulan reçellerin üzerine  etiket olarak sadece el 

yazısıyla ne reçeli olduğunun yazılması gibi bir girişim ürünlerin doğallığını ve ev 

yapımı olduklarını vurgulamaktadır (Şekil 4.15). Böylelikle “tıpkı evde yapılmış 

gibi” mesajının tüketiciye aktarılarak “güven” duygusunu hissettirmek 

amaçlanmaktadır. Bu ilişkinin kurulduğu nokta ise annenin ya da anneannenin 

hazırlamış olduğu reçellerin  cam kavanozlarının da en az bu yalınlıkta ve doğallıkta 

olmasıdır. Geçmişle kurulan duygusal bağlantılar, ambalajı kullanmanın anlamını ve 

değerini şekillendirerek ambalajın yansıtıcı seviyede deneyimlenmesine katkı sağlar.  
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Şekil 4.15 : Elde yapılmış gibi doğal reçel ambalajları (Url-28).  

Ambalajın görünümünün, kullanımının ya da bütünsel olarak ambalaja sahip olmanın 

kullanıcıda hissettireceği şeylerin tamamı, ambalajda duygusal deneyimi 

oluşturmaktadır. Psikolog Paul Ekman’a göre evrensel olarak iletilebilen ve yüzde 

farkedilebilen yedi temel duygudan bahsedilebilmektedir; mutluluk, şaşırma, üzüntü, 

korku, kızgınlık, nefret, iğrenme.(Moskowitz ve diğ., 2009’da atıfta bulunulduğu 

gibi). Gerek estetik, gerekse işlevsel açıdan kullanıcının beklentilerini karşılama ya 

da karşılayamama durumlarına ve kullanıcının ambalajı kendi hayatında nasıl bir 

yerde konumlandırdığına göre ambalaj bu duyguları ve çok daha fazlasını aktif hale 

getirebilecek potansiyeldedir. Örneğin tamamen etiketsiz yüzeyi ve üzerinde asılı 

ağız, göz, burun gibi yüz elemanları çıkartmalarıyla rafta yerini alan şarap şişesinin 

mevcut şarap şişelerinden farklı bir mesaj içerdiği aşikardır (Şekil 4.16).  

 

Şekil 4.16 : Kişiselleştirilebilen şarap şişesi örneği (Url-29).  
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Böyle bir şişe, tüketiciye sunduğu merak ve eğlence duyguları ile tüketicinin 

yüzünde bir gülümseme yarattığı anda satın alma işlemi gerçekleşebilir. Tüketicinin 

satın alma sonrasında ambalajı kullanacağı anı şekillendirmek için de bir süreç 

yaşaması, deneyimin sadece satın alma anıyla sınırlı kalmadığının göstergesidir. 

Şişede oluşturduğu yüzle kullanıcı kendini ifade etmekten keyif duymakla 

kalmayacak, ambalajda düşünülmüş bir detay sayesinde şarap içme deneyimine 

eğlence ve espri ilave edilmiş olacaktır. 

Renk çok güçlü bir duygusal işarettir. Göz hareketleri,  sinirsel aktiviteler ve kalp 

atışları gibi istemsiz fiziksel reaksiyonlarla ilgili çalışmalar göstermiştir ki, renk 

ambalajın en hızlı ve en büyük cevapları harekete geçiren unsurudur. Çünkü renk, 

ambalaj ile rafta karşı karşıya gelindiğinde göze çarpan ilk özelliktir. Her ne kadar 

renk ve tonlarının sayısız birleşimleri nedeniyle genellemesi zor bir konu olsa da bazı 

genel sonuçlara ulaşmak mümkündür. Duygusal olarak en temel renklere kırmızı ve 

mavi örnek verilebilir. Kırmızı rengin görülmesi, kan basıncının ve kalp çarpıntısının 

artmasına neden olurken mavi renk tam tersi bir etki yaratır. Renklerin şiddetleri, 

sıcaklık veya soğukluk dereceleri, insanlarda bazı duygusal etkileşimlere yol 

açabilmektedir. Parlak renkler hafiflik, kutlama, rahatlık ve mutluluk duygusu verir, 

koyu renkler ise daha ciddi bir hava yaratır (Meyers ve Lubliner, 2004).  
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5.  ARAŞTIRMA  

5.1 Araştırmanın Amacı ve  Kapsamı  

Araştırmada bir ambalaj tasarımı üzerinden kullanıcı deneyiminin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Literatür araştırmasında ambalaj ile kullanıcı deneyimi yaratma 

üzerine pek çok örnek ortaya koyulmuştur. Ancak örnekler incelendiğinde 

çoğunluğunun Türkiye dışında üretilmiş ve geliştirilmiş ambalajlar olduğu 

görülmüştür. Araştırmanın daha gerçekçi koşullarda yürütülebilmesi için araştırma 

alanının Türkiye’de ve Türk markaları için tasarlanıp üretilen ambalajlar arasında 

sınırlandırılmasına  karar verilmiştir.  

Günümüzde Türk markaları, farklılaşmanın ve pazarda söz sahibi olabilmenin 

yolunun tasarımdan geçtiğini anlamaya başlamıştır. Özellikle ambalaj alanında 

özelleşmiş tasarımcıların bulunması ve bu tasarımcıların hem ulusal hem de 

uluslararası alanda pek çok ödülün sahibi olmaları ambalaj sektörü açısından umut 

verici gelişmelerdir. Bu gelişmeler, hem ambalajın tasarım sürecinde hem de 

kullanım sürecinde kullanıcı deneyimi kavramının yeri ve önemiyle ilgili bilgi sahibi 

olma konusunda motivasyon sağlamaktadır.  

Dördüncü bölümde oluşturulan ambalaj tasarımında kullanıcı deneyimi ile ilgili 

kuramsal çalışma doğrultusunda bir Türk tasarımcı tarafından tasarlanmış bir 

ambalaj örneği üzerinden kullanıcı deneyiminin incelenmesi ve gerek tasarımcı 

gerekse kullanıcı tarafından edinilen bulguların karşılaştırılarak değerlendirilmesi, 

araştırmanın esas amacıdır.  

5.2 Araştırmanın Yöntemi  

Araştırmanın yöntemi belirlenirken ikinci bölümde açıklanan deneyimin 

ölçülmesinde yararlanılan yöntemler araştırma bağlamında tekrar ele alınmıştır. 
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5.2.1 Tasarımcı perspektifinden kullanıcı deneyiminin anlaşılması  

Tasarımcı perspektifinden ambalaj tasarımında kullanıcı deneyiminin önemini 

anlayabilmek ve kullanıcı deneyimi için tasarlamanın tasarımcı açısından süreçte 

nasıl bir etkisi olduğunu görebilmek için deneyimin ölçülmesi ile ilgili yöntemler 

arasından yarı yapılandırılmış görüşme yönteminin uygun olacağına karar verilmiştir. 

Böylelikle çerçevesi belirlenmiş bir görüşmede, tasarımcının anlattıklarına göre 

farklı yönlerde de ilerleme şansı elde edilerek konuyla ilgili mümkün olduğunca 

fazla bilgiye ulaşılabileceği düşünülmüştür.  

Tasarımcıyla yapılacak görüşmede dikkat edilmesi gereken en önemli konu, kullanıcı 

deneyimine yönelik soruların başta değil, tasarım süreci ve tasarlanılan tanımlamalar 

yapıldıktan sonra sorulmasıdır. Tasarımcının seçilen ürün hakkındaki konuşmasının 

kayıt altına alınması, konuşma sırasında gözden kaçabilecek önemli noktaların açığa 

çıkarılabilmesine olanak sağlayacaktır. İkinci bölümde de ifade edildiği üzere, 

deneyimin tasarlanması gibi bir durum söz konusu olamaz (Sanders, 2001; 

Hassenzahl, 2003). Çünkü deneyimler kişilere özeldir; kişilerin içsel durumları veya 

içinde bulundukları ortam koşulları tasarlanamaz. Bu nedenle tasarımcılar kullanıcı 

deneyimini önemsiyor ve bu detayı tasarım süreçlerine yansıtmak istiyorlarsa 

‘deneyim için tasarım’ı göz önünde bulundurmalılardır. Tasarımcıyla yapılacak olan 

görüşmede amaç, tasarımcının ambalajı tasarlarken kullanıcı deneyimini göz önünde 

bulundurup bulundurmadığı, bulundurduysa ambalajın hangi özellikleriyle nasıl bir 

deneyim öngördüğünü  anlamaya çalışmaktır.  

Tasarımcının kısa ya da yorumlanamayacak cevaplar vermesini engelleyebilmek için 

sorular olabildiğince açık uçlu ve “neden” sorusuna cevap aramaya yönelik 

olmalıdır. Görüşmenin yapısı ve soruları bu hassasiyet çerçevesinde oluşturulmaya 

çalışılmıştır. Sorular tasarımcının verdiği cevaplar doğrultusunda ve röportajın 

gidişatına göre kuşkusuz çeşitlenebilir. Bu nedenle genel çerçevesi önceden 

belirlenmiş ancak röportaj sırasında tekrar şekillendirilmeye açık, yarı 

yapılandırılmış  bir röportaj hazırlığı uygun görülmüştür. 

5.2.2 Kullanıcı perspektifinden kullanıcı deneyiminin anlaşılması  

Literatürde deneyimin ölçülmesiyle ilgili ortaya konulan yöntemler ambalaj   

araştırması bağlamında değerlendirilerek, ambalajın yaratacağı kullanıcı deneyimi 

araştırmaları için en uygun yöntemlerin gözlem ve röportaj olacağına  karar 
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verilmiştir. Ayrıca görüşme öncesi kısa bir anket uygulamasıyla kullanıcıların genel 

özellikleri hakkında bilgi sahibi olunacaktır.  

Önceden de belirtildiği gibi her yöntemin kendi içinde hem avantajı hem de 

dezavantajı vardır. Deneyimlerin öznelliği ve kullanıcının deneyimine dair 

açıklamalarının her zaman yeterli olamayabileceği, kullanıcı deneyimi 

araştırmasında araştırmacı ve kullanıcının yüz yüze olacağı koşullardaki 

yöntemlerden birinin tercihini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle deneyim günlükleri 

yöntemi, kullanıcıdan yeterli bilgi alınamayacağı düşüncesi ile araştırma için uygun 

görülmemiştir. Araştırmanın geneli içinde uzun bir anket uygulaması ise, kullanıcı 

deneyimini ifade etmek konusunda yetersiz kalacağı ve katılımcıların deneyimlerini 

tanımlamaya çalışmak yerine anketi kısa sürede tamamlama eğiliminde olacakları 

düşüncesiyle tercih edilmemiştir. Buna karşılık kullanıcıların eğitim seviyesi, yaşı, 

cinsiyeti, gelir düzeyi gibi genel özelliklerinin kavranabilmesi için araştırma öncesi 

mini bir anket uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Kullanıcı deneyimlerinin 

geçmiş deneyimlere bağlı olarak değişim göstermesi özelliği, araştırma yöntemi 

olarak odak grup görüşmelerinin de göz ardı edilmesine neden olmuştur. Çünkü 

katılımcıların bir arada bulunmasının bir sonucu olarak, geçmiş deneyimlerini 

başkalarının önünde anlatmaktan çekinme ya da birbirlerinin görüşlerinden 

etkilenme gibi olasılıklar, kişisel deneyimlerin doğru yansıtılamamasına neden 

olabilir.  

Yarı yapılandırılmış görüşmeler ile kullanıcının ambalajı kullanırken ne hissettiği 

konusunda bilgi sahibi olmak amaçlanmaktadır. Ancak görüşme sırasında kullanıcı 

belirli ambalaj özelliklerini nasıl deneyimlediğini ifade edemeyebilir (Arhippainen, 

2009). Görüşme yönteminin tek başına yeterli olmayacağı düşüncesiyle kullanıcı 

deneyimi araştırmalarında kullanılan yöntemler arasından gözlem yöntemine 

başvurulmuştur. Gözlem, kullanıcının ambalajı gerçekte nasıl kullandığını ve 

kullanırken nasıl bir deneyim yaşadığını keşfetmeye yarar. Kullanıcının duygularıyla 

ilgili bazı ipuçlarına da gözlem sırasında rastlanabilir ve bu durum duygusal 

deneyimin anlaşılırlığı açısından da fayda sağlayacaktır. Ancak kullanıcının 

duygularının ve yüzsel ifadelerinin doğru yorumlanabilmesi için araştırmacının 

bilişsel bilimle igili bilgi birikimine ihtiyaç duyması, yöntemin zaafını 

oluşturmaktadır.  
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Sonuç olarak bu araştırmada kullanıcıların ambalajı nasıl deneyimlediğini 

anlayabilmek için yarı yapılandırılmış görüşme, gözlem ve görüşme öncesi anket 

yöntemlerinin kullanılmasına karar verilmiştir. Ayrıca araştırma boyunca 

kullanıcının ambalajı hangi aşamalarda deneyimleyeceği ve bu deneyimlerin 

ambalajın hangi özellikleri ile ilişkili olduğu gibi konuları içeren ambalajda kullanıcı 

deneyimi modelinin yol gösterici özelliğinden önemli ölçüde faydalanılacaktır.  

Kullanıcılar ürün ve ambalajı birbirinden bağımsız düşünemeyeceği için soruları 

ambalajla değil, ürünle ilgili sormak yararlı olacaktır. Çünkü öğrenilmek istenen, 

ürünün bütünsel etkisi ve bu etkinin yarattığı deneyimin özellikleridir. Ambalajın ya 

da ürünün özelliklerini ayrı ayrı sormak, kullanıcının cevap vermek için daha uzun 

süre düşünmesine, yanıtlarının ise daha az duygusal, daha çok rasyonel olmasına 

neden olacaktır. Ancak araştırmayla elde edilmek istenen, rasyonel tepkiler yerine 

anlık tepkilerin ve ambalajla ilgili duyguların açığa çıkarılmasıdır. Ambalaj 

araştırması, kullanım deneyimini mümkün olduğunca ideal ve gerçekçi koşullarda 

simule etmelidir.  

Görüşme sırasında kullanıcıdan ürünü göstermeleri ve kullanmaları istenir ve duruma 

göre kullanımla ilgili ilave sorular sorulabilir. Ambalajın nasıl tutulduğu, nasıl 

kullanıldığı (açma, kapama, dökme) ya da nerede konumlandırıldığı gibi kullanıma 

ait aşamaların kayıt altına alınması için fotoğraf ve video çekimlerinden 

yararlanılabilir. Ancak kullanıcının olumsuz yönde etkilenmemesi ve görüşlerini tüm 

gerçekliğiyle aktarabilmesi için video ile kayıt bu araştırmanın içerisine dâhil 

edilmemiştir. Gözleme dair bulgular, yalnızca fotoğraf çekimi ile belgelenecektir.   

5.2.3 Tasarımcı ve ürün seçimi 

Araştırmanın en önemli kısmı için Türk tasarım sektöründe tanınmış ve ambalaj 

tasarımı alanında profesyonelleşmiş endüstri ürünleri tasarımcılarından bir tasarımcı 

ve bu tasarımcıya ait bir adet ambalaj tasarımı seçilecektir. Bu seçimi yapabilmek 

amacı ile Türkiye’de ambalajla ilgili düzenlenen ambalaj tasarım yarışmaları tespit 

edilmiştir. Özellikle araştırma açısından en önemli kriter, ambalajın üretilmiş ve 

piyasaya sunulmuş olmasıdır. Ancak bu şekilde hem kullanıcı hem de tasarımcı 

açısından daha verimli sonuçlara ulaşılabilir. Bu nedenle öğrenci ambalaj tasarım 

yarışmaları araştırma alanı belirlenirken göz ardı edilmiştir. 
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Ambalajın Ay Yıldızları Yarışması sektörel anlamda, profesyonel üreticiler ve 

tasarımcılar arasında özelleşmiş bir yarışma olması açısından önemli bir kaynaktır. 

Bu yarışmadaki kategoriler WPO’ nun WorldstarYarışması ile uyumlu kategorilerini 

kapsamaktadır. Bunun yanı sıra ilki 2008 yılında yapılmış olan Design Turkey 

Endüstriyel Tasarım ödülleri de “ambalaj tasarımı” başlığı altında ambalaj 

tasarımlarını değerlendirerek ödüllendirmektedir. Bu nedenle Design Turkey 2008 ve 

2010 yıllarında ödül almaya hak kazanan ambalaj tasarımları da tasarımcı ve ambalaj 

ikilisinin seçimi için incelenmiştir.   

Ambalaj tasarımcıları ve ürünlerinin seçimi, ürün kategorisinin seçimini de 

kapsamaktadır. Ürün ile ambalajın bire bir ilişki içinde olduğu ambalajlardaki 

kullanıcı deneyimi konu olduğu için ambalajın da bir ürün olarak 

değerlendirilebileceği kategorilerden biri tercih edilmelidir. Buna göre  Ambalajın 

Ay Yıldızları Yarışması’nda belirtilen aşağıdaki kategoriler arasından seçim 

yapılmasına karar verilmiştir (Url-30).  

İçecekler: Alkollü veya alkolsüz, gazlı veya gazsız, kuru, toz ve sıvı haldeki içeceklerin  

ambalajları 

Sağlık ve güzellik ürünleri: Saç, cilt, ağız sağlığı ve bakım ürünleri ile kozmetik, parfümeri 

ve güzellik ürünleri ambalajları 

Gıda: Konut ve işyerlerinde bireysel ve toplu tüketim ya da ikram amaçlı her türlü gıdaların 

ambalajları  

Ambalaj tasarım ödülleri incelenmiş ve ambalaj tasarımı konusunda 

profesyonelleşmiş endüstri ürünleri tasarımcıları arasında Gamze Güven, Orhan 

Irmak, Serhan Güzelderen ve Erkan Şahin gibi isimlerin yer aldığı görülmüştür. Bu 

isimler, sadece ulusal değil uluslararası başarılara da imza atmıştır.  Bunun üzerine 

bu tasarımcılara ait tüm ambalaj tasarımları araştırma kriterleri ve ambalaj 

kategorileri açısından değerlendirilmeye başlanmıştır.  

Sağlık ve güzellik ürünleri kategorisinde Duru Saç Şampuanı ambalajı, Arko Traş 

Sonrası Bakım Serisi, sıvı sabun ambalajları gibi Vena Tasarım ve Orhan Irmak 

Tasarım ekibi tarafından ortaklaşa tasarlanmış ambalajlar mevcuttur. Bu sağlık ve 

güzellik ürünlerine ait ambalajların kişisel ve mahrem bir kullanım süreci 

gerektirmesinden dolayı yeterli düzeyde gözlem yapılmasına elverişli ambalajlar 

olmadıklarına karar verilmiştir.  
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İçecekler kategorisinde ise ambalaj tasarımının alkollü içecekler arasında geniş bir 

yere sahip olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle Yeni Rakı’nın özelleşmesi ve Mey İçki 

bünyesinde yer almasıyla başlayan alkollü içeceklerde ambalaj yenilemesi ve bu 

konuda tasarımcıların söz sahibi olması, Türk ambalaj sektörü için önemli bir 

gelişmedir. Ancak bu ambalaj kategorisi de, alkollü içeceklerin keyif ve eğlence 

ortamlarında tüketiliyor olması, kullanılan alkolün kullanıcı yönünden bilinçli bir 

araştırmanın yürütülmesine  izin vermeyecek olması ve kullanım niteliği ve süresinin 

diğer kategorilerdeki ürünlere kıyasla farklı oluşu nedeniyle araştırma konusu olarak 

uygun bulunmamıştır.  

Bahsi geçen Türk tasarımcılarının tasarladıkları ambalajlar arasında gıda kategorisi 

içinde yer alabilecek en önemli ürün grubunun zeytinyağı ambalajları olduğu 

görülmüştür. Ambalajın Ay Yıldızları 2011 yılı yarışma sonuçlarına bakıldığında 

farklı  zeytinyağı firmalarına ait farklı ambalaj tasarımlarıyla karşılaşılmaktadır. Bu 

ambalajların çoğu, firmanın kendi bünyesindeki tasarımcılar tarafından tasarlanan ve 

üretilen ambalajları kapsamaktadır. Buna karşılık diğer firmalardan farklı olarak, 

Komili zeytinyağı firması yeni ambalaj tasarımı için alanında uzman ve tanınmış bir 

tasarımcı olan Gamze Güven ile çalışmayı tercih etmiştir. Bu durum, araştırmanın 

tasarımcı perspektifinden ele alınacak olan bölümü için istenilen bir özelliktir. Bunun 

üzerine, Gamze Güven tarafından tasarlanan Komili zeytinyağı ambalajları 

belirlenen araştırma yöntemlerine uygunluğu açısından incelenerek değerlendirmeye 

alınmıştır.  

Genel anlamda zeytinyağı ambalajı, hem estetik hem de işlevsel açıdan kullanıcı ile 

etkileşim içerisinde olan, kültürel değerler ve sosyal anlamlarla desteklenen bir 

üründür. Deneyimle ilişkili etkileşim, anlam ve değerler gibi kavramlar göz önünde 

bulundurulduğunda ambalajın deneyim açısından incenebilme potansiyeline sahip 

olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra ambalajın içerdiği ürün olan zeytinyağının 

kullanıcı deneyimi için öneminden bahsetmekte yarar vardır. Nitekim ambalaj ve 

ürünün birbiriyle ilişkili olduğu ve bu ilişkinin kullanıcı deneyimine yön verebileceği 

literatürde değinilen konular arasında yer almıştır (Connolly, 2007; Gladwell, 2005; 

Löfgrun, 2005). Ambalaj, ürün örneğinden önce ürün deneyiminin “sözü” olduğu 

için iletişim açısından çok önemlidir. Özellikle son zamanlarda önemi hızla artan 

sağlık ve sağlıklı yaşam trendi, zeytinyağının konumunu yeniden 

şekillendirmektedir. Zeytinyağının sağlıklı yaşamın anahtarı olarak kabul edilmesi ve 
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kitle iletişim araçlarıyla neredeyse her an tüketicilerin bu konuda bilgilendirilmesi 

bilinçli bir kullanıcı gurubunun oluşmasına neden olmaktadır. Komili zeytinyağı 

ambalajı aracılığıyla ambalaj ve ürünle ilgili bu kullanıcıların “ne” deneyimledikleri, 

hangi ambalaj özellikleriyle “neden” ve “nasıl” deneyimledikleri gibi konular üzerine 

bilgi sahibi olunabileceği öngörülmüştür.  

Ürün, ambalaj ve tasarımcı açısından yapılan değerlendirmelerin sonucunda Gamze 

Güven tasarımı Komili zeytinyağı ambalajının hem tasarımcı hem de kullanıcı 

perspektifinde kullanıcı deneyimi açısından incelemeye uygun bir ambalaj olduğuna 

karar verilmiştir. Komili zeytinyağı ambalajlarının 1 litrelik ve 2 litrelik plastik 

şişeleri ile 0,5 litrelik cam şişesi raflarda en çok karşılaşılan ambalaj çeşitlerindendir 

(Şekil 5.1). 

 

Şekil 5.1 : Gamze Güven tasarımı Komili zeytinyağı ambalaj çeşitleri (Url-31).   

5.2.4 Kullanıcıların seçimi  

Araştırma yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşmeler ve kullanıcı gözlemleri 

belirlenmişti. Bu nedenle araştırma yöntemleri çerçevesinde kullanım alanları 

rahatlıkla ziyaret edilebilecek, evine girilmesinden tedirgin olmayacak aynı zamanda 

araştırmacının da evine rahatça girebileceği kullanıcılarla görüşmenin daha uygun 

olacağına karar verilmiştir. Bu durum elbette bazı kısıtlamaları da beraberinde 

getirmektedir.  

Görüşmeler için Komili kullanmakta olan kişilerin belirlenmesi sırasında, sadece 

yakın çevrede bulunan sınırlı kişiler arasından yeterli sayıda Komili kullanıcısı 

belirlemeye çalışmak, geniş bir örneklemde Komili kullanıcısı tespit etmekten daha 
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zorlu bir süreci kapsamaktadır. Diğer bir kısıtlama ise, yine yakın çevredeki Komili 

kullanıcılarının araştırılmasından dolayı kullanıcıların sadece belirli bir profil 

etrafında yoğunlaşacak olmasıdır. Yani kullanıcı grubu çeşitliliği bu araştırmada göz 

ardı edilmektedir. Buna göre, yaşları 25-40 aralığında değişen, eğitim durumu 

üniversite mezunu ile başlayıp yüksek lisans ve doktoraya kadar uzanan aralıkta yer 

alan, çoğunluğunu iç mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı, grafik tasarımcısı gibi 

tasarımla ilişkili meslek sahiplerinin oluşturduğu ve İstanbul’da ikamet eden 

kullanıcıların yoğunluğu araştırmada ister istemez daha fazla olacaktır. Araştırma 

yöntemi olarak gözlemden yararlanma kararı, bu araştırmanın belirli bir kullanıcı 

grubu ile sınırlı kalmasına neden olacaktır. 

5.3 Araştırmanın Kurgulanması ve Sınırlarının Belirlenmesi 

Bu çalışma, ambalaj tasarımında kullanıcı deneyiminin incelenmesi üzerine sadece 

başlangıç niteliğinde bir çalışma olarak değerlendirilmelidir. Araştırma, sınırlı sayıda 

katılımcı ile gerçekleştirilecek ve zeytinyağı ambalajındaki kullanıcı deneyimi 

üzerine genel görüşlerin  yalnızca bir bölümünü yansıtacaktır. Diğer bir deyişle 

katılımcı sayısı  geniş çapta bir genelleme için oldukça sınırlıdır. Sonuçlar, bütün 

araştırma evreninin kendine özgü davranışlarını, inançlarını ya da sorunlarını ifade 

etmeyebilir. 

Ambalaj tasarımı ile ilgili kullanıcı deneyimini araştırmanın bir başka yolu 

süpermarketlerde Komili ambalajlarının konumlandığı zeytinyağı reyonlarının 

önünde beklemek ve Komili alan kişilerle o an seçimi neye göre yaptıkları üzerine 

konuşmak olabilecekken, bu durum kullanım aşamasına dair yeterli bilgi 

vermeyeceği ve farklı sorunlara yol açabileceği düşüncesiyle elenmiştir.  Bu kişilerin 

telefon ya da e-posta gibi iletişim adreslerinin alınması ve bir hafta sonra kullanımla 

ilgili sorular sorulması kullanımla ilgili bilgi edinmek gibi bir çözüm, kullanım anı 

ile ilgili gözlem yapma imkanı tanımayacağı, yalnızca kullanıcıların söylediği 

kadarıyla yetinileceği gerekçesiyle tercih edilmemiştir. Sadece gözlem için yabancı 

kullanıcıların evine gitmek ise, hem araştırmacı hem de kullanıcı açısından tedirgin 

bir ortam yaratarak araştırmanın gerçekçi sonuçlara ulaşmasını engelleyebilir. Tüm 

bu düşünceler çerçevesinde araştırma kurgusunun başka türlü geliştirilip 

geliştirilemeyeceği üzerine fikir sahibi olunmuş ve araştırmanın sınırlarını 

belirleyecek zorunluluklar ortaya çıkarılmıştır. Ambalajın  nerede ve nasıl 
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konumlandırıldığı, ambalajın  bulunduğu ortamın özellikleri, kullanıcının  ambalajı 

nasıl kullandığı gibi kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyebilecek konularla ilgili 

bilgi sahibi olabilmek için ev ziyaretleri ve gözlemlerin araştırma açısından oldukça 

önemli olduğuna karar verilmiştir. Bu durum yakın çevre ile bağlantılı olmayı ve 

kullanıcıların bu çevre içinden seçilmesini gerekmektedir. 

Araştırmadaki  gözlem ve röportaj yöntemleri, kullanıcının kullanım anına dair 

gerçekçi bilgilerin elde edilmesine imkan tanırken, satın alma anına dair bilgileri 

geriye dönük sorularla elde etmeye çalışmaktadır. Bu durum araştırmanın başında 

geriye dönük soruların deneyim aktarımı açısından kullanıcı için ne derece etkili 

olabileceği şüphesini de beraberinde getirmiştir. Eş zamanlı gerçekleşemeyecek olan 

bu aktarım, araştırmanın zayıf yönü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak hazırlanan 

sorularla kullanıcının hatırında kalanların ortaya çıkarılması, kullanıcı deneyimine 

katkı sağlayacağı için bu zayıf yönü avantaja dönüştürme imkanı da sunmaktadır.  

Ayrıca kullanım anının  gözlem gerektirmesi ve geriye dönük sorularla idare 

edilebilecek durumda olmaması, satın alma anına dair bu şüphelerin yok sayılarak 

araştırmanın,  yine planlanan yönde ilerlemesine neden olmuştur.  

Araştırma, kullanıcı tarafı ve tasarımcı tarafı olmak üzere iki yönlü yürütülecektir. 

Tasarımcı ile bire bir görüşme yapılacak ve böylelikle nitel bir veriye ulaşılacaktır. 

Kullanıcı ile ise yine birebir görüşmelerin yapılması tercih edilmiş, görüşme öncesi 

ise kullanıcıya demografik özelliklerinin ve konu ile ilgili genel görüşlerinin 

sorulduğu mini bir anket uygulanmasına karar verilmiştir. Gözlem öncesi anket nicel 

verileri içermekteyken, birebir görüşmeler çoğunlukla nitel verileri içerir. Nitel 

verilerdeki  kısıtlayıcı durum, katılımcıların kendi görüşlerini yanlızca araştırmacı 

tarafından belirlenen sorular ve cevaplar doğrultusunda ifade edebilmeleridir. Sonuç 

olarak, bazı önemli ve ilginç noktaların kapsam dışında bırakılması muhtemeldir 

(Grossnickle ve Raskin, 2000). Buna ilaveten veri toplamanın kalitesi ile  sonuçlar 

çoğunlukla araştırmacının yeteneğine bağlı olarak değişim gösterir. Diğer bir yandan  

nitel araştırmalarda daha geniş bir evrenden örnek almak için girişimde bulunulmaz. 

Bu nedenle araştırma konusunu ilgilendiren daha geniş bir kitle ile ilgili bilgi 

eksikliği ortaya çıkar. Ayrıca hem katılımcılardan gelen cevaplar hem de 

görüşmelerin analizi duygular ve önyargılar tarafından etkilenebilir (Newell ve 

Burnard, 2006, s.112).  
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5.4 Zeytinyağı Sektörü’ne Genel Bir Bakış  

Zeytinyağı üretimi en çoktan en aza doğru sırasıyla İspanya, İtalya, Yunanistan, 

Tunus, Türkiye, Suriye, Fas ve Portekiz gibi Akdeniz’i çevreleyen ülkelerde 

toplanmıştır. Akdeniz bölgesinde bulunan adı geçen bu sekiz ülke, dünya zeytinyağı 

üretiminin %90’dan fazlasını tek başına sağlamaktadır. Türkiye 2004–2008 yılları 

arasında ortalama 145.000 tonluk zeytinyağı üretimiyle dünyanın altıncı büyük 

zeytinyağı üreticisidir. Sağlıklı beslenme ve doğal gıda tüketiminden dolayı 

dünyanın farklı ülkeleri arasında son on yıldan beri zeytinyağına yüksek bir talep 

bulunmaktadır. Ayrıca, dünyadaki yüksek yaşam  standartları ve artan gelir düzeyleri 

zeytinyağı tüketiminde yeni pazarların oluşmasına yol açmıştır. Özellikle Ege 

Bölgesi’ndeki zeytinyağı tüketimi, diğer bölgelerden ve özellikle de Türkiye 

genelinden oldukça yüksek seviyede olup, AB ülkeleri seviyesinin yarısı 

düzeyindedir (kişi başına 5-6 litre).  Ancak, Türkiye genelinde zeytinyağı tüketimine 

bakıldığında ise tüketimin 1 litre civarında olduğu görülmektedir. 

Türkiye’de kişi basına düşen zeytinyağı tüketiminin düşük olmasının en önemli 

nedeni zeytinyağı fiyatlarının ikame ürünlerin (bitkisel yağlar) fiyatlarından yaklaşık 

olarak 2,5-3 kat daha yüksek oluşudur. Ürünler arasındaki bu fiyat farkı, özellikle 

orta ve düşük gelirli nüfusun yağ talebini bitkisel yağlara kaydırmaktadır. Ayrıca, 

zeytinyağının değerinin tüketici tarafından yeterince anlaşılamaması ve genel olarak 

tüketicinin gelir ve alım gücünün düşük olması gibi nedenlerle talebin doğal olarak 

ikame ürün olan diğer yağlara kayması da zeytinyağı tüketimini olumsuz 

etkilemektedir.  

Ülkemizde zeytinyağı üretimi konusunda geçmişi olan markalar arasında Komili, 

Tariş, Yudum, Kırlangıç gibi markalar sıralanabilir. Bu markaların yanı sıra artık 

sağlıklı yaşam kavramının önem kazanmasıyla, yerel zeytinyağı üreticileri “daha 

sağlıklı, asitlik derecesi daha az” şeklinde tanımladıkları ürünleri piyasaya sunmaya 

başlamıştır. Teknolojinin ve bilgi çağının birbirini tanımayan insanları bile kolayca 

bir araya getirebildiği günümüz koşullarında insanlar kişisel bağlantıları vasıtasıyla 

Ege köylerinden birinde üretilen zeytinyağına kolayca ulaşabilmektedir. Hatta 

“organik” kavramının bu derece moda olduğu bir dönemde markası bilinen ürünler 

yerine daha sağlıklı hissettiren ürünlerin tercih edilmesi de ekonomik gücü belirli bir 

seviyenin üzerindeki kullanıcılarda sıklıkla rastlanan bir durumdur. Peki hem 
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raflarda hem de sanal ortamda onlarca ürün ve markaya maruz kalan tüketici 

seçimini neye göre yapmaktadır ve bunun sonucunda zeytinyağı ambalajından 

edindiği deneyim nasıldır?  

5.4.1 Komili firmasının sektördeki yeri ve önemi 

Kuruluşu 1878’lere dayanan Komili Zeytinyağı ilk günden itibaren atılan tüm 

adımlarda, günlük ticari kardan çok, hep uzun vadede markaya yarar sağlayacak 

girişimlerde bulunmaya gayret etmiştir. “Marka” kavramının bilinmediği yıllarda 

bile tüm maddi ve mali değerler yerine “marka” yı tercih etmiş, sürekli olarak 

“kaliteden ödün vermemekten” söz etmiştir. Daha 1970’lerde üretim ile pazarlamayı 

birbirinden ayırmak, pazara özel üretim zeytinyağı sunmak, zeytinyağına kol kanat 

germek ve zeytinyağını tabiatın mucizesi olarak adlandırmak, hep Komili 

Zeytinyağı’nın payına düşmüştür (Vardar, 2007). 1972’den sonra zeytinyağı 

üretimine daha fazla ağırlık veren firma, Komili markasıyla ihraç edebilmenin 

yollarını araştırmaya başlamıştır. Bu konuda ambalajla ilgili bir değişime gitme 

zorunluluğu doğmuştur çünkü o zamanlarda kullanılan kare teneke ambalajlarda 

sızma sorunu yaşanmaktadır. Halis Komili bu dönemi şöyle açıklamaktadır (Vardar, 

2007’de atıfta bulunulduğu gibi).  

“Kare teneke kutuların üretimi de, ambalajlaması da problemliydi. O nedenle sızmalar 

oluyordu. Özellikle küçük ambalajlarda, ambalaj kalitesi daha da düşüyordu. Biz de alternatif 

arayışı içindeydik. Türkiye’de o yıllarda motor yağı üretimi ve pazarlamasında bir canlanma 

yaşanıyordu. Pazarda sunulan motor yağları da silindir teneke kutularda satılmaya 

başlanmıştı. Bu teneke kutular, otomasyonla üretiliyor, daha ucuza mal oluyor ve herhangi 

bir sızma problemi yaşanmıyordu. Biz de zeytinyağını silindir kutulara koymak istedik. 

Herkes bunun bize çok yanlış olduğunu söyledi. Biz yine de risk almamız gerektiğine 

inanıyorduk. Manajans’ın katkılarıyla, ürünümüzü, yeni tasarım ve logosuyla, yeni kutusuyla 

yenileyerek piyasaya sunduk ve “Yeni Komili Altın Kutuda” kampanyasını başlattık. Müthiş 

bir Pazar başarısı elde ettik. ” 

Ambalajdaki değişiklik ve iletişimin gücüyle marka birden inanılmaz bir pazar 

başarısı yakalamıştır. Daha sonraki yıllarda Komili tüketiciler arasında, yine farklı 

ambalajıyla kendinden söz ettirecektir. Bu kez teneke kutudan, küçük ambalajlarda 

kullanım kolaylığı ve maliyet avantajı getiren ve o yıllar içinde büyük yenilik olan 

PVC plastik ambalaja geçilmiştir. Günümüzde ambalaj malzemesi olarak PVC 

yerine, PET şişe, cam şişe ve büyük boylarda teneke kullanılmaktadır. Sonrasında 

şişe kapaklarında sızma ve kullanım sorunları yaşanmaya başlanmıştır. 
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“Bunun üzerine yine ilk kez kolay açılan ve yağı sıçratmadan dökme imkanı veren şişe 

kapakları Komili’de kullanılmıştır. Bu tip açma sistemini kullanan tek marka, üç yıl boyunca 

yalnız Komili olur. Tüm bu ambalaj kolaylıkları, TV ve gazete reklamları yardımıyla 

tüketiciye aktarılır. Markayla tüketici arasındaki bağları güçlendiren bu gelişmeler, tüketici 

gözünde marka kimliğini oluşturan öncü adımlardır .”(Vardar, 2007) 

1990’lı yıllarda zeytinyağı kategorisi daralmış ve ürün daha az kullanılır olmuştur. 

Bu nedenle Komili, tüketiciyi hatta fikir liderlerini eğitme görevini üstlenerek ürünün 

yeniden değerlenmesi için büyük uğraşlar vermiştir.  

“Sorun çok yönlüdür. Öncelikle 1990’da Türkiye, daha yeni yeni hızlı gıdayla tanışmaktadır. 

O yılların gençliği biraz da “yenilik” olarak algılandığından bu gıdalarla beslenir olmuş, Türk 

mutfağını ve dolayısıyla zeytinyağlı yemekleri adeta unutmuştur. Bu nedenle, 1990’lar 

gençliğinin damak zevkini yeniden eğitmek, zeytinyağının yararlarından söz etmek 

kaçınılmazdır.” (Vardar, 2007).  

Öte yandan zeytinyağını biraz olsun daha iyi bilen orta yaş grubu tüketiciler de, hem 

fiyatların yüksekliği, hem de “zeytinyağı ağırdır, kokuludur, acıdır” yanlış kanısı 

nedeniyle ürün gurubundan gitgide uzaklaşır olmuşlardır. Daha da önemlisi 

zeytinyağı, doktorlar tarafından henüz keşfedilmemiştir. Komili işe kalp ve damar 

doktorlarıyla işbirliği yaparak, öncelikle insan sağlığıyla ilgilenenler arasındaki bu 

eksik bilgiyi tamamlamaya karar verir. “Tabiatın Mucizesi” kampanyası bu şekilde 

doğmuştur (Vardar, 2007). Komili bu kampanya ve sonrasında zeytinyağının sağlıklı 

olduğuna dair tüketicileri, basını, fikir öncülerini ve hatta doktorları bilgilendirmek 

için aralıklarla kitaplar ve kitapçıklar hazırlamıştır.  Markanın sektörü için başlayan 

mücadelesi, zeytinyağının unutturulan değerini tekrar açığa çıkarabilmek ve 

tüketiciye gerçekleri aktarabilmek amacıyla devam etmiştir. Günümüz zeytinyağı 

algısına bakıldığında markanın o dönemdeki haklı çabasının, zeytinyağının bugünkü 

konumuna olumlu bir katkı sağlamış olduğu inkar edilemez. Komili markasının ve 

paralelinde zeytinyağı sektörünün gelişimi değerlendirmesi ışığında zeytinyağı ve 

Komili markası ile ilgili kullanıcı deneyimiyle ilişkili olabilecek bazı sonuçlara 

ulaşılmıştır. Buna göre;  

-Zeytinyağı, pazardan kovulup sonra tekrar yerini almaya çalışan bir üründür.  

-Zeytinyağı algısı, “ağır ve zararlı” dan “sağlıklı ve doğal” a dönüşmüştür.  

-Komili marka özellikleri, “kaliteden ödün vermemek, zeytinyağına kol kanat 

germek, öncülük,  yenilikçilik, risk alabilmek ve tüketiciyi bilgilendirmek” olarak 

sıralanabilir.  
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6.  ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ    

6.1 Katılımcıların Profili  

Araştırmada toplam 10 kullanıcıyla görüşülmüştür. 1 litre, 2 litre ve 5 litre gibi farklı 

boyutlarda satışa sunulan Komili zeytinyağı ambalajları katılımcıların evde kaç  kişi 

yaşadıklarına göre değişiklik göstermektedir. 10 kullanıcıdan 7’si evde iki kişi 

yaşamaktadır. Bu 7 kullanıcıdan 3’ü evli olup, 1’i kardeşi ile, 3’ü de ev arkadaşı ile 

aynı evi paylaşmaktadır. Kalan 3 kullanıcıdan 2’si yalnız yaşamaktayken, 1’i annesi 

ve babası ile yaşamaktadır. Buna göre 10 kişiden 3’ü 1 litrelik, 6’sı 2 litrelik ve 1’i 5 

litrelik ambalaj kullanmaktadır.  

Görüşülen kullanıcıların çoğunluğu kadınlardan oluşmaktadır, araştırma boyunca 

yalnızca 1 adet erkek kullanıcı ile görüşülmüştür. Görüşmelerin tamamı için ambalajı 

satın alan ile kullanan aynı kişidir. Katılımcıların tamamı en az üniversite mezunudur 

ve yaş aralığı 25-40 arasındadır. Görüşme sonuçlarına göre kullanıcıların ortalama 

gelir düzeyi 2500-5000 ¨ aralığındadır. Her bir katılımcının deneyimlerinin kişisel 

ve özel olmasını sağlayan  farklı davranış biçimleri vardır. Görüşülen katılımcılardan 

çoğu (10 kişiden 7’si) tasarım ve yaratıcılık ile ilgili bir meslekle uğraşmaktadır. Bu 

7 katılımcının bir kısmında tasarıma olan ilgi ve eğilimlerinin ambalajı algılama 

biçimleri ile doğrudan ilişki içerisinde olduğu görülmektedir. Buna karşılık bu 7 

katılımcı arasında marka tutkusu ve marka sadakati ambalaj tasarımının önüne 

geçebilecek boyutta olan önemli bir grup da mevcuttur.  

Katılımcıların profili, katılımcılara görüşme öncesi uygulanan mini anketin sonuçları 

doğrultusunda belirlenmiştir. Genel demografik özelliklerin elde edilmeye çalışıldığı 

kullanıcı anketleri göz önünde bulundurularak katılımcılara ait genel bulgular 

aşağıdaki çizelgede ortaya konulmuştur (Çizelge 6.1).  Her bir kullanıcı A’dan J’ye 

kadar uzanan aralıktaki harflerden biri ile tanımlanmıştır. Bu bölümde ve yedinci 

bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesi sırasında bu harflerden 

yararlanılacaktır.  
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Çizelge 6.1 : Katılımcılara ait genel bulgular. 

KULLANICI  YAŞ CİNSİYET 
MEDENİ  

DURUM 

EVDE 

YAŞAYAN  

KİŞİ 

SAYISI  

MESLEK 
AYLIK  

GELİR-¨  

KULLANILAN 

Z.YAĞI 

(LİTRE) 

A 26 Erkek  Bekar  1 İç Mimar  0-2500 1 

B 26 Kadın Bekar  2 

Endüstri  

Ürünleri  

Tasarımcısı 

0-2500 1 

C 33 Kadın Evli  2 İç Mimar  
2500-

5000 
2 

D 27 Kadın Bekar  1 

Grafik  

Tasarımcısı- 

İllüstratör 

0-2500 2 

E 25 Kadın Bekar  2 

Endüstri  

Ürünleri  

Tasarımcısı-  

İç Mimar  

2500-

5000 
2 

F 29 Kadın Bekar  3 
Reklamcı- 

Fotoğrafçı 

2500-

5000 
2 

G 28 Kadın Evli  2 

Yazılım 

Teknik 

Destek 

Uzmanı  

5000-

7500 
2 

H 29 Kadın Evli  2 Akademisyen 
2500-

5000 
2 

I 41 Kadın Bekar  2 Ekonomist 
2500-

5000 
1 

J 29 Kadın Bekar  2 İç Mimar  0-2500 2 

 

6.2 Etkileşim Aşamalarına Göre Deneyimle İlişkili Bulgular 

Araştırma bulguları, ambalaj ile kullanıcı arasındaki etkileşim aşamalarında 

kullanıcıların yaşayacağı deneyim türleri  kapsamında değerlendirilecektir.   

6.2.1 İlk kritik an öncesi: haberdar olma  

Görüşülen 10 kullanıcıdan 5’i Komili zeytinyağı ile tanışıklıklarının ailelerine 

dayandığını belirtmiştir. Bu 5 kullanıcı, ailelerinden ayrılıp tek başlarına yaşamaya 

başladıktan sonra ailelerinden gelen bu markayı kullanarak kendi hayatlarında da 

devam ettirmeyi tercih etmiştir. Hatta kullanıcılardan biri (C kullanıcısı), Komili 

şişesi denildiğinde aklına annesinin geldiğini ifade ederek marka kimliği ile duygusal 

bağını ortaya koymaktadır. Kalan 5 kullanıcıdan 2’si Komili’yi reklamlardan 

tanıdığını ifade ederken, 3’ü tam olarak belirli bir yere dayandırmadan “Komili: 
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bilinen bir marka” şeklindeki ifadeleriyle  markanın tüketicinin zihninde bilinçli ya 

da bilinçsiz bir yer edinmiş olduğunu kanıtlamaktadır.  

Özellikle Komili denildiğinde kullanıcıların aklına ne geldiğini anlayabilmek üzere 

haberdar olma anına ait doğrudan ambalaj ile ilgili bir soru sormaktan kaçınılmıştır. 

Aslında kullanıcıların kendiliğinden, ambalaja dair herhangi bir özelliği Komili 

markasıyla bağdaştırıp bağdaştırmayacakları gözlenmek istenmiştir. 

Kullanıcıların neredeyse tamamı Komili’yi “güven” kavramı ile ilişkilendirmiştir. 

Markanın hissettirdiği bu duygu, bazı kullanıcılar için ambalajı sanıldığının altında 

bir değere indirgemektedir. Öyle ki görüşülen kullanıcılardan 3’ü “Komili, 

zeytinyağını nasıl bir ambalajda sunarsa sunsun farketmez, yine Komili’yi satın 

alırım.” diyebilecek kadar güçlü bir şekilde markaya bağlıdır.  

6.2.2 İlk kritik an: satın alma 

Aileden kalma Komili kültürüne sahip kullanıcılarda, markaya duyulan  güvenin ve 

marka sadakatinin, kendi kararıyla sonradan tanıyıp Komili kullanmaya başlayan 

kullanıcılardan çok daha fazla olduğu görülmektedir. Bununla ilgili verilere gözlem 

öncesi ankette, zeytinyağı alırken dikkat edilen etmenlerin önem derecesine göre 

sıralanmasının  istendiği soru vasıtasıyla ulaşılmıştır. “Zeytinyağı satın alırken dikkat 

ettiğiniz özellikleri önem sırasına göre numaralandırınız (1’den 4’e kadar, 1 en 

önemli olacak şekilde)” sorusuna karşılık çıkan sonuçlar aşağıdaki çizelgede 

gösterilmektedir. (Çizelge 6.2) 

Çizelge 6.2 : Zeytinyağı satın alırken dikkat edilen özellikler. 

Özellik Önem sırası 

Marka 1. 

Yağın Tadı 2. 

Görünümü 3. 

Kullanım Kolaylığı 4. 

Görüşülen kullanıcılara satın alma kararı ile ilgili geriye dönük sorular sorularak bu 

kararda ambalajın nasıl bir etkisinin olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Buna göre, 

kullanıcılardan 4’ü Komili zeytinyağı satın almak üzere markete gitmektedir. Öyle ki 

bu dört kullanıcıdan F kullanıcısı, alışveriş listesinde zeytinyağı yerine “ Komili” 

yazdığını belirtmiştir. Bu gruptaki kullanıcıların marka sadakati, yeni marka ve 
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ürünleri denemelerine engel olacak derecede kuvvetlidir. Ancak ilk kiritik anda 

yeterince etkin olmayan ambalaj, markaya bağlı kullanıcının ikinci kritik an olarak 

adlandırılan kullanım aşamasında ürünü nasıl deneyimlediğini belirleyen bir faktöre 

dönüşecektir.  

Satın  alma anı ile ilgili sorulan sorularda kullanıcının hafızasında yer etmeyi başaran 

rakip markalar da açığa çıkmıştır. Özellikle Komili’den başka ürün kullanmayı 

düşünmediklerini belirten 4 kullanıcının dışında kalan ve marka sadakati daha az 

olan kullanıcılardan 4’ü (D, E, G ve I kullanıcıları) rafta Komili dışında dikkatlerini 

çeken bir başka markadan söz etmişlerdir: Zeytin İskelesi. Burada dikkat edilmesi 

gereken bulgu, bu markanın görüşme sırasında ifade edilebilecek kadar belirgin 

ambalaj özellikleriyle hafızada yer etmeyi başarmış olmasıdır. Özellikle rengi ve 

grafik özellikleriyle kullanıcıları etkilemiş olan Zeytin İskelesi ambalajı, markanın 

“dinamik, Ege’li, doğal ve butik” olarak tanımlanmasını sağlamıştır. Bu tanımın 

nedeni sorulduğunda ise “turuncu rengi, silindir formu ve yazı karakterinin türü” gibi 

ambalaj özellikleri sıralanmıştır (Şekil 6.1).  

 

Şekil 6.1 : Zeytin İskelesi’ne ait cam ve teneke ambalajlar (Url-32).  

Rafta doğrudan Komili’ye gittiğini ve diğer markaları görmediğini söyleyen  I 

kullanıcısının dahi hafızasında bir şekilde yer edebildiği için estetik deneyim 

açısından başarılı bir ambalaj olduğu sonucuna varılabilir. Ancak I kullanıcısının tat 

konusunda takıntılı oluşu bu markayı denemesine engel olmuştur. Buna karşılık, 

diğer 3 kullanıcı (D, E, G) ise sadece ambalajı nedeniyle bu markayı satın alarak 

ürünü deneyebileceklerini belirtmiştir. Bu da özellikle ambalajın estetik deneyiminin 

ilk kez satın alınacak olan marka ve ürünlerin ambalajında çok daha önemli bir rol 

oynadığını kanıtlamaktadır. Literatürde bu konuyla ilişkili olabilecek, şöyle bir 

detaydan bahsedilmektedir. Richardson’a göre (1994), araştırmalar, tüketicilerin özel 
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markaları değerlendirirken ulusal markalara nazaran ambalajın dışsal ipuçlarına 

(renk, görsel, yazı karakteri, logo vb.) daha fazla güvendiğini ortaya koymuştur 

(Underwood, 2003’de atıfta bulunulduğu gibi). Bu da özel markalarda ambalaj 

tasarımının önemini arttıran bir durumdur.  

Komili ambalajının sunduğu estetik deneyim incelenirken dördüncü bölümde  

oluşturulan ambalaj  tasarımında kullanıcı deneyimi modeli kullanılmıştır. Genel 

olarak bu değerlendirmeye göre, kullanıcıların ambalajın estetik özellikleri ile 

deneyimledikleri olumlu ise (+), olumsuz ise (-) işaretleriyle belirtilmiş ve eğer 

kullanıcı için özel bir durum söz konusu değilse boş bırakılarak kullanıcının nötr 

olduğunun anlaşılması istenmiştir (Çizelge 6.3). 

Çizelge 6.3 : Estetik deneyim faktörlerinin kullanıcı görüşmelerine göre  

                     değerlendirilmesi.  

  İLK KRİTİK AN: SATIN ALMA  

  
ESTETİK DENEYİM: (Duyusal modalitelerin  

harekete geçirilmesi ) 

A
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j 
Ö
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ll
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Dikkat çekme, İçeriksel ve işlevsel vaatlerde bulunma   

GÖRÜNÜM  DOKUNMA  
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A   + + 

B + + + - 

C   +  

D + + + + 

E + + +  

F + +   

G + + + + 

H   + + 

I  +   

J + + +  

İlk kiritik an olarak da tanımlanan satın alma aşaması, ambalajın estetik deneyimi ile 

bire bir ilişkili bir etkileşim aşamasıdır. Löfgren’e göre ilk kritik an, ambalajın 

tüketicilerin dikkatini çekebilme kapasitesi ile ilgilidir (2005). Satın alma anında 

etkin olarak görev yapan ambalajın estetik özellikleri kullanıcılarda farklı duygusal  
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tepkilere yol açarak satın alma kararını etkilemektedir (Norman, 2004). Bu açıdan 

bakıldığında ambalajın sunduğu estetik deneyim, duygusal deneyimi tetikleyen bir 

faktördür. Kullanıcı görüşmeleri, Komili ambalajının ilk kritik ana dair estetik 

deneyimi üzerine yeterli bilgi sunmamaktadır. Çünkü 10 kullanıcıdan yalnızca biri 

Komili’yi ilk kez satın almıştır. Geri kalan kullanıcılar için Komili zaten var olan 

güvenilir bir markadır ve satın alma karar vericisi olarak ambalajının çok da etkili 

olmadığı sonucuna varılmıştır. Bunun üzerine ambalajın estetik özellikleri ile ilgili 

sorularla, kullanıcının ambalajı ilk kritik an perspektifinde değil de genel olarak nasıl 

değerlendirdikleri öğrenilmeye çalışılmıştır. Öte yandan, ambalajın tasarımcısı 

Gamze Güven’e tasarım sürecinde ambalajın estetik özelliklerinin kararı ile ilgili 

nasıl bi yol izlediği sorulmuş ve bu aşamanın ambalajın estetik deneyimiyle ilişkisi 

hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Güven, kendisiyle yapılan röportajda, firmanın 

yeni ambalaj ihtiyacını ve bununla ilgili “tasarım brief” ini şu şekilde tanımlamıştır.          

“Pazarın en eski lider markası, öncü ve yeniliklere açık markası olduğundan, kendine özgü 

eşşiz bir şişe ihtiyacı içindeydi. Ve bu liderliği, yenilikçiliği en iyi vurgulayan, etiketi 

olmadan da  Komili şişesi olduğunu anlatabilecek, adeta bir Coca Cola şişesi gibi bu jenerik 

markanın kimliğini yansıtabilecek bir şişe olması isteniyordu. Bu ambalaj ile şemsiye marka 

altında zeytinyağının yanı sıra mısır özü ve ayçiçek yağı ambalajı olarak da kullanılacaktı.”  

(G.Güven, kişisel görüşme, 29 Mart 2012) 

Sonrasında markanın algılanmasına ilişkin tüketici yorumlarını içeren pazar 

araştırmalarının verileri, hem iç pazardaki hem de dış pazardaki rakipler ve bununla 

birlikte sekiz bin yıllık Anadolu kültürü incelenmiş ve sonrasında tasarım sürecine 

başlanmıştır. Formla ilgili nasıl bir konseptle yola çıktıkları sorusuna ise tasarımcı 

Güven şöyle cevap vermiştir: 

 “Zeytinin ölümsüz bir ağaç olmasından yola çıktık ve sonrasında bereket tanrıçası Kibele’yi 

andıran bir forma döndü kendiliğinden. Anadolu’ya baktığımız zaman, yani zeytinyağının 

anforalardan mutfaklara nasıl kaplarda taşındığıyla ilgili araştırma yaptığımızda daha çok altı 

tombul kaplara gidilmiş olduğunu gördük. Zaten bu tür tombul yapılar kupa, karaf, sürahi 

gibi formlarda da vardı. Ancak zeytinyağında da böyle bir forma gidildiğinin ipuçlarına 

araştırmalar sonucunda varmış olduk. Aslında sadece bereket tanrıçası değil, ana tanrıça 

idolü olarak kalçası geniş bir tanrıçanın soyutlanmasıyla bu forma ulaştık.” (Kişisel görüşme, 

29 Mart 2012)  

Bu cevap doğrultusunda tasarımcının formla ilgili kültürel ve tarihsel birikimleri veri 

olarak kullanmak istediği görülmüştür. Kibele’nin Anadolu kökenli bir tanrıça 

olması, bununla yetinilmeyip zeytinyağının kökeniyle bağlantı kurulmaya çalışılması 
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ve eski zeytinyağı kaplarının formuna gönderme yapması ambalajın estetik 

deneyimini desteklemeye yönelik çalışmalardır. Bu da literatürde bahsedilen estetik 

deneyimin yansıtıcı deneyim ile ilişki içerisinde olduğunun ve olması gerektiğinin 

kanıtıdır (Norman, 2004; Desmet ve Hekkert, 2007). Aslında güzellik de yansıtıcı 

seviyeden gelmektedir, bilinçli bir yansımanın ve deneyimin ürünüdür (Norman, 

2004). Kullanıcının ambalajın formuna yükleyeceği anlam, çağrışımlar ya da anılar 

ambalajı yanlızca gördüğünde ya da kullandığında değil her zaman hatırlamasını ve 

deneyimlemesini sağlayacaktır.  

Kullanıcıların tamamının Komili şişesini kadın vücuduna benzetmesi, ambalajın 

estetik olarak beklenilen düzeyde deneyimlendiğini kanıtlamıştır (Çizelge 6.4). 

Örneğin H kullanıcısı formun kalçalı bir Akdeniz kadınını anımsattığını belirtirken, 

G kullanıcısı ambalajı ünlü bir kadının vücuduyla (Sibel Can) bağdaştırmıştır. Bu 

durumda tasarımcının “kalçası geniş tanrıça” konseptiyle, kullanıcının form algısı ve 

dolayısıyla deneyimi örtüşmektedir.  

Çizelge 6.4 : Kullanıcıların Komili ambalajının formu ile ilgili düşünceleri.  

E
st

et
ik

 D
en

ey
im

 

D
ik

k
at

 Ç
ek

m
e 

FORM İLE İLGİLİ ÇAĞRIŞIMLAR 

 

KADIN VÜCUDU  

EGE KIYILARI 

GİBİ  

ZEYTİN 

ÇEKİRDEĞİ  

   

“Kalçası geniş tipik bir   

akdeniz kadını”   “Girintili çıkıntılı ” 

 “Zeytin çekirdeğini     

andıran bir form ” 

“Kalın hatlı”     

“Zarif ”     

     

Ambalajın formu ile ilgili “kadınsı” ifadesini kullanan G kullanıcısı, bununla 

kalmayıp Ege kıyıları ile form arasında bağlantı kurarak formu “Ege kıyıları gibi 

girintili çıkıntılı” olarak tanımlamıştır. Yine aynı kullanıcının zeytinyağı denildiğinde 

“Ege ve doğallık” olarak cevap verdiğini ve markette zeytinyağı reyonunda Egeli 

gibi görünen, o doğallık ve organiklik hissini veren her türlü markayı denemeye açık 

olduğunu ifade ettiğini belirtmekte ayrıca yarar vardır. Zaten kullanıcı, Zeytin 

İskelesi markasına ait ürünleri markanın doğal ve Egeli olduğu kanısıyla denemek 

istemiş ve satın almıştır. Ve bu algılamada ambalaj tasarımı oldukça önemli bir etken 

olarak görev yapmıştır. Yani bakıldığında kullanıcı, ürün beklentisi ambalaj 

beklentisi ile paralel bir şekilde karşılandığı sürece hiç tanımadığı bir markayı dahi 

satın alabilecek potansiyeldedir. 
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Güven ambalajın estetik özelliklerini şöyle tanımlamaktadır:   

“Form ergonomik olarak daha rahat bir tutma sağlıyordu. Bunun yanı sıra, markanın dikkat 

çekici şişeyle bütünleşik bir üst kısmı olmasını istiyorduk. Bunun için etiketi mümkün 

olduğunca kapatmayıp yağın duruluğunu göstererek ve şeffaf etiket üzerine zeytin dalı 

görselini ilave ederek sanki şişenin içine zeytin dalı atılmış gibi gözükmesini sağladık. Arka 

etiket de bu sebeple o kadar küçük bir alanda çözülmeye çalışıldı. Önemli olan zeytinyağının 

sağlıklı olduğunu, ışıltısını gösterebilmekti.” (Kişisel görüşme, 29 Mart 2012)  

Bu noktada ürün özelliklerinin ambalaj tasarımına yansıtılmaya çalışıldığı 

görülmektedir. “Zeytinyağının sağlıklı olduğu, zeytinyağının ışıltısı” gibi ürün 

nitelikleri, kullanıcı tarafından kolaylıkla algılanması için ambalajın estetik 

özelliklerini belirleyen kriterlere dönüşmüştür. Gözlem öncesi anket sonuçlarına 

göre, “Zeytinyağı denildiğinde aklınıza ilk gelen şey nedir?” sorusuna araştırmaya 

katılan  kullanıcılardan 3’ü “kıymetli”,  4’ü “sağlık ve lezzet”, 1’i “mutfağın 

vazgeçilmezi”  ve 1’i de “ Ege ve doğallık” cevaplarını vermiştir. Bu bulgular 

dahilinde zeytinyağı ile ilişkilendirilen tanımlardan en önemlileri “sağlık ve lezzet” 

ile “kıymetli” tanımlarıdır. Yani tasarımcının zeytinyağının “sağlıklı” olma halini 

ambalajla vurgulamak istemesi, estetik ambalajda ürün deneyimi açısından yerinde 

bir tercih olmuştur.  

PET ile çalışmak, bazı üretim kısıtlamalarını da beraberinde getirmiştir ve tasarımcı 

bu kısıtlamalar dahilinde şişenin kenarlarında hem elde tutmayı kolaylaştırıcı, hem 

dekoratif, hem de PET’e direnç verebilecek zeytin dalları girintilerini oluşturmuştur.   

Bu girintilerin diğer bir amacı ise kullanıcının her dokunduğunda parmak uçları ile 

hissedebileceği bir alan yaratarak, kullanıcıdaki “tactile” (dokunsal) algıyı 

güçlendirmektir (G. Güven, kişisel görüşme, 29 Mart 2012). Estetik deneyim, 

literatürde de belirtildiği üzere kullanıcıların bir ya da daha fazla duyu 

modalitelerinin ambalaj tarafından uyarılma kapasitesidir (Norman, 2004; Desmet ve 

Hekkert, 2004). Yani ambalaj, görsel özelliklerinin dışında dokunsal özellikleriyle de 

kullanıcıya deneyim sunabilmelidir. Bu açıdan  bakıldığında Komili ambalajı, estetik 

deneyime katkı sağlayacak olan duyusal etkileşimler göz önünde bulundurularak 

tasarlanmıştır denilebilir.  

Dördüncü bölümde oluşturulan ambalaj tasarımında kullanıcı deneyimi modeline 

göre (Çizelge 4.1, s.66), ambalajın malzemesinin de estetik deneyimi etkileyebilme 

özelliği bulunmaktadır. Malzeme ve ambalajın dokunsal özellikleri kullanıcıda 
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ambalajla ve içerdiği ürünle ilgili beklentilerin oluşmasına neden olur. Kullanıcı 

görüşmelerinin sonuçlarına göre 10 kullanıcıdan 9’u ambalajın estetik özelliklerinin, 

kolay tutulum ve kolay kavrama gibi işlevsel beklentilere neden olabilecek ipuçlarını 

içerdiğini düşünmektedir.  

Tasarımcı malzeme ilgili yaptığı açıklamalarda ambalajın formuna eklenen zeytin 

dalları girintileriyle PET şişenin cam gibi ışıltılı görünmesini (cam havası vermek) 

amaçladığından bahsetmiştir (G. Güven, kişisel görüşme, 29 Mart 2012).  Bu konu 

üzerine değelendirme yapmak gerekirse,  tasarımcı zeytinyağı ambalajının cam gibi 

görünmesini sağlayarak içerdiği zeytinyağının “sağlıklı” olma algısını arttırmayı 

hedeflemiştir. Nitekim kullanıcılar için de zeytinyağı gibi sağlıklı bir ürünün 

ambalajında tercih edilecek en önemli malzeme yine “sağlıklı” olduğu gerekçesiyle 

cam olarak görülmektedir. Ancak plastik Komili ambalajının bu yönde olumlu bir 

katkı yaratmış olduğuna dair herhangi bir bulguya ulaşılamamıştır. Buna karşılık 

kullanıcılardan zeytinyağı ambalajı için hangi malzemeyi neden tercih edecekleri ya 

da neden etmeyeceklerini belirtmeleri istenmiş ve ortak görüşler üzerinden 

malzemelerdeki deneyim farklılıkları değerlendirilmeye çalışılmıştır (Çizelge 6.5). 

Çizelge 6.5 : Malzemenin kullanıcılara estetik deneyim çerçevesinde hissettirdikleri.  
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MALZEME İLE İLGİLİ ÇAĞRIŞIMLAR  

  

PLASTİK  CAM  TENEKE  

Şeffaflık: Yağın rengini  

görme ihtiyacı  

Şeffaflık: Yağın rengini  

görme ihtiyacı  Matlık 

Çabuk kirlenme  Kolay temizleme    

Kirlilik halinde kötü bir görünüm 

sergileme  

İçindekini güzel  

gösterebilme  

İçindekinden 

haberdar olamama  

Tekrar kullanabilme  Tekrar kullanabilme  

Tekrar kullanıma 

gerek yok  

Yapay- zararlı  

Sağlıklı  

Işıltılı  Koruyucu  

Hafif,  taşıması kolay  Ağır, taşıması zahmetli  

 

Ağır, taşıması zahmetli  

Kırılma korkusu yok  

Her an kırılabilir kaygısı 

var Zedelenme olabilir  

Uygun fiyatlı  Pahalı  Ekonomik  

Komili ambalajının sunduğu estetik deneyimle ilgili ipuçlarına kullanım başlığı 

altında sorulan sorulardan birinden de ulaşılabileceği öngörülmüştür. Özellikle 

plastik komili zeytinyağı şişelerinin ocak ya da evye altı dolaplarda saklanması ile 
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ocak kenarında ya da tezgah üzerinde konumlandırılması arasında estetik kaygıları 

belirleyici önemli bir fark vardır. Kullanıcılardan yalnızca 2’si plastik şişeyi 

doğrudan ocağın yanında kullanmaktayken, geri kalan 8 kullanıcı “özgün” Komili 

ambalajlarını dolapların içinde saklamayı tercih etmektedir  (Şekil 6.2). Buna karşılık 

ocağın yanında durmasını istedikleri şişe kişisel beğenilerini yansıtabilecek nitelikte 

özel cam şişeler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Estetik deneyimde önemli olan kullanıcının sahip olduklarıyla gurur duyması ve 

kendisini dış dünyaya o şekilde tanıtabilmesidir. Kullanıcılardan yalnızca ikisinin (D 

ve J) Komili ambalajını mutfağında sergilemekten çekinmiyor oluşu, H 

kullanıcısının ise şişeyi ocağın yanında muhafaza edip etmeyeceğinin o anki ruhsal 

durumuna bağlı olacağını belirtmesi, ambalajın sunduğu estetik deneyim açısından 

olumlu sayılabilecek sonuçlar değildir. Halbuki tasarımcı Gamze Güven’in de 

belirttiği üzere “kullanıcıların zeytinyağı kullanım alışkanlığını değiştirmek, teneke 

ya da başka bir ambalajdan kullanıcılara ait cam şişelere dolumu ortadan kaldırarak 

plastik ambalajın doğrudan masada ya da yemek yaparken ocağın kenarında 

kullanımını sağlayabilmek” bu ambalajın esas tasarlanış amacıdır (Kişisel görüşme, 

29 Mart 2012).  

 

Şekil 6.2 : Komili ambalajının mutfak dolaplarındaki yerleşimi. 
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Görüşme sonuçlarına göre Komili plastik şişelerinin açıkta konumlandırılmamasının 

öncelikli nedeni malzeme niteliğidir. Çünkü bir zeytinyağı şişesine tüketiciler 

tarafından layık görülen malzeme camdır. Kullanıcıların tamamı, zeytinyağı ile cam 

malzemesini bağdaştırmakta ve bu amaçla zeytinyağını sergileyebilecekleri ve 

kullanabilecekleri özel cam şişe arayışına girmektedir. Aldıkları plastik ya da teneke 

ambalajı da dolaplarının içine saklayıp bu ambalajları yalnızca cam şişenin yeniden 

doldurulması gerektiğinde ortaya çıkarmaktadır.  

Bu durumla ilgili F kullanıcısı “Rafta Komili ambalajını diğerlerinden ayıran 

özellikleri nelerdir, neye göre bu ürünü seçtiniz?” sorusuna şöyle cevap vermiştir: 

“Aslında hiç dikkat etmedim, herhalde plastik olduğu için nasılsa dolabın içine 

yerleştirilecek mantığıyla formuna hiç bakmadım”. Buna göre kullanıcının zihninde 

plastik yağ şişesinin doğrudan tezgah altında konumlandırılması gerektiğine dair 

muhtemelen kişisel tecrübeler ve birikimler, aileden gelen davranış ve inançlar gibi 

yansıtıcı etmenlerle oluşturulmuş bir algı yer almaktadır. Yani plastik ambalaj, 

tezgahın üzerinde konumlandırmaya değer görülmemektedir.  

Tezgahlarda kullanılan Komili ambalajı dışındaki cam şişeler ise kullanıcılara göre 

farklı ölçülerde ve biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Hatta bazı kullanıcıların birden 

fazla cam şişe kullanıldığı görülmektedir. Bunun nedeni biri yemekler için riviera 

tipi zeytinyağı, diğeri ise salata, soğuk meze gibi yiyecekler için sızma tipi 

zeytinyağı olmak üzere iki türde zeytinyağı kullanım alışkanlığının bulunmasıdır. Bu 

iki farklı zeytinyağı türü, ambalajlarında da farklı estetik ve işlevsel ihtiyaçları 

gerektirmektedir. Kullanıcıların Komili zeytinyağı plastik şişesi yerine ocak yanı, 

masa üstü gibi mutfağın görünen yerlerinde sergilemeyi tercih ettikleri farklı cam 

şişeleri de ambalajın estetik deneyimi açısından incelenmesi gereken ürünlerdir. 

Çünkü bu şişelerle kullanıcıların zeytinyağı ile ilişkilendirdikleri formların 

özelliklerine ulaşılabilir ve buna göre bazı ortak başlıklar oluşturulabilir. 

B ve I kullanıcıları Coca Cola ambalajını zeytinyağı şişesi olarak kullanmayı tercih 

etmiştir. 10 kişilik bir kullanıcı grubunda 2 kişinin aynı şişeyi aynı amaçla 

değerlendirmek istemesi araştırma açısından önemli bir bulgudur. I kullanıcısı Coca 

Cola içmediği halde yalnızca şişesi için Coca Cola almış, içindekini  döküp 

yıkadıktan sonra 1 litrelik Komili şişesini doğrudan Coca Cola ambalajına 

boşaltmıştır. B kullanıcısı ise görüşme sırasında ocağın kenarında 

konumlandırabileceği “esprili bir cam şişe” arayışı içerisinde olduğunu söylerken 
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evyenin üzerinde duran boş Coca Cola şişesini görüp, o anda o şişenin zeytinyağı 

şişesi olarak iş görebileceğine karar vermiştir. Coca Cola şişesinin zeytinyağı ile 

harhangi bir bağlantısı olmamasına karşılık zeytinyağı şişesi olarak kullanılabilir 

oluşunu Coca Cola’nın başarılı tasarımına bağlamak mümkün olabilir. Nostaljik bir 

ambalajın mutfağın içinde zeytinyağı gibi önemli bir ürüne korumalık edip, ikincil 

ömrünü evin vazgeçilmez bir parçası olarak, kullanıcıyla birebir ilişki içerisinde 

devam  ettirebilmesi estetik deneyim açısından değerli bir veridir. Öyle ki Coca Cola 

ambalajına boşaltmadan önce bir süre Komili’yi kendi ambalajında kullandığını 

söyleyen I kullanıcısı, Coca Cola şişesinin Komili şişesine göre işlevsel açılardan 

daha zayıf olduğunu belirtmiştir. Yani sırf 1 litrelik Komili ambalajının içine 

boşaltılabileceği ölçülerde bir cam şişe olması özelliğinden dolayı Coca Cola 

ambalajı I kullanıcısı tarafından tercih edilmiştir. Bu örnekte malzemenin kullanıcıda 

yarattığı etkinin ambalajın işlevsel özelliklerini karşılayıp karşılayamamasının 

ötesine geçtiği görülmektedir.   

Yalnızca yağ şişesi olarak kullanmak üzere başka bir ürün ambalajını satın alan 

kullanıcılardan bir diğeri de C kullanıcısıdır. Bu kullanıcı zeytinyağı şişesi olarak 

kendine likör şişelerini uygun bulmuştur. Özellikle likör şişelerinin tezgah üzeri ya 

da ocak yanı zeytinyağı saklama ölçülerine uygun hacimlerde bulunmaları, kullanıcı 

tarafından potansiyel zeytinyağı şişesi kaynağı olarak tanımlanmalarına neden 

olmuştur. Aynı kullanıcı zeytinyağını estetik anlamda çekici bulduğu bir likör 

şişesinin içinde evinin baş köşesinde sergilemekten gurur duymaktadır. Kullanıcı 

özellikle ve bilinçli bir şekilde zeytinyağını konumlandırdığı alan için “evimin 

merkezi, baş köşesi” tanımını kullanmıştır. Ve gerçekten de açık mutfak yapılı 

evlerinin salonundaki koltuktan ya da herhangi bir yerinden mutfak tezgahının 

köşesindeki şişenin gayet rahat bir şekilde görülebildiği detayı C kullanıcısı 

tarafından özellikle belirtilmiştir. Burada zeytinyağının önemi ve içine gireceği 

ambalajın da bu önemi hissettirecek derecede önemli olması zorunluluğu söz 

konusudur. C kullanıcısı röportaj sırasında kullanmakta olduğu likör şişesinin artık 

değiştirme zamanının geldiğinden bahsetmiştir. Çünkü şişenin kapağının  tutma 

yerinin malzemesinin metal, içe geçen kısmının malzemesinin ise mantar olması 

nedeniyle hijyenik açıdan daha fazla kullanılamaz halde olduğunun farkına 

varılmıştır. Kullanıcının yeni şişe olarak düşündüğü başka bir likör şişesi çoktan 
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yerini almış, hazır bir şekilde kullanılmayı beklemektedir. Bu iki şişede de ortak olan 

estetik özellik yuvarlak hatlı oluşlarıdır.  

C kullanıcısının zihninde  zeytinyağı şişesi denildiğinde bilinçli ya da bilinçsizce 

daha küremsi, yere geniş bir yüzeyde yere basan, kısa ve tombul şişeler 

belirmektedir. Bu özellikler tasarımcı Gamze Güven’in bahsettiği Anadolu’da 

anforalardan mutfaklara zeytinyağı taşımak üzere kullanılan kapların estetik 

özellikleri ile benzerlik göstermektedir. Bu durum da C kullanıcısının tarihi gözlem 

yeteneğinin gelişmiş olabileceği ya da ilgi alanları arasında geçmiş kültür 

yaşamlarının bulunabileceği gibi varsayımları akla getirmektedir. Çünkü eğer 

kullanıcının böyle bir eğilimi varsa algılarının bu yönde açık olması muhtemeldir. 

Böylelikle bilinçli ya da bilinçsizce estetik beğenileri yansıtıcı etmenler tarafından 

şekillendirilmiştir denilebilir. Bunun üzerine C kullanıcısının “Mobilya Tasarım 

Tarihi” isimli bir ders verdiği, uzmanlık ve ilgi alanının tasarım tarihi olduğu 

verilerine ulaşılmış ve böylece bir önceki öngörünün ambalaj ve kullanıcı deneyimi 

modeli çerçevesinde doğrulanmış olabileceği ihtimali ortaya çıkmıştır.    

H kullanıcısının zeytinyağı koyabileceği iki adet şişeye sahip olduğu gözlemlenmiş 

ve bu şişelerle ilgili görüşleri istenmiştir. Kullanıcıya bu şişeleri neden tercih ettiği 

sorulduğunda şişelerden biriyle ilgili şöyle cevap vermiştir:  

“Çünkü fotoğraflardaki sıcak, huzurlu mutfakları anımsattı bana. Şişenin kendi 

mutfağımda da öyle bir atmosfer yaratacağına inandım.”  

Burada ilginç olan şişenin formunun huzuru ve sıcaklığı çağrıştırması ve kullanıcının 

şişeyle ilgili duygusal beklentilere şişenin estetik özellikleri sayesinde 

ulaşabilmesidir. Bu noktada yansıtıcı deneyim, kullanıcının daha önceden görmüş 

olduğu sıcak ve huzurlu mutfak görsellerine bu formda bir şişenin uygun olacağını 

düşünmesi ve o şişeyi kullanarak sıcaklığı ve huzuru deneyimlemesidir. Yine aynı H 

kullanıcısına ait diğer cam şişenin tercih ediliş sebebi ise formunun testiyi 

çağrıştırması olmuştur. Testi ile zeytin arasında doğal bir bağlantı olduğunu düşünen 

kullanıcı, şişeyi zeytinyağı küpü olarak mutfağında sergilemekten mutlu olmaktadır.  

Tercih edilen cam şişe özellikleri ve kullanıcının bu özellikler doğrultusunda 

deneyimledikleri değerlendirildiğinde yansıtıcı deneyimi oluşturan etmenlerin estetik 

deneyimi etkilediği sonucu ortaya çıkmıştır.    
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Şekil 6.3 : Görüşmelerde kaşılaşılan zeytinyağı şişeleri. 

Kullanıcılarla yapılan görüşmelerde ambalajın form özelliklerinin kullanım açısından 

nasıl bir beklentiye neden olduğuyle ilgili farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Ancak 2 

litrelik ve 1 litrelik ayrımı yapmaksızın genel olarak ambalajın formu kullanıcıya 

“tutması kolay” hissi vermektedir diyebiliriz. 10 kullanıcıdan 8’i satın alma anında 

ambalajın formu ile kolay tutulum ve kolay kavrama işlevleri hakkında olumlu bir 

beklenti içerisine girdiklerini ifade etmiştir. Ambalajla ilgili ilk izlenimlerden 

kullanımla ilişkili olan görüşler şöyledir: “İnce bel- kilit görevini üstlenmiş”, “2 

litreliklerdeki parmak koyma detayı güzel”,“Ele oturabilir bir ölçü”.  

Ambalajın estetik özellikleri sayesinde kullanıcıların dokunsal algılarının ön plana 

çıkmasıyla form ile fonksiyon arasındaki ilişki kurulmaya başlanmaktadır. Özellikle 

1 litrelik ambalajın yapısal özelliği, fiziksel temasa geçilmeden önce kullanıcıda 

kullanımla ilgili olumlu beklentilere neden olmuştur. 2 litrelik ambalajın formuna 

dahil edilmiş olan parmak koyma girintisi ise kullanıcılardan bazılarının farkına 

varmadığı bir detaydır. 2 litrelik ambalajı kullanmakta olan 6 katılımcıdan yalnızca 

2’si  rafta ambalajı gördüğünde ve sonrasında eline alıp baktığında şişenin üzerindeki 

oyuntunun tutmayı kolaylaştırıcı, parmağın koyulabileceği bir nokta olarak görev 

yaptığını anlayabilmiştir. Buna karşılık geri kalan 4 kullanıcıdan 3’ü bu yapısal 

özelliği zeytinyağını satın alıp evde kullanmaya başladıktan sonra farkettiğini 
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belirtmiştir. Kalan 1 kullanıcı ise ambalajdaki bu yapısal özelliğin farkına görüşme 

esnasında varmıştır. Nasıl tuttuğunu göstermesi istenirken bir anda o noktayı 

keşfettiğine tanık olunmuş ve o ana kadar şişeyi tutmak için parmak koyma 

oyuntusunu  kullanıp kullanmadığının bilincinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

açıdan bakıldığında aslında başta hiç bir beklenti oluşturmayan ve adeta formun içine 

saklanmış olan parmak koyma noktaları kullanıcının sonrasında keşfedebileceği bir 

özelliğe dönüşerek deneyimde sürpriz unsurunu oluşturabilir. Sürprizler de 

unutulmaz deneyimlerin yaratıcısı olarak görev yapmaktadır (Ludden, 2008).  

6.2.3 İkinci kritik an: kullanma   

Kullanım aşaması satın alma sonrası taşıma ile başlayıp, saklama, açma, dökme, 

kapama ve tekrar yerine kaldırma gibi alt aşamalardan oluşmaktadır. Satın alma 

sonrası taşıma ile ilgili ambalaj özellikleri, hangi malzemede zeytinyağı tercih 

edileceğini etkileyerek estetik özelliklerin dahi ötesine geçebilir. Örneğin kullanıcı 

görüşmelerinde kullanıcıların çoğunun sağlıklı olduğu için tercihlerini cam şişeden 

yana kullandıklarını belirtmelerine karşın markete gittiklerinde plastik şişede 

zetinyağı satın alma eğiliminde oldukları sonucu ortaya çıkmıştır. Kullanıcılar bunun 

nedenleri arasında plastik ambalajın daha ucuz olması, taşıma esnasında daha hafif 

olması, kırılma tehlikesinin olmaması gibi malzeme ile ilişkili özellikleri sıralamıştır. 

Önceki bulgular da tekrar gözden geçirildiğinde kullanıcıların malzeme ile ilgili 

açıklamalarının çelişkili olduğu düşünülebilir. Ancak aslında gerçek, çelişkiye yer 

bırakmayacak açıklıktadır. Buna göre kullanıcılar, satın alma aşamasında “nasılsa 

evdeki cam şişelere boşaltırız” mantığıyla daha ekonomik, daha hafif ve görece daha 

emniyetli olan plastik ambalajları tercih etmektedir. Sonuç olarak, ambalajın 

malzeme özelliği, satın alıp eve getirene kadarki süreçte farklı, mutfakta ocağın 

yanında konumlandırma ve kullanma sürecinde farklı kullanıcı ihtiyaçlarına gerek 

duymaktadır. Bu nedenle iki aşamada da malzemenin davranışsal deneyime etkisi 

farklı olacaktır.  

Beşinci bölümde ortaya konulmuş olan ambalaj tasarımında kullanıcı deneyimi 

modelindeki davranışsal deneyim bileşenleri için Norman’ın duygusal tasarımın 

davranışsal düzeydeki bileşenlerinden yararlanılmıştır. Buna göre davranışsal 

deneyim, fonksiyon, kullanılabilirlik, anlaşılırlık ve fiziksel his olmak üzere dört 

faktörle ilişki içerisindedir. Görüşme sonuçları bu faktörlere göre değerlendirilerek;  
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fonksiyonların kullanıcılar için ihtiyaçları karşılar seviyede olması ve memnun 

kalınması durumu (+) ile, ambalajın fonksiyonunu yerine getirememesi sonucu 

kullanılabilirlik açısından olumsuz deneyimlenmesi durumu ise (-) ile ifade edilmiştir 

(Çizelge 6.6). Tanımlanan fonksiyonla ilgili herhangi bir şey hissedilmemesi ve nötr 

kalınması durumunda ise hiçbir işaret konulmamıştır. Bu yöntemle 

değerlendirilmeye alınan görüşme sonuçları aşağıdaki çizelgede listelenmiştir.  

Çizelge 6.6 : Komili ambalajının davranışsal deneyimi ile ilgili görüşme bulgularının             

                      literatürdeki davranışsal deneyim faktörlerine göre değerlendirilmesi.   

  İKİNCİ KRİTİK AN: KULLANMA   
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A -  - + - - - +  - 

B  - - - -   -  - 

C  + - - -   - +  

D + + + + - +   + + 

E + + - + - + + + + + 

F  + -  - - - - + - 

G + + - +   + - -  

H + - + +  + + + + + 

I + + - -  + + -   

J + + - +  -  + + + 

6.2.3.1 Fonksiyon ve kullanılabilirlik açısından davranışsal deneyim 

Fonksiyon ile kullanılabilirlik aynı değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bunun nedeni 

ambalajın fonksiyonunun işe yarayıp yaramadığı ve kullanıcının bu fonksiyondan 

tatmin olup olmadığının kullanılabilirlik ile ilişkilendirilmesidir. Örneğin, ambalajın 
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“yağ akıtmama” fonksiyonunu başarıyla yerine getirme durumu kullanılabilirlik 

açısından olumlu bir katkı sağlayacaktır.   

Yukarıdaki çizelgeye göre ambalajın yağ akıtmama ve tasarımcısı tarafından da 

öngörülen yağı tezgah altlarından kurtarma ve ambalajın ek bir tedbire gerek 

duyulmadan kullanımı fonksiyonlarının ambalaj tarafından karşılanamadığı sonucu 

ortaya çıkmıştır. Bu üç fonksiyon, kullanıcıları en fazla rahatsız eden ambalaj 

özellikleri olarak tespit edilmiştir. Yağ akıtmama ile yağı tezgah altlarından 

kurtarma fonksiyonlarının birbiriyle nicel olarak da aynı değerlere sahip olması 

aralarında bir ilişki olabileceği sonucunu da beraberinde getirmiştir. “Ambalajın ek 

bir tedbire gerek duymadan kullanımı” ile kastedilen kullanıcıların ambalajı 

kullanırken ek tedbirler alıp almadıkları konusudur. Her kullanım sonrası ambalajı 

silmek ve ambalajın konumlandırıldığı yerde altlık görevi yapabilecek ek alanlar 

yaratmak kullanıcı görüşmelerinde öne çıkan kullanıcı tedbirleridir.  

Kullanıcılar hem 2 litrelik hem de 1 litrelik şişede en çok şişenin yağ akıtması 

problemi ile karşı karşıya kaldıklarını belirtmiştir. Gerçekten de yapılan bire bir 

görüşmelerin tamamında ortaya çıkan en önemli problem yağın kullanımı esnasında 

akması ve ambalajın zamanla yağ tutarak ele alışı zorlaştırması problemidir. Bu da 

kullanıcı deneyimini ve kullanıcının zeytinyağı ambalajı ile igili beklentilerini 

olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Zeytinyağı ambalajını eline aldığında ne 

hissettiği sorulan bir kullanıcı sırf bu problem yüzünden “tedirgin” cevabını 

vermiştir. Görüldüğü üzere davranışsal deneyimi oluşturan işlevsel aksaklıklar, 

kullanılabilirlikle ilgili problemler, kullanıcının o ambalajdan edindiği duygusal 

deneyimi de olumsuz etkilemektedir.  

Komili şişesinin yağ akıtma problemi konumlandırmayı da etkileyen bir durum 

haline dönüşmüştür. Zaten tablo değerlendirmesinde ortaya çıkan nicel değerlerin 

eşitliği, yağın tezgah altlarından kurtulamaması ile yağ akıtması arasındaki bağlantıyı 

kanıtlamıştır. Görüşülen 10 kullanıcıdan 7’si yağ şişelerini koydukları noktalarda ek 

bir yüzey oluşturarak bu yüzeyleri yağ emici malzemelerle kaplama yoluna gitmiştir. 

Özellikle yağ şişelerini evye ya da ocak altı dolaplarında saklayan kullanıcılar dolap 

tabanını peçete ile kaplayarak akan yağın peçete tarafından emilmesini 

sağlamışlardır. Ve peçetenin yağlanma derecesine göre belirli bir zaman sonra kirli 

peçete yenisiyle değiştirilmektedir.  
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Komili ambalajını doğrudan kullanmayıp kendi uygun gördükleri cam şişelerde 

zeytinyağını kullanan kullanıcıların da yağ şişesinin altında tedbir amaçlı başka bir 

malzeme kullandıkları tespit edilmiştir. Görüldüğü üzere yağ akıttığı düşünülen her 

türlü şişenin altında her gün olmasa da zaman zaman temizlenebilecek ya da 

yenilenebilecek ekstra bir malzeme kullanma ihtiyacı doğmaktadır. Kullanıcıların 

mutfaklarında yapılan gözlemler sonucunda peçete dışında altlık olarak kullanılan 

malzemelerden birinin ahşap, bir diğerinin ise seramik (nihale olarak) olduğu tespit 

edilmiştir. C kullanıcısının ahşap bir kütleyi çok beğendiği cam zeytinyağı şişesinin 

altında kullanmasının arkasında “ahşabın yağı emme özelliği” yer almaktadır. Sonuç 

olarak kullanıcıların büyük bir çoğunluğu ambalajlarının ya da yağ şişelerinin yağ 

akıtmasından şikayetçidir ve akla ilk gelen yöntemlerle bu soruna çözüm bulmaya 

çalışmaktadır (Çizelge 6.7). Bu noktada özellikle hiç akıtma yapmayan bir yağ 

şişesine (yağdanlık) sahip olduğunu belirtmesine karşın bu şişenin altına da peçete 

koyan ve o şekilde evyenin üzerinde konumlandıran F kullanıcısının “Madem 

akıtmıyor, neden altına peçete koydunuz?”sorusuna verdiği cevap bu durumun 

nedenini açıklar niteliktedir.  

“Psikolojik olarak içimize işlemiş, zeytinyağı akar!” (F kullanıcısı, 2012).  

Bu ifade aynı zamanda ürünle ilgili ilk kullanım anından başlayarak kullanıcı 

zihninde olumsuz bir fikrin nasıl yer edinmiş olduğunun da göstergesidir. Bu durum 

muhtemelen geçmiş deneyimler tarafından yaratılmış ve var olan ambalajlar 

tarafından da henüz değiştirilememiş bir deneyimdir. Kişinin yağ ile ilgili algısını 

psikolojik etmenlere dayandırması yansıtıcı deneyimin bir sonucudur.  

Çizelge 6.7 : Yağ akıtma probleminin davranışsal deneyimle ilişkisi.  

TEMİZLİK  

PROBLEMİ  

NASIL ÇÖZÜM 

BULUYORLAR?  

ÇÖZÜMDE 

FARKLILIKLAR 

NASIL BİR DENEYİM  

YARATIYOR?  

YAĞ 

AKITMA  

Her kullanım sonrası bezle ya 

da peçeteyle şişenin ağzını 

silerek  

Her kullanımda  

Kirlendikçe, haftada bir  

YAĞLI BİR ŞİŞEYİ 

TUTARKEN 

YAŞANAN 

TEDİRGİNLİK,   

 

YAĞIN FORM 

ÜZERİNE DE AKMASI 

VE PİSLETMESİ  

SONUCU DIŞARIDA 

TUTULMAK 

İSTENMEMESİ 

Yağ şişelerinin 

konumlandırıldığı alanlarda 

şişenin altına ikinci bir yüzey 

oluşturarak  

Peçete koyarak 

Ahşap parça koyarak 

Nihale Koyarak  

Kişilerin yağ akıtma problemine yönelik ürettikleri çözümler de yansıtıcı deneyim 

başlığı altında ele alınabilir. Çünkü kullanıcının temizlikle ilgili beklentileri, temizlik 
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anlayışı, kullanım biçimi, kullanırken gösterdiği özen gibi kişisel davranış 

biçimlerinin ambalajın işlevsel özelliklerine yansıması ortaya çıkacak deneyimleri 

etkileyecektir. 

İlk kiritik andaki estetik deneyimi de kapsaması açısından daha önce de belirtildiği 

gibi görüşme yapılan 10 kullanıcıdan yanlızca 2 kullanıcı, 2 litrelik zeytinyağı 

ambalajını ocağın yanında herkesin görebileceği şekilde sergileyerek 

konumlandırmayı tercih etmektedir. Ocağa yakın olarak konumlanan ambalaj, 

kullanım sırasında dolaptan çıkarmak, sonra tekrar yerine koymak gibi aşamaları 

elimine etmesi açısından işlevsel kolaylık sağlamaktadır. Özellikle yağ akıtma, 

şişenin ve konumlandığı yerin yağlanması gibi sorunlarla birlikte düşünüldüğünde 

şişe elde ne kadar az mesafede ve az sürede taşınmak zorunda kalırsa yaratacağı 

tedirginlik ve tehlike de o kadar az olacaktır.  

Komili ambalajını ocağın yanında tutma alışkanlığı olan H kullanıcısının görüşme 

esnasında ambalajı mutfak masasının altında saklamakta olduğu görülmüştür. Bunun 

nedeni sorulduğunda kullanıcı konuyla ilgili deneyimini anlatarak cevap vermiştir.  

“Bir gün kimya mühendisi bir arkadaşım bize yemeğe geldi. Mutfakta ocağın yanında duran 

Komili ambalajındaki yağı gördü ve yağın güneşten etkilenmiş olduğunu söyledi. Meğer yağ 

güneşe fazlaca maruz kaldığında oksitlenirmiş ya da bozulurmuş, bu nedenle de rengi 

değişirmiş. Sonra ben ambalajı alıp başka bir yerden aldığım zeytinyağıyla yan yana getirdim 

ve farkettim ki gerçekten de yağın renginde bir anormallik var. Yağ yeşil değil, turuncu gibi. 

Ancak arkadaşım söyleyene kadar böyle bir şeyin farkında bile değildim.” (Şekil 6.4) 

Görüşme esnasında zeytinyağının yeşilden turuncuya dönmüş rengi bire bir 

gözlemlenerek kayıt altına alınmıştır.  

 

Şekil 6.4 : Komili ambalajında rengi değişmiş zeytinyağı. 
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Kullanıcılarla yapılan görüşmelerin tamamında zeytinyağı ile güneş ışığı arasındaki 

ilişki üzerine konuşulmuştur. Görüşme sonuçlarına göre kullanıcıların tamamı 

zeytinyağının güneşte bırakılmaması gerektiğini teorik olarak bilmekte ancak 

uygulamaya gelindiğinde yalnızca 2 kullanıcı zeytinyağını güneşten korumaya 

çalışmaktadır. Tabii bu durumda şundan da bahsetmek gerekir ki kullanıcılardan 

yanlızca 3’ünün mutfağı doğrudan güneş görmektedir. Davranışsal deneyim 

açısından bakıldığında H kullanıcısı, ambalajın en temel işlevlerinden “içindeki 

ürünü dış etkenlerden koruma” fonksiyonunu yerine getirememesinden kaynaklı 

olumsuz bir deneyim yaşamıştır.   

Diğer bir olumsuz kullanıcı deneyimi yağ miktarını istenilen düzeyde 

ayarlayamamaktan kaynaklanmaktadır (Çizelge 6.8). Hem 1 litrelik hem de 2 litrelik 

ambalajlarda yağı tencere ya da tavaya dökerken fazla akması, istenilenden fazla yağ 

harcanmasına neden olmaktadır. 

Çizelge 6.8 : Yağın kontrolsüz dökülmesinin davranışsal deneyimle ilişkisi.  

 

PROBLEM  NASIL ÇÖZÜM BULUYORLAR?  

NASIL BİR DENEYİM  

YARATIYOR?  

YAĞIN 

KONTROLSÜZ 

DÖKÜLMESİ   

Şişenin ağzını parmakla yarı yarıya 

kapayarak, 

sonrasında şişe kapağı aynı amaçla 

kullanılıyor   

Yağın fazla akması sonucu boşa 

giden yağ ve yaşanan üzüntü 

 

Sürekli kontrollü olma 

zorunluluğu, 

 

Yaşanan zaman kaybı sonucu 

işlemden duyulan 

memnuniyetsizlik  

 

Şişenin eğimiyle oynayarak   

Görüşmeler sırasında A kullanıcısının kız arkadaşının kontrolsüz yağ dökülmesi 

problemi ile ilgili paylaştığı deneyim bir nevi çözüm önerisi niteliğindedir.   

“Markasını hatırlamadığım bir zeytinyağı ambalajının parmakla halkasından çekip açarken iç 

kapağın tutma halkası koptu ve böylece kapak yarı açık vaziyette kaldı. Bu durumdaki 

akıştan oldukça memnundum. Ne çok ne de az akıtıyordu, bu tam da istediğim bir özellikti 

ama tesadüfi tabii ki.” 

6.2.3.2 Ambalajın anlaşılırlığı açısından davranışsal deneyim   

Komili ambalajının anlaşılırlığı ile ilgili bulgulara göre, estetik deneyimle ilgili ilk 

kritik an aşamasında da belirtildiği gibi, ambalaj kolay tutum, kolay kavrama gibi 

elin form üzerinde nasıl yerleşeceğine dair ipucu sunmaktadır. Yani nasıl tutulacağı 

kullanıcılar tarafından anlaşılmaktadır. Bu konuda özellikle 2 litrelik ambalajdaki 
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parmak koyma noktasının ilk kritik anda anlaşılmamış olmasına rağmen ikinci kritik 

anda ne işe yaradığının anlaşıldığı sonucuna varılmaktadır. Yalnızca G kullanıcısı, o 

kısmın tutmak için olduğunu anlayamamıştır ve bunu görüşme sırasında öğrenmiştir. 

Sonuçlar değerlendirildiğinde ambalajın anlaşılırlığı %50 gibi bir oranla anlaşılmama 

durumunun yaşatacağı olumsuz deneyime fırsat tanımamaktadır.  

6.2.3.3 Fiziksel his açısından davranışsal deneyim  

2 litrelik ambalaj kullanan 6 kullanıcıdan yalnızca 4’ü yemek yaparken doğrudan  

Komili şişesini kullanmaktadır. 4 kullanıcı (D, F, G ve H)’dan 2’si ambalajı tutarken 

olumsuz bir durumla karşılamadıklarını belirtmiştir. Geri kalan 2 kullanıcı için ise 

ambalajdaki problem, hem malzemeye direnç kazandırma hem de tutma, kavrama 

işlevini kolaylaştırma amacıyla oluşturulan parmak koyma noktasıyla ilgilidir.  Bu 

problemin nedeni şişenin üzerindeki parmak koyma alanını referans alarak tutmaya 

çalışan kullanıcıların ellerinin şişeyi kavrayabilecek büyüklükte olmamasıdır. Bu 

durum ister istemez kullanıcıda bir güvensizlik yaratmakta ve kullanıcı, hem yağı 

dökerken hem de şişeyi dolaptan çıkarıp dolaba geri yerleştirirken her an elden kayıp 

düşebileceği hissine kapılmaktadır. Buna karşılık diğer iki kullanıcı özellikle parmak 

koyma yerinin önemli bir kolaylık sağladığından ve bu sayede tutum esnasında 

bileklerinin ağrıma ihtimali olmadığından bahsetmişlerdir. 

Aynı şişe için, iki farklı görüş bildirilmesinin form ile el ilişkisinin bir sonucu 

olduğunu düşünmek yanlış olmaz. Yani elin büyüklüğü ya da küçüklüğü kullanıcının 

şişeyi kavrarken yaşadığı deneyimin niteliğini etkileyen bir faktör olabilir. Bir başka 

faktör de şişenin doluluk oranı olarak kabul edilebilir. Kullanıcı görüşmeleri tekrar 

incelendiğinde tutma sorunu yaşayan kullanıcıların ambalajlarının yarısından 

fazlasının dolu olduğu görülmüştür.  

Ambalajın hacmiyle ve bu hacmin yaratacağı fiziksel temas ile ilgili tasarımcı 

Gamze Güven şu açıklamayı yapma gereği hissetmiştir:  

“Tasarım ve üretime 1 litreyle başlandı, 0,5 ve 2 litreyle davam edildi. Üretimde kalıp 

boyutundan dolayı 2 litrede şu genişliğin üstüne çıkamazsınız dediler. O genişlikteki hacmi 

yüksekliğe yansıtalım dedik, bu sefer de marketteki raf yüksekliğinden dolayı bir sınırımız 

var. Çünkü raflara sığmadığı zaman direkt üst rafa koyuyorlar ürünleri, bu da istemediğimiz 

bir şey. E o kadar hacmi nereye koyacaksınız? Biz de ambalajın arkasında kalınlık vererek 

hacmi dengeledik. Elden kayıp dökülmemesi için küçük elli bir hanımın dahi kolaylıkla 

tutabileceği bir yapıya dönüştürdük formu ve dataları teslim ettik, ben de tatile çıktım. 2 gün 
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sonra bir telefon geldi, ‘Gamze hanım, kalıba sığdıramıyoruz, size hatalı ölçü vermişiz. 1,5 

cm ön genişlikten daralacak, mecburuz, sığmıyor’ O zaman o hacmi nereye götüreceğiz diye 

düşünmeye başladık apar topar. Arkaya doğru derinlik biraz daha arttı, yapılabilecek bir şey 

yoktu. Yapabileceğimizin en iyisini yaptık, prototipler denendi, neyse ki hala kavranabiliyor. 

Ancak bu tip ambalaj tasarımlarında üretim kısıtlamaları çok önemli, tasarımın ruhunu 

kaybetmeden adapte edilmesi gerekiyor, bu süreçte hep bunu yaşıyoruz. ” (Kişisel görüşme, 

29 Mart 2012). 

 

Şekil 6.5 : Kullanıcılarda gözlemlenen farklı tutma biçimleri. 

6.2.3.4 Yansıtıcı ve duygusal deneyimle ilişkili davranışsal deneyim 

Kullanım esnasında ambalajın sağlayacağı estetik deneyim üzerinde işlevsel 

deneyime katkı sağlayabildiği sürece durulmaktadır. Kullanıcıların çok büyük bir 

kısmı yağ ambalajını mutfak dolaplarının içerisinde saklamaktadır. Yani mutfağın 

parçası olarak gördüğü alan içerisinde plastik zeytinyağı ambalajlarına yer 

vermemektedirler. Bunun en temel nedeni zaten ocağın yakınında 

sergileyebilecekleri cam şişelerini farklı kaynaklardan temin ederek kullanıyor 

olmalarıdır. Kullanıcılar, küçük ölçeklerde, kendilerini ifade edebilecekleri hem 

estetik hem de fonksiyonel beklentilerini karşılayabilecek şişeler bulabilme 

çabasındadır. 
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Kullanıcıların yağ ambalajları ile ilgili problemleri yeni ambalajlarda bir takım 

beklentilerin de oluşmasına neden olmaktadır. Bu beklentilerin karşılanmadığı 

ambalajlar her ne kadar satın alınmaya devam edilse de kullanıcı deneyimini 

olumsuz yönde etkilemektedir. Öyle ki kullanıcılar olumsuz deneyimlerin ortadan 

kaldırılması için ambalajlarla ilgili tasarım önerilerinde dahi bulunmaktadır. 

E kullanıcısı geri dönüştürülmüş camdan üretildiği iddia edilen şişeyi yağ şişesi 

olarak satın aldığını, bu noktada formunun çok da önemi olmadığını söylemiştir. 

Aynı kullanıcı kızartma yağlarını da lavabodan dökmeyip kavanozda biriktirerek 

belediyenin çevre hizmetlerini beklemektedir.  Bu noktada deneyimi şekillendiren 

unsurlardan kullanıcı özelliklerinin önemi ortaya çıkmakta ve bu kullanıcının 

çevresel duyarlılığı yağ ambalajı ile ilgili beklentilerini de şekillendirmektedir. Böyle 

bir kullanıcının ambalajdan edineceği yansıtıcı deneyim, sürdürülebilirlik ile 

bağlantılı olmak durumundadır. Bu durum aynı zamanda ambalajın sunduğu yansıtıcı 

deneyimin bir parçası olarak kabul edilebilir. Çünkü yansıtıcı deneyimi estetik 

deneyimden farklı kılan şey bir takım duyguların, cümlelerin ambalaj aracılığı ile 

diğer kullanıcılara bilinçli olarak aktarılabilmesidir. Yani sürdürülebilir bir ambalaj 

kullanmaktan gurur duyan bir kullanıcının yaşadığı deneyim, ambalajın kullanıcının 

hayatına katmış olduğu değer ve anlamla ilişkilidir.   

6.2.4 İkinci kritik an sonrası: elden çıkarma  

Komili ambalajının kullanımı bittikten sonra ne yapıldığı ile ilgili olan bu etkileşim 

aşamasına dair oldukça az bir veriye ulaşılmıştır. Ambalajın kullanım sonrası 

aşaması ambalajın ikincil kullanımı ile doğrudan ilgili olmakla beraber kullanıcıların 

kişisel özelliklerine göre yeniden kullanma, geri dönüşüm için biriktirme, başka bir 

amaca hizmet etme şeklinde ortaya çıkabilirdi. Araştırma dahilinde kullanıcıların 

“yeniden dolum” kavramıyla cam malzemeyi özdeştirdikleri görülmüştür. Çünkü 

cam şişe bulaşık makinesinde yıkanabilir ve tekrar içine yağ doldurularak 

kullanımına devam edilir.  Plastik şişelerde yağ akma sorunu şişenin tamamında bir 

yağ tabakasının oluşmasına neden olduğu için yeniden kullanıma imkan 

tanımamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre kullanıcılar, plastik şişeleri yeniden 

doldurmak yerine yeniden satın almayı tercih etmektedir.   
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7.  SONUÇLAR VE TARTIŞMA   

Tüketici deneyimi, deneyim tasarımı, deneyim odaklı tasarım, kullanıcı deneyimi 

gibi kavram çeşitliliği arasında “deneyim” denen olgu, tasarımın hemen hemen her 

alanında yerini almaya başlamıştır. Firmalar, tüketicilere tatmin edici deneyimler 

sağladığı sürece arada kuvvetli bağlar oluşturarak rakiplerinden sıyrılma şansını elde 

edebilirler. Bunu yapabilmek için tüketicinin duyularına, duygularına ve değerlerine 

hitap etmek gerekmektedir. Ambalajın da en önemli görevi, alışveriş sırasında 

potansiyel tüketicinin dikkatini çekerek ürünün satın alınmasını ve denenmesini 

sağlamak olduğuna göre ambalaj, tüketici deneyiminin bir parçasıdır. Tüketicinin 

ürünü nasıl algılayacağı, ürüne sahip olmanın ve ürünü kullanmanın kullanıcıya nasıl 

bir deneyim yaşatacağı doğrudan ambalajla ilişkilidir. Bu nedenle bu tez 

çalışmasında, ambalaj ve ürünün birbirinden bağımsız düşünülemeyeceği, ürünün 

varlığının ambalaja bağlı olduğu sektörlerdeki ambalaj tasarımları ile kullanıcı 

deneyimleri arasındaki ilişki ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  

Tezin ikinci bölümünde, kullanıcı deneyimi ile ilgili literatürden elde edilen teorik 

bilgiler, üçüncü bölümdeki ambalaj tasarımının genel çerçevesi ile bir araya 

getirilmiş ve dördüncü bölümde ambalaj tasarımında kullanıcı deneyimi konulu bir 

model oluşturulmuştur. Bu modelde marka ya da ürün deneyimi ayrı bir şekilde ele 

alınmamış, yalnızca ambalajın yarattığı deneyimlerin incelenmesi ile marka ve 

ürünün bu deneyimlere nasıl etki ettiği ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. 

Oluşturulan ambalaj tasarımında kullanıcı deneyimi modeline göre, kullanıcılar 

ambalajı ambalajla etkileşim içinde oldukları farklı aşamalarda, farklı şekillerde 

deneyimlemektedir. Ambalaj, kullanıcılara, duyuları harekete geçirme özelliği ile 

estetik deneyim, işlevsel özelliklerini yerine getirmesi ile davranışsal deneyim ve 

hem estetik hem  de davranışsal deneyimlere kişisel özellikler, geçmiş deneyimler, 

çevre, kültür gibi faktörlerin dahil edilmesiyle yansıtıcı deneyim ve son olarak da 

açığa çıkardığı duygular ile duygusal deneyim sunmaktadır. Aslında bütün bu 
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deneyimler arasında bir ilişki vardır, biri bitip diğeri başlamaz, belirli bir süresi ya da 

zamanı yoktur.  

Ambalaj tasarımında kullanıcı deneyimi modelinde yer alan diğer önemli bir boyutun 

ambalaj ile kullanıcının etkileşim içinde olduğu aşamalar olduğu görülmüştür. 

Ambalaj ile kullanıcının farklı etkileşim aşamalarında aynı ambalaj özelliklerinin 

farklı şekillerde deneyimlenmesi fikri kullanıcı deneyimi modellerindeki bağlam ve 

ortam koşulları faktörü ile bağdaştırılmıştır (Hassenzahl, 2006; Kankainen, 2003; 

Forlizzi ve Ford, 2000). Etkileşim bağlamında  “Haberdar olma anı” denilen aşamada 

kullanıcılar rafta karşı karşıya kalmadan önce reklamlar, gazete, promosyonlar gibi 

farklı kitle iletişim araçları sayesinde ambalajdan  haberdar olmaktadır. Bunun 

üzerine rafta fiziki olarak karşı karşıya geldikleri an “ilk kritik an” olarak tanımlanan 

satın alma aşamasıdır. Satın alınan ambalaj, “ikinci kritik an” olan kullanım 

aşamasına geçer ve kullanıcının ilk kritik anda edindiği beklentileri karşılama 

görevini üstlenir. Sonrasında da ürün biter ve ambalaj “elden çıkarma” denilen son 

aşamasına girer.  

Tezin beşinci bölümünde dördüncü bölümde oluşturulan ambalaj tasarımında 

kullanıcı deneyimi modeli çerçevesinde yürütülecek olan araştırmanın kapsamı ve 

sınırları belirlenmiştir. Ambalaj tasarımında kullanıcı deneyiminin kullanıcı ve 

tasarımcı perspektifinden ele alınarak incelenebilmesi için tasarımcı ve ambalaj 

seçimi araştırma kriterleri ve amaçları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Yine aynı 

bölümde deneyimin araştırılması ile ilgili yöntemler değerlendirilerek araştırma için 

yarı yapılandırılmış görüşme, gözlem ve gözlem öncesi mini anket yöntemlerinin 

kullanılmasına karar verilmiştir. Hem kullanıcılarla  hem de ambalajın tasarımcısı ile 

yapılan görüşmelerden edinilen bulgulara göre Komili zeytinyağı ambalajında 

kullanıcı deneyimine ilişkin mevcut durum temel bir çerçevede şu şekilde 

özetlenebilir: 

 Özellikle zeytinyağı gibi ürünün kalitesinin ve tadının önemli olduğu bir 

sektörde marka sadakati güçlü olan tüketicilerin Komili’nin ambalajı nasıl 

olursa olsun Komili zeytinyağını satın almaktan vazgeçmeyeceklerini 

belirtmeleri, tüketicilerin zaten hali hazırda kullanmaktan memnun oldukları 

bir marka için ambalajın sunduğu deneyimin herhangi bir öneminin 

olmadığını ortaya çıkarmıştır.  
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 Tüketiciler estetik açıdan, tanıdıkları markaların ambalajları yerine hiç 

bilmedikleri, piyasaya yeni çıkan markalara ait ambalajları daha çok 

deneyimleme eğilimindedir. İlk kez karşılaşılan bir ürünün kullanıcılar 

tarafından daha fazla merak edilmesi ve ürün ve marka kimliğiyle ilgili ipucu 

yakalanmaya çalışılması bu durumun nedenleri arasında yer alabilir.   

 Estetik deneyim hakkında daha genel bir bilgi sahibi olabilmek için sorulan  

geriye dönük soruların sonucunda, tasarımcının ön gördüğü formla ilgili 

estetik çağrışımların kullanıcılar tarafından da aynı şekilde algılandığı 

görülmüştür. Tasarımcı “Kalçası geniş ana tanrıça” formunun soyutlamasına 

gidildiğini ifade ederken kullanıcılar da Komili ambalajını “ kalçası geniş bir 

kadın” a benzetmiştir.  

 Firmanın yenilikçi, öncü kimliğini yansıtan bir ambalaja ihtiyaç duyması, 

üzerinde Komili etiketi olmadan da onun Komili şişesi olduğunun 

anlaşılabilmesi isteği, firmaların ambalajı markayı anımsatıcı bir araç olarak 

gördüklerini göstermektedir. Doğrudan ambalajın formunun marka ile ilişkisi 

üzerine bir soru bulunmamasına rağmen görüşmeler sırasında kullanıcıların 

çoğunluğu Komili ambalajının formunun ayırt edici olduğundan bahsetmiştir. 

Ambalajın formu ile marka tanınırlığı ilişkisi gelecekte ayrı bir araştırma 

konusu olarak incelenebilir.  

 Kullanıcılardan yalnızca biri Komili almaya gittiğinde aslında bu forma hiç 

dikkat etmediğini belirtmiş, bunun nedenini de ambalajın plastik olmasından 

dolayı “Nasılsa dolabın içinde saklanacak” mantığıyla sadece Komili 

etiketine bakarak satın almış olabileceğine bağlamıştır. Bu durum, ambalajın 

etiketinin ve markasının ambalajın formunun ötesine geçtiğini ve kullanıcının 

ambalajla ilgili işlevsel beklentilerine göre ambalajın farklı özelliklerine 

önem verdiğini göstermektedir. Bu kullanıcı için zaten zeytinyağı ambalajı 

dolabın altında saklanmak üzere satın alınmaktadır ve bu nedenle de estetik 

bir kaygı hissedilmemiştir. 

 Tasarımcının kullanıcı deneyimi ile ilgili “zeytinyağını tezgah altlarından 

kurtararak yağın kendi ambalajıyla (özellikle plastik için) hem masaya hem 

de tezgah üstüne taşınmasını sağlamak” fikri, tasarımın ana çıkış noktası 

olmasına rağmen, kullanıcılarla yapılan görüşmelerde kullanıcıların büyük bir 
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çoğunluğunun yağı tezgah altlarındaki mutfak dolaplarında saklamaktan 

vazgeçmediği  görülmüştür. Sonuç olarak kullanıcı, Komili zeytinyağı 

ambalajını tasarımcının öngördüğü şekilde deneyimlememektedir. Bu durum 

kullanıcı deneyimin estetik, davranışsal , yansıtıcı ve duygusal boyutlarının 

her biriyle ayrı ayrı ilişkilidir.  

 Davranışsal deneyim hakkında bilgi sahibi olmaya çalışırken, ambalajın 

işlevlerini yerine getirirken yaşanılan sorunların kullanıcıyı ambalajı kapalı 

dolapların içine saklamaya yönelttiği görülmüştür. Ancak bu durumla ilgili de 

genel bir sonuca varmak mümkün değildir. Çünkü aynı ambalajla, farklı 

kullanıcıların evlerinde yapılan gözlemlerde farklı şekillerde karşılaşılmıştır. 

Şöyle ki, kullanımının kolay olduğundan ve yağ akıtma, kavrama gibi 

problemler yaşamadığından bahseden kullanıcının Komili yağ ambalajı 

gözlem sırasında incelendiğinde gerçekten de dış yüzeyin hiç yağlanmamış 

ya da çok az yağlanmış olduğu görülmüştür. Buna karşılık başka bir 

kullanıcının yağ ambalajı ise kullanım sırasında rahatsızlık yaratacak 

derecede yağlıdır. Bu durum “Neden aynı ambalaj iki farklı kullanıcıda 

kullanım açısından farklı şekilde deneyimleniyor?” sorusunu akla 

getirmektedir. Her iki kullanıcı da kullanım sonrası ambalajlarını temizleyen 

kullanıcılardan değildir. Ancak, temiz kalan ambalaj ocağın kenarında 

konumlandırılmaktayken, yağlı olan ambalaj dolabın içinde saklanmaktadır.  

Bu durumdan şöyle bir sonuç çıkarılabilir; kullanıcının özellikleri ile 

ambalajın kullanım bağlamı, kullanıcı davranışlarını etkilemekte ve 

böylelikle sonunda yaşanan deneyimi aslında kullanıcı kendi kendine 

yaratmaktadır. Yani zaten dolaba girecek mantığıyla ambalajı daha hızlı ve 

özensiz kullanan bir kullanıcının ambalajdan alacağı geri bildirim (yağ 

akıtma, kontrolsüz döküm, dış yüzeyin çabuk yağlanması gibi), ocağın 

yanında duracağı için dikkatli kullanan ve bunun için kendince davranış 

yöntemleri geliştiren kullanıcının alacağı geri bildirimden (daha uzun sürede 

dış yüzeyin yağlanması, kontrollü döküm vb.)  farklı olacaktır. Bu sadece 

farklı bir açıdan bakmak üzere geliştirilmiş bir yorumdur. Ancak 

unutulmamalıdır ki, 2 litrelik ambalajın derinliği, kullanıcının elinin 

boyutlarıyla da ilişkili olarak kullanımla ilgili problemler yaratabilecek 

özelliktedir. Bu konuda Gamze Güven tarafından yapılan açıklama da dikkate 
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alındığında imalatla ilgili bir problemin dahi ambalajın formunu etkileyerek 

belki de olası kullanıcı deneyimlerini etkilemekte olduğu görülmektedir. 

Tabiki  bu bir genelleme olarak değil, yalnızca bu araştırma çerçevesinde 

ortaya çıkan bulguların bir değerlendirmesi olarak kabul edilmelidir.  

 Kullanıcı deneyiminin kullanıcıdan kullanıcıya farklılık gösterdiği, kişilerin 

geçmiş deneyimlerinin, bulundukları ortam koşullarının, aileden gelme kişisel 

özelliklerinin, zeytinyağı ile ilgili düşüncelerinin, ilgi alanları ile beğeni ve 

zevklerini oluşturan her türlü dış etmenin ambalajla ilgili kullanıcı 

deneyimini etkilediği ve bu nedenle kullanıcı deneyiminin aslında çoğunlukla 

öznel bir olgu olduğu bu araştırmanın en belirgin sonucudur. Yansıtıcı 

deneyim kişisel bir yorumlama ve değerlendirme sonucu ortaya çıktığı için 

bu öznelliğin esas kaynağıdır denilebilir.  

 Ambalajla ilgili geçmiş deneyimlerin gelecek beklentileri ve deneyimleri 

nasıl etkilediği H kullanıcısının başına gelen olayın (cam zeytinyağı 

ambalajının süpermarket kasasında kırılması) kullanıcıyı cam zeytinyağı 

ambalajı satın almaktan nasıl alıkoyduğu ve bu durumun neredeyse 

değiştirilemez olduğu örneğiyle açıklanmıştır.  

 Kullanıcıların plastik ambalajları tezgah üzerinde, masada ya da ocağın 

yanında sergilemek istemedikleri, sergileyecekleri şişeler için cam malzeme 

tercih ettikleri görülmüştür. Buna karşılık markete gittiklerinde hem 

ekonomik, hem hafif, hem de daha güvenilir olması açısından plastik şişeleri 

satın almaktadırlar. Bu da göstermektedir ki kullanıcıların zihninde plastik  

ambalaj, zeytinyağının kullanımına olanak sağlayan ve ürünün birlikte 

düşünülebileceği bir nesne olarak yer almamaktadır. Ambalaj onlar için hala 

daha birincil görevlerini gerçekleştirmesi beklenen bir araçtır. Daha sonraki 

kullanım aşaması için, yani mutfaklarında sergileyebilecekleri, kişilik 

özelliklerini yansıtabilecekleri, kullandıkça mutlu olabilecekleri nesne 

“ambalaj” değil, ayrıca satın alınmış bir cam şişedir. Bu durum ambalajın 

“atık” olma durumunu destekler bir bulgu olması açısından, “kullanıcı 

deneyimi aracı” olarak ambalaj görüşüne ters düşmektedir.  

 Komili zeytinyağı için tasarımcı Gamze Güven tarafından tasarlanmış olan 

şişenin cam versiyonu da mevcuttur. Ancak görüşme sonuçlarına göre 
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kullanıcılardan hiçbiri rafta öyle bir şişeyle karşılaşmamıştır. Katılımcılardan 

büyük bir çoğunluğu plastik komili ambalajının formunda bir cam şişeyi 

görmek isteyeceklerini ve hatta beğenilerine uyduğu takdirde satın alıp onu 

dolum yapılacak şişe olarak kullanabileceklerini ifade etmiştir. Buna rağmen 

bu konuda kullanıcıların ifadelerine tam olarak güven duyulmamaktadır. 

Çünkü araştırma sürecinde bahsedilen zeytinyağının neden plastik şişede 

satın alındığıyla ilgili gerekçelere dayanarak, kullanıcıların hem daha az 

ölçüde (0,5 lt), hem de cam olarak üretilen ve diğerlerine göre daha pahalı 

olan bu şişeyi görseler dahi farketmemeleri ve ilgilenmemeleri daha yüksek 

bir olasılıktır. Cam Komili şişesini görebilmek için tüketicinin gerçekten de 

“Bir cam şişeye ihtiyacım var” diyerek markete gitmesi gerekmektedir.  

Ancak bu bilinçle, doğrudan mutfakta sergilemek amacıyla ürün satın almaya 

gidildiğinde cam Komili şişesi ve onun gibi diğer cam zeytinyağı şişeleri 

değerlendirilmeye alınabilecektir. Bu durum da aslında amabalajın estetik 

özelliklerinin  yaşatacağı deneyimin kullanıcı ihtiyaçlarına ve beklentilerine 

göre şekilleneceğini doğrular niteliktedir.  

 Kullanıcıların yeni çıkan zeytinyağı markalarıyla ilgilendikleri ve bu noktada 

ambalajın yaşattığı ön deneyimlerin marka ve ürün beklentisini nasıl 

şekillendirdiği yine bu araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır. Komili üzerine 

yapılan görüşmeler sırasında kullanıcılardan bazılarının başka bir markadan 

söz etmeleri ve bu zeytinyağını denemek istediklerini belirtmeleri, aslında 

ambalajın deneyiminin bilinmeyen markalar için ne kadar önemli olduğunun 

göstergesidir. 

Bu veriler doğrultusunda ambalajın ilk kritik an denilen satın alma aşamasındaki 

satın alma kararına etkisi, kullanıcıya yaşatacağı estetik deneyim, yansıtıcı deneyim 

ve marka sadakati ile ilişkilidir. Kullanıcı deneyimi modelinde yer almayan marka 

faktörünün özellikle zeytinyağı gibi ürünün tadının önemli doluğu sektörlerde güven 

ile bağdaştırıldığı ve köklü bir markanın ürününü satın almanın kullanıcıda 

yaratacağı güven duygusunun ambalajdan edinilecek her türlü duygudan baskın 

olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle marka sadakati yüksek kullanıcılarla yürütülen 

bu çalışma, estetik deneyimden daha çok ikinci kritik an olan kullanma aşaması ile 

ilgili davranışsal deneyim hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamıştır. Gelecek 

çalışmalar arasında yer alabilecek, piyasaya yeni çıkan bir ambalaj üzerinden 



139 

yürütülen başka bir çalışma ambalajın ilk kiritk an aşamasında yaşatacağı estetik 

deneyim hakkında daha fazla bulgunun açığa çıkmasını sağlayabilir. Hatta yalnızca 

bir marka değil bu şekilde birkaç farklı marka ele alınarak aralarında karşılaştırma 

yapılabilir.  

Araştırma sonucuna göre aslında ayrı ayrı ele alınsa da deneyim olgusu bir bütündür 

ve hem estetik, hem davranışsal hem duygusal hem de yansıtıcı deneyim arasındaki 

sınırlar yok denecek kadar azdır. Örneğin ambalajın rahat kavranamaması gibi 

işlevsel bir olumsuzluk, davranışsal deneyimin (işlevin gerçekleşememesi sonucu 

ortaya çıkan hoşnutsuzluk) yanı sıra kullanıcıda “tedirginlik” hissini yaratarak, 

duygusal deneyimi de açığa çıkarmaktadır. Hangi aşamada açığa çıkan duygu daha 

yoğunsa toplam kullanıcı deneyimini, kullanıcının ambalajla ilgili aklında kalan, 

sonrasında da anımsayacağı şeyleri o duygular şekillendirmektedir.  

Ürün olarak neden zeytinyağının seçildiği, neden araştırmanın Komili ambalajı 

üzerinden yürütüldüğü gibi konular beşinci bölümde açıklanmıştır. Bu tezde yalnızca 

Komili zeytinyağı ambalajının kullanıcıda yaşattığı deneyimlerle ilgili sonuçlara 

varılmış ve bu sırada da sadece kısıtlı bir grup kullanıcıyla görüşülmüştür. Daha fazla 

kullanıcıyla görüşme yapılması, kuşkusuz daha genellenmeye açık bir bilgi birikimi 

oluşturacaktır. Ancak zaman kısıtlaması nedeniyle daha fazla kullanıcıyla 

görüşülememiştir.  Tezin sonuçları bu sınırlamalar içerisinde değerlendirilmelidir. 

Sonuç olarak bu tez, ambalaj tasarımı ile kullanıcı deneyimi arasındaki ilişkiye dair 

teorik bir çerçeve oluşturarak bu çerçeve dahilinde bir ambalaj incelemesi ile 

kullanıcı deneyiminin uygulamadaki yerini incelemiştir. Literatürde elde edilen 

teorik bulgular araştırma sırasında elde edilen bulgularla desteklenmiş ve kullanıcı 

deneyiminin temel özellikleri araştırmayla daha da anlamlı bir hal almıştır. Komili 

zeytinyağı ambalajı açısından bakıldığında ise, tasarımcının öngördüğü deneyimin 

kullanıcılar tarafından öngörülen düzeyde yaşanmadığı sonucuna varılmıştır. Ancak 

zaman kısıtlaması nedeniyle sınırlı sayıda kullanıcıya erişilmiş olması bu sonucun 

genelleştirilmesine olanak tanımamaktadır. Bu nedenle bu çalışma yalnızca bir giriş 

çalışması niteliğinde olup, gelecek çalışmalar için konu oluşturabilecek verileri 

içermektedir. 
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EK A:  Tasarımcı ile görüşme için hazırlanan sorular 

EK B:  Kullanıcılara uygulanan gözlem öncesi anket soruları 

EK C:  Kullanıcı ile görüşme için hazırlanan sorular 
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EK A  

 

Firmanın verdiği tasarım briefi nasıldı?  

Verilen tema, markanın istediği şey- burada öngörülen kullanıcı deneyimi ne 

olabilir? Briefte deneyimin içinde tanımlanabilecek hangi unsurlardan söz ediliyor?  

Bu briefi siz nasıl yorumladınız?  

Tasarımcının tasarım briefini nasıl algıladığı üzerine bilgi sahibi olunabilir. 

Tasarımcının kendi birikimi doğrultusunda tasarım briefini nasıl şekillendirdiği 

görülür 

Konseptiniz ne idi? Neden böyle bir konsept oluşturdunuz? 

Nasıl bir konsept ortaya çıktı, tasarım briefi ile ilişkisi nasıl?  

Sonrasında tasarım süreciniz nasıl gelişti? Detaylı bir şekilde bahsedebilir 

misiniz her aşamadan? 

Tasarım sürecinde kullanıcının yeri hakkında bilgi sahibi olmaya yöneliktir. 

Ambalaj tasarımınız üretilikten ve piyasaya sunulduktan sonra içlerinde Red 

Dot Tasarım Ödülü’nün de bulunduğu pek çok prestijli tasarım ödülüne layık 

bulundu, sizce bunun nedeni nedir?  

Bu tip yarışmalarda amabalajın hangi kriterlere göre değerlendirildiğini düşünüyor, 

bunu anlamaya yönelik.  

Kullanıcılardan ambalaj ile ilgili nasıl geri bildirimler alıyorsunuz?  

Sizce kullanıcı deneyimi nedir?  

Tasarımcıların kullanıcı deneyimi tanımları; literatürde deneyim üzerine var olan pek 

çok görüşün dışında uygulamada nasıl ifadelere gidiliyor? Çünkü deneyim gerçekten 

de pek çok tanıma sahip olup tam olarak açıklanamayan bir olgu  

Kullanıcı deneyimi açısından ambalaj tasarımı denildiğinde nasıl bir fark var?  

Ambalaj tasarımında kullanıcı deneyimi niçin önemlidir?  

Kullanıcı deneyiminin tasarım sürecindeki yeri üzerine  görüşlerin alınması için  
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EK B 

 

Gözlem Öncesi Kullanıcıya Uygulanan Anket  

Yaş:  

Cinsiyet: 

Meslek: 

Eğitim durumu:  

Hangi zeytinyağı markasını kullanıyorsunuz?  

a) Tariş b) Komili c) Yudum  d) Kristal e) diğerleri 

Zeytinyağı sizin için ne anlam ifade ediyor? 

Zeytinyağı alırken dikkat ettiğiniz özellikleri önem sırasına göre 

numaralandırınız?  (1’den 5’e kadar, 1 en önemli olacak şekilde )  

Marka 

Yağın tadı 

Görünümü 

Kullanım kolaylığı  

Markete gitiğinizde tercihiniz hangi malzemeden yana olur?  

Plastik şişe çünkü, 

Cam şişe çünkü, 

Teneke ambalaj çünkü,  

Zeytinyağını şişesiyle birlikte nerede saklıyorsunuz?   

a) mutfak dolabı 

b) ocağın yanı- evye üzerinde  

            diğer…………………………. 

Ne kadarlık ambalaj kullanıyorsunuz? (Kaç litre)  

a) 0,5 litre     b) 1 litre      c) 2 litre      d) 5 litre  

Evde kaç kişi yaşıyorsunuz?  

Evin aylık toplam geliri ne kadardır? 

a) 0-2500 ¨   b) 2500-5000 ¨  c) 5000-7500 ¨  d) 7500 ¨ 
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EK C  

 

Kullanıcı ile Yapılan Görüşme Soruları  

Haberdar Olma anı 

Üründen ilk nasıl haberdar oldunuz?  

Ürünle rafta karşılaşmadan önce nerede karşılaştınız? Reklamlar, arkadaş, aile 

tavsiyesi, ilk kez rafta vb.  

Ürün hakkındaki ilk izlenimleriniz neler oldu?  

Ürünü rafta ilk gördüğünüzde aklınızdan ne geçti? (ürüne dair neyi anımsadıklarını 

bulmak için)  

İlk kritik an (Geçmişe dönük sorular ne kadar faydalı olur)?  

Süpermarkette ilk karşı karşıya kaldığınızda diğerleri arasından bu ürünü seçmenizin 

nedeni neydi? 

Hangi yönleriyle farklılık yaratıyor?  

Ürünü herhangi bir kişilikle bağdaştırsaydınız nasıl bir kişilik özelliğine sahip 

olurdu?  

Estetik özellikleri ürünle ilgili ne tür beklentilere neden oluyor?  

Ürüne dokunmanız ürünle ilgili fikirlerinizi nasıl yönlendirdi?  

Satın almaya karar verişiniz tahmini olarak ne kadar sürdü?  

Ürünün duygusal etkisi?  

İkinci kritik an  

Kullanım esnasında ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz?  

Ürün elinizdeyken nasıl hissediyorsunuz?  

Ürünün kullanımında diğer ürünlere göre nasıl bir farklılık var?  

Ne kadar zamanda bir ürünü kullanıyorsunuz? Günde kaç kere?  

Her kullanımda dikkat ettiğiniz noktalar var mı?  

Ürünü ne yapmak için kullanıyorsunuz? -mesela yemek yapmak, salata hazırlamak- 

Ürünü kullanırken miktarını nasıl ayarlıyorsunuz?  

Neden ürün kapalı bir yerde saklanmalı? Niçin açıkta durmasını istemiyorsunuz?  

Sizce bir yağ ambalajının özellikleri nasıl olmalı?   

Kullanım sonrası 

Ürün bitince ne yapıyorsunuz?  

Yine aynı ürünü kullanmaya devam edecekseniz bu sefer hangi ambalajda tercih 

edersiniz? Neden?  

Üründen memnun kalmazsanız ne yaparsınız?  

Yeni bir ürün seçerken dikkat edeceğiniz konular ne olur?  
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