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ÖZ
KEYVANOĞLU - PARMAKSIZ, Büşra. Bölümlü Mağazaların İç Mekân
Tasarımında Kurumsal Kimlik Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.
Bu çalışma, bölümlü mağazaların iç mekân tasarımında kurumsal kimliğin nasıl
yansıtıldığını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Birinci bölümde, çalışmanın
kapsamı, amacı ve yöntemi açıklanmıştır. İkinci bölümde, zaman içinde oluşan yeni
perakende sektörü kapsamında gelişen bölümlü mağazaların tanımı ve özellikleri ele
alınmıştır. Günümüz şartlarında, perakendeci işletmecilerin ayakta kalabilmesinin
yollarından birinin kurumsal kimlik olması nedeniyle, bu kimliğin iç mekân tasarımı
aracılığıyla tüketiciye mesaj olarak aktarılması ve akılda kalıcılığının bölümlü
mağazalarda nasıl geliştiği incelenmiştir. Üçüncü bölümde, istikrarlı bir kurumsal
kimliğin, tüketicinin kurum hakkındaki imajını oluşturacak önemli bir araç olarak
görülmesi nedeniyle kurumsal kimlik kavramı tanımlanarak, kimlik ve mekân ilişkisi
araştırılmıştır. Etkili bir kurumsal kimliğe sahip bölümlü mağaza yapılanması için iç
mekân tasarımının bileşenleri ve ögeleri ile kullanıcıya aktarılmak istenen mesajlar
çalışma kapsamına alınmıştır. Dördüncü bölümde, hedeflenen kurumsal kimlik
imajının; dış cephe, logo ve tabela, vitrin, mağaza girişi, plan tipleri, dolaşım şeması,
sergileme elemanları, mobilyalar, donatılar, ödeme noktaları, deneme odaları, renk
ve doku, malzeme, aydınlatma ve diğer etmenler üzerinden okunuyor olması
beklendiğinden, bölümlü mağazaların kurumsal kimliğine etki eden faktörler ele
alınmış, Türkiye’den ve dünyadan örneklerle açıklanmıştır. Elde edilen bütün bilgiler
doğrultusunda beşinci bölümde, güncel iki bölümlü mağaza olan Mudo Concept ve
Boyner Bölümlü Mağazaları’nın iç mekân tasarımı analiz edilmiştir. Seçilen bölümlü
mağazaların iç mekân tasarımındaki kurumsal kimliğin ölçülebilmesi amacıyla 300
kişiyi kapsayan bir anket çalışması yapılmıştır. Kullanıcıların aktardığı verilerle iki
bölümlü mağazanın iç mekân tasarımının da kurumsal kimliği değerlendirilmiş ve
karşılaştırmalı analizi yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Bölümlü Mağaza, Kurumsal Kimlik, İç Mekân Tasarımı, Mudo
Concept, Boyner
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ABSTRACT
KEYVANOĞLU - PARMAKSIZ, Büşra. Corporate Identity Analysis in Interior
Design of Department Stores, Masters Thesis, Ankara, 2019.
This study aims to evaluate how corporate identity is reflected in interior design of
department stores. In the first chapter, the scope, purpose and method of the study are
explained. In the second chapter, the definition and characteristics of department
stores that developed within the scope of the new retail sector which has been formed
over time are discussed. In today's conditions, one of the ways through which retailer
businesses can survive is the corporate identity. Thus, how the recognition and
memorability of department stores is ensured by the conveyance of this identity as a
message to the consumer through interior design is explained in this chapter. In the
third chapter, the relationship between identity and space is examined by defining the
corporate identity concept because a stable corporate identity is considered a
significant means of constructing the image of the enterprise in the eyes of the
customers. The components and elements of the interior design as well as the
messages to be conveyed to the user are included in the study for a department store
configuration with an effective corporate identity. In the fourth chapter, the factors
affecting the corporate identity of department stores are addressed and explained
with examples from Turkey and the world since it is expected that the targeted
corporate image is manifested via the facade, logo and signboard, showcase, store
entrance, plan types, circulation diagram, display elements, furnitures and
equipments, payment points, fitting rooms, color and texture, material, lighting and
other factors. In the light of all the information obtained, interior designs of two
current department stores, Mudo Concept and Boyner, is analyzed in the fifth
chapter. In order to measure the corporate identity in the interior design of the
selected department stores, a survey study was conducted on 300 people. The data
obtained from the survey were analyzed in order to evaluate and compare the
corporate identity of the interior design of the two department stores.
Keywords: Department Store, Corporate Identity, Interior Design, Mudo
Concept, Boyner.
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GİRİŞ
Kurumsal kimlik çalışması bir kurumun sektördeki diğer firmaların arasından
sıyrılmasını, başka bir deyişle, diğer kurumlardan ayırt edilir olmasını sağlamaktadır.
Kurumsal kimliğin yaratılması, kullanıcıya aktarılması için o kurumun iç mekân
tasarımı önemli unsurdur. Değişen, yenilenen, çağa ayak uydurabilen ve hatta çağın
belirleyicisi olabilen bir marka hedefleniyorsa, oluşturulmak istenen kurumsal kimlik
kapsamında yer alan ögelerin de buna uyumlu olması gereklidir. Günümüzde,
tüketim sektöründe bir adım öne çıkabilmek, farklılaşabilmek önemli bir unsurdur.
Bu uyumu sağlayacak farklılık ise, marka için algıyı oluşturacak kurumsal kimlik
ögelerini bir araya getirmektir. Doğru bir algı için kurumsal kimliğin, iç mekân
tasarımına doğru yansıtılması gerekir. Ancak bu şekilde aktarım aracı olan mağazalar
kimlik için doğru iletişimi sağlamaktadır. Sistem içinde pay sahibi olabilmek için
firmaların tüketicilere, markalarını doğru ifade edebilmesi gerekmektedir. Markaların
kendilerini ifade ediş biçimlerinde kullanılan her bir öge, kimliği oluşturmaktadır.
Kurumlar, tüketicinin karşılarına çıktıkları görüntüleriyle kimlik algısı yaratmaktadır.
Kullanıcı ile doğrudan iletişim sağlayan 'kimlik' faktördür. Kimliğini yansıtamayan
bir kurumun pozitif bir imaja sahip olması mümkün değildir.
Bu nedenle tez kapsamında, bu kavramlar arasındaki ilişkinin ortaya koyulması
hedeflenmektedir.

Markalaşmanın

anlamsal

niteliklerinden

oluştuğu,

mekân

tasarımını oluşturan bütün görsel elemanların da kendini anlatım şekilleri olduğu
kabul edilmelidir. Farklı tüketim mekânlarında kullanılan mekân atmosferi ve iç
mekân ögeleri esas alınarak farklılaşma sağlanabilmektedir. Kurumsal alanlarında da
farklı zamanlarda değişim yaşaması, mekânın da üretilen ve tüketilen bir öge
olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Kullanıcının isteklerinin yeteri kadar
karşılandığı mekânlarda, kurum kimliği ve markalaşmanın, etkin bir unsur haline
geldiği ve kurum ile kullanıcı arasında ilişki kurmayı sağladığı belirtilebilir.
Perakende başlığı altında bulunan bölümlü mağazalar diğer mağaza
türlerinden;

hacim,

boyut,

yerleşim

planı,

fonksiyon

olarak

farklılıklar

göstermektedir. Bu farklılıklar beraberinde yeni bir düzen ve algı oluşturmaktadır.
Algıyı kullanıcıya aktarmanın en basit yollarından bir tanesi doğru tasarlanmış iç
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mekân olarak görülmektedir. “Farklı birçok türde ve çeşitte ürünü aynı çatı altında
satışa sunan büyük mağazalar bölümlü mağaza olarak adlandırılmaktadır.” Bu
bölümlü mağazaların işlevindeki farklılıklar iç mekân tasarımına yansımaktadır.
Tasarımcı, bu farklılıkları iç mekâna ne kadar doğru aktarmış olursa, mağaza
kullanıcısı/müşterisine yansıtmış olur ve bu doğrultuda tasarım amacına ulaşmış
olmaktadır. Bu çalışma kapsamında kurumsal kimlik tasarım kararlarının, farklı
markaları birçok farklı ürün gamı ile satışa sunan Boyner bölümlü mağazası ve tek
marka çatısı altında birçok farklı ürün gamı bulunan Mudo Concept bölümlü
mağazalarının kimliğinin iç mekân tasarımına yansıtılması ve farklılaşmaları
kullanıcılar tarafından analiz edilmesi hedeflenmektedir.
Çalışmada, kurumsal kimlik kavramını oluşturan ögelerin analiz edilmesi,
kurumsal kimliğin uygulama alanlarından biri olan iç mekân tasarımının rolünü
ortaya koymak önem taşımaktadır. Tüketim mekânlarından biri olan bölümlü
mağazalarının mekânsal örgütlenme ve iç mimari ögeleri ile birlikte kurumsal kimlik
çerçevesinde geçirdiği süreci nasıl aktardığı, iç mekân tasarımını oluşturan ilkeler
baz alınarak incelenmiştir.
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BİRİNCİ BÖLÜM
TEZ KONUSU İLE İLGİLİ BİLGİLER
1. ÇALIŞMANIN KAPSAM, AMAÇ VE YÖNTEMİ
1.1. Tezin Kapsamı
Tezin genel çerçevesini literatürden elde edilen bilgiler ışığında bölümlü
mağazaların geçmişi ve özellikleri, kurumsal kimliğin tanımı ve mekâna etkisi
açıklanmıştır. Bölümlü mağazaların iç mekân tasarımında kurumsal kimliğe etki
eden faktörler değerlendirilerek cephe, vitrin, plan şeması, malzeme, renk,
aydınlatma, mobilya ve donatılar ile sergileme elemanı vb. diğer bileşenler
incelenmiştir. Elde edilen bu bilgiler çerçevesinde, bölümlü mağazaların iç mekân
tasarımına kurumsal kimliğin yansıması, Mudo Concept ve Boyner bölümlü
mağazaları üzerinden analiz edilmiştir. Mudo Concept mağazasının seçilmesindeki
amaç, kendi markasına ait farklı yelpazede ürünlerden oluşmuş bir bölümlü mağaza
olmasıdır. Boyner Mağazaları ise, pek çok markanın bir arada bulunduğu farklı
ürünleri içermesidir. Bu mağazaların kurumsal kimliğinin iç mekân tasarımı yoluyla
kullanıcıları üzerindeki etkilerini anlayabilmek adına anket çalışması yapılmıştır.
1.2. Tezin Amacı
Bu çalışmanın amacı; son yıllarda perakende zincirlerinin sayısının artmış
olduğu gerçeğiyle rekabeti beraberinde getirmesi ve kurumsal kimliğin öne çıkmış
olmasının, bölümlü mağaza kullanıcılarına iletilen mesajın, iç mekân tasarımı
yoluyla nasıl gerçekleştiğini analiz etmektir. Rekabet, sektörde farklılık yaratarak
akılda kalıcı, tercih edilen bir kimliğe sahip olabilmeyi gerektirir. Bu amaca yönelik
atılacak önemli adım, mağaza içinde yaşanılan deneyimdir. Bu amaç doğrultusunda,
bölümlü mağazalarda kurumsal kimliğin, mağaza iç mekân tasarımına nasıl
aktarıldığı ve aktarılmak istenen mesajın müşteri/kullanıcıya nasıl yansıdığını analiz
etmektir. Kurumsal kimliğin yansımalarını ve markalaşmaya dair ipuçlarını taşıyan
iç mekânların farklı süreçlerden geçerek tasarımının ortaya koyulması, hedeflenen
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kurumsal kimliğin, mekâna etkisinin incelenmesi aracılığıyla yapılan çalışmada,
bölümlü mağazaların kurumsal kimliğinin iç mekân tasarımına yansımasının
müşteri/kullanıcılar üzerinden algısının analiz edilmesi hedeflenmiştir.
1.3. Tezin Yöntemi
Çalışmada,

nitel

ve

nicel

araştırma

metotlarının

her

ikisinden

de

faydalanılmıştır. Kimlik, kurumsal kimlik kavramları ve mağaza tasarımını etkileyen
iç mekân tasarım ilkeleri için literatürdeki kitap, tez, makale, yazılı, basılı, elektronik
verilerin konu kapsamındaki bilgilerinden faydalanılmıştır. Bu bilgiler, sadece
bölümlü mağazaların iç mekân tasarımı ve kurumsal kimliğini oluşturan faktörler ile
arasındaki bağı açıklamak amacıyla kullanılmıştır. Mudo Concept ve Boyner
Bölümlü Mağazalarının fiziksel çevresel faktörlerini ve kurumsal kimliğinin
değerlendirilmesine yönelik 20 kapalı uçlu soru, ikinci aşamasında ise; bu
mağazaların iç mekân tasarımı ve kurumsal kimliğinin değerlendirilmesine yönelik
14 sıfat çifti ile sonuca ulaşılmıştır. Anket çalışmasında 5’li likert ölçeği kullanılmış
ve anket sorularına ilişkin unsurların her birinin istatistikî değerlendirmeleri ‘SPSS’
ve ‘Microsoft Office Excel’ programları kullanılmıştır.
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İKİNCİ BÖLÜM
BÖLÜMLÜ MAĞAZALARIN GEÇMİŞİ ve ÖZELLİKLERİ
2. ALIŞVERİŞ MEKÂNLARININ ORTAYA ÇIKIŞI
Bölümlü mağazaların iç mekân tasarımında kurumsal kimlikle ilişkisini
anlamak için; alışveriş, mağaza ve perakende kavramlarını incelemek gerekmektedir.
“Ürün ve hizmet değişimi olarak ortaya çıkan alışveriş kavramı, paranın ortaya
çıkmasıyla ticaret adıyla anılmaya başlanmıştır. Tarihsel süreç içinde ticaret, eski
kıtada yollar üzerinde gelişerek ticaret kentleri oluşturmuş ve sonucunda alışveriş
eyleminde yerleşik düzen arayışı ve mekânsallaşma ihtiyacı doğmaya başlamıştır”
(Verdil, 2007, s.24). Alışveriş alanları, tarih boyunca kentin ana toplanma
mekânlarında konumlandırılmış ve kentlilerin iç içe olduğu, birlikte sosyalleşebilme
imkânlarının bulunduğu ve farklı aktiviteler için hizmet veren bir alan halini almıştır.
Zaman içinde fiziksel ve sosyal açıdan dönüşüme uğraması kaçınılmaz olmuştur.
Kültürel faktörlere ve kentleşmenin düzeyine bakılarak farklılık gösteren alışveriş
mekânları, tarihsel çerçevede bakıldığında formları, işlevleri ve konumu açısından
değişime uğramıştır.
Günümüzün alışveriş merkezlerinin oluşumu en basit haliyle tapınak
çevresinde kurulan açık pazarlar, sıra halindeki yarı açık ve kapalı çarşılarla düzenini
geliştirmiş, biçim değiştirmiş ve sonrasında alan, satış büyüklüğü ve içerdiği
aktiviteler ile kapasitesini arttırarak şekillenmiştir (Erin ve Gönül, 2015, s.129).
“Alışveriş mekânları sanayi öncesi dönem, erken modernizm dönemi ve
metropolleşme dönemi” olarak üç farklı dönemden oluşmaktadır (Dökmeci, 2010,
ss.66-68). Bu sıralamayla, sanayi öncesi dönemde yer alan alışveriş mekânları
“Yunan Agorası, Roma Forumu, Orta Çağ Pazarları ve Doğu Çarşılarıdır. Erken
modernizm döneminde ise pasajlar ve çok katlı mağazalar olarak işlev ve form
değişikliğine uğramıştır. Metropolleşme dönemine gelindiğinde ise, günümüzün
alışveriş merkezleri olarak karşımıza çıkmaktadır” (Birol, 2003, ss.51-54; Erin ve
Gönül, 2015, s.129).
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Tarihe bakıldığında ilk alışveriş eylemi ve buna bağlı olarak alışveriş
mekânlarının oluşması, Roma ve Yunan uygarlıklarında görülmüştür. Alışveriş
faaliyetleri insanların yetiştirmiş oldukları tarımsal mahsulleri ve zanaat ile ortaya
çıkan ürünlerini değiş tokuş etmesi ile ilk çağlarda oluşmaya başlamıştır. Açıkta ve
birden çok satıcının bir araya gelip toplu halde satış yapmasıyla başlamıştır. İlk
pazarlar, toplanma alanlarının yakınlarında ve avlanma alanlarında kurulmuştur. Bu
alış-veriş eylemi Antik Yunan’da belli bir düzen içinde, agora adı verilen şehrin
merkezi olarak kabul edilen açık meydanlarda yapılmaktaydı (Şekil 1 ve 2) (Erin ve
Gönül, 2015, s.129).

Şekil 1 ve 2. Agora Atina plan ve görünüş (Verdil, 2007, s.24)
Şekil

Şehrin merkezinde bulunan agoranın en önemli özelliği, sıra kolonlarla çevrili
stoalardan oluşmuş olmasıdır. Aynı zamanda, kamu alanlarının kullanımına uygun
olarak üstü kapalı yürüyüş mekânını da oluşturduğu görülmektedir. Stoalar ve
portikolar, sıra kolonları ile sivil mimariye önemli bir unsur kazandırırken, daha
sonra gelişen Roma forumları ve bedestenlere de örnek teşkil etmiş, sistem modeli
olmuştur (Erin ve Gönül, 2015, s.129). Alışverişin ilk mekân oluştuğu pazar
alanlarında, mevcut tezgâhların seyyar olması, az nüfuslu, ortak kullanımın aktif
olduğu mekânlarda hızlı ve değişken bir alışveriş dokusunun meydana gelmesine
sebep olmuştur. Alışveriş eyleminin devamlılık kazanmasıyla, geçici yapılardan
oluşturulan pazar tezgâhları değişime uğrayarak yerlerini, yapı elemanlarının kalıcı
malzemelerden seçildiği dükkân birimlerine bırakmıştır

(Verdil, 2007, s.24).
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Uygarlaşma sembolü olan agoralardan sonra,

ticari faaliyetlerin yürütüldüğü

alanların, kentlerin en merkezi yerinde olması fikri uygulanmaya başlamış, Roma
Dönemi’nde de bu fikir devam ederek alışveriş faaliyetinin gerçekleştirildiği
meydanlara Forum adı verilmiştir (Şekil 3 ve 4) (Erin ve Gönül, 2015, s.129).

Şekil 3 ve 4. Forum Roma (Verdil, 2007, s.25)
Şekil 1.a

Doğu’da çarşı olarak adlandırılan pazar yerleri Avrupa’da görüldüğü gibi
kentin önemli ve merkezi alanlarına kurulmuştur. Doğu’da görülen büyük farklılık
ise;

çarşıda

satışa

sunulan

ürünlerin

çeşitlerine,

gelişme

oranlarına

ve

konumlandırıldıkları alanın mimari şekillerine göre gruplandırılarak yerleştirilmiş
olmalarıdır. Mekân düzenlemesi de bu şekilde yapılmıştır. Ana cadde etrafında farklı
ölçeklerdeki dükkânlardan oluşan ve giderek genişleyen, çarşılar zaman içinde kapalı
çarşıya dönüşmüştür. Batılı pazar alanlarında çok katlı binaların ilk katları ticari
işleve sahipken, Doğu çarşılarında bütün alan ticaret işlevine sahip fazla katlı
olmayan yapılardan oluşmaktadır (Şekil 5 ve 6) (Coleman, 2007, s.19; Erin ve
Gönül, 2015, s.129).
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Şekil 5 ve 6. İstanbul Kapalı Çarşı planı ve görünüşü (29.08.2018 tarihinde
https://www.piytu.com/kapalicarsi-hakkinda-bilgiler/ adresinden alınmıştır) (Verdil,
2007, s.30)
Şekil 2

Pazar meydanları ve belediye binası ile birleşik halde bulunan pazar alanları
16. yüzyıla gelindiğinde, bir aksın iki tarafında dükkânlardan oluşan lineer bir yapı
şeklini almıştır. İklimsel şartların oluşturduğu zorluklar nedeniyle alışveriş
yapabilecek yeni bir düzen arayışı, kapalı alışveriş mekânlarının oluşturulmasıyla
soğuk ve sıcak hava şartlarıyla uyumlu hale gelmiştir. Mağazalar sıra halinde
konumlanarak, bu büyük alışveriş mekânlarını oluşturmuştur. Kullanıcı için daha
konforlu bir hal almıştır. Buna verilecek ilk örnek; eski İtalyan kentlerinde bulunan
tonoz örtülerin altında, konforsuz hava koşullarından etkilenmeden kolaylıkla vitrin
bakılabilen ve içlerine girilip alışveriş yapılabilen sıra kemerlerin yanında yer alan
mağazalardır. İtalya’da başlayan bu gelişim, 17. yüzyılda kuzey Avrupa’da iki tarafı
dükkânların, kafelerin, barların bulunduğu alışveriş caddelerine dönüşerek kendini
göstermiştir. Bunun daha gelişmiş hali, yağıştan ve sıcaklıktan etkilenmeyi en aza
indirgeyen tamamen kapalı mekânlardır. Bu alışveriş mekânlarının tarihi nitelikte
olanlarında veya tarihi bağ kurmaya çalışanlarında tonoz örtüler ve kolonların
tekrarlandığı görülmektedir. Avrupa’nın 17. yüzyılın sonu ve 18. yüzyılda kendini
gösteren modern çarşıları olan pasajlar, yayalara kullanım kolaylığı sağlayan bir
düzen getirmiştir. Kolonların sıralı halde bulunması dolayısıyla ortaya çıkan ana
yürüme hattı yayalara kolaylık tanımakla birlikte, taşıtlarla da bağlantıyı kesmeyi
sağlamıştır (Geist, 1983, s.4).
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Pasajların mekânsal düzenlemesi Rönesans Dönemi binalarıyla benzerlik
göstermektedir. İlk katı alışveriş mekânlarına ayrılmış olan pasajların üst katları ofis
olarak kullanmıştır. 19. yüzyıla gelindiğinde ise, pasajların en belirgin yapısal
özelliği cam kubbe örtüsüdür. Cam örtünün işlevi, yağışlı iklim koşullarından
korunurken gün ışığından yararlanmak olmuştur. Yeni yapı malzemelerin ortaya
çıkması ile pasajlarda demir ve cam kullanılmaya başlanmıştır. Bu malzemelerin
kullanıldığı pasajlar yoğun olarak Avrupa’nın Paris, Milano, Berlin ve Londra gibi
büyük kentlerinde görülmektedir (Erin ve Gönül, 2015, s.129). Sanayi Devrimi
sonrasında Avrupa’da düşünsel ve teknolojik gelişmeler yaşanması nedeni ile
gelişim, beraberinde yeni yapılanmaları ve kent merkezlerinde oluşan farklı
işlevlerin yığılmasına neden olmuştur. Zaman içinde kentin her kesimine hitap eden
kapalı pazar yerleri ve haller, aristokrat sınıfın isteklerine cevap vermemesi sebebi ile
değişim süreci içine girmiştir.
Pasajlardan daha büyük, bölümlü ve çok katlı mağazalar 18. ve 19. yüzyıllarda
Batı’ da kurulmuştur. Köşe, lineer, bina içinde saklı olarak pasajların ayrık dükkân
düzenine karşın markaların büyük bir birim altında toplanmasıyla oluşmuştur (Erin
ve Gönül, 2015, s.129). Bölümlü mağazaların bugün görmekte olduğumuz alışveriş
merkezi kavramının oluşmasında, işlevsel düzeninin ve büyüklüğünün çok büyük bir
önemi vardır. 1851’de açılan Londra’daki Kristal Saray en önemli örneği olduğu
söylenebilir (Şekil 7 ve 8) (Erin ve Gönül, 2015, s.129).

Şekil 7 ve 8. Londra Kristal Saray (Erin ve Gönül, 2015, s.129)
Kristal Palas, dönemde var olan demir ve cam malzemelerinin kullanılması ile
(29.08.2018 tarihinde http://www.arkitektuel.com/kristal-saray/ adresinden
inşa edilmiştir. Beşik tonoz formundaki biçimi, yapının büyüklüğü ve iç kısmında
alınmıştır)
Şekil 3. a
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yarattığı bahçe hissiyatı veren tarzı ile alışveriş mekânlarının gelişiminde önemli bir
yer teşkil etmiştir (Erin ve Gönül, 2015, s.129).
Kapalı alışveriş mekânları Avrupa’da bu şekildeki gelişimini sürdürürken,
Doğu’da bedestenler kendini göstermiştir. Bedestenler, “Lineer sıra düzeninde veya
bu sıraların kesişme düzeni ile organize olmuş birçok farklı dükkânın bir araya
gelmesiyle oluşmuştur. Üstü tonozla örtülü genellikle tek katlı çarşılar, alışveriş
yapıları olarak tanımlanır”

(Şekil 9 ve 10) (Erin ve Gönül, 2015, s.129).

Şekil 9 ve 10. Mahmut Paşa Bedesteni planı ve görünüşü (Erin ve Gönül, 2015,
s.129)
Tamamen kapalı ve mevsim şartlarına bağlı suni yollarla iklimlendirilmesi
yapılan alışveriş yapıları 20. yüzyıla gelindiğinde, görülmeye başlamaktadır. Bunun
sebebi ise; İkinci Dünya Savaşı sonrasında ulaşım alt yapısının değişmesi,
düzenlenmesi dolayısıyla araç kullanımının yaygınlaşması ve böylece orta sınıfın
şehir merkezinden çeperlere doğru yayılması nedeni ile kent dokusunun değişikliğe
uğramaya başlamasıdır. Bu değişiklik, kent dokusunu tek merkezlilikten çıkarmıştır.
Alışveriş mekânlarının da farklı yapılara dönüşmesine sebep olmuştur (Erin ve
Gönül, 2015, s.129). Şekil 11’de alışveriş mekânlarının kentin gelişimine uygun
olarak konumlarının tek merkezlilikten kent dışına doğru yayıldığı görülmektedir
(Erin ve Gönül, 2015, s.129).
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Şekil 11. Tarihsel süreç içinde alışveriş mekânlarının konumlanması (Erin ve Gönül,
2015, s.129)
Avusturyalı mimar Victor Gruen tarafından geliştirilen ‘mall’ kavramını
kurmasındaki düşüncesi: “yeni ‘mall’ olgusu geleneksel kent merkezi işlevi görerek,
banliyölerde yaşayan insanları bütünleştirmek, sosyalleştirmek ve bütün ihtiyaçları
karşılanabiliyormuşçasına keyif almalarını sağlamaktır.” (akt. Tokay, 2005, ss.5864). Bu düşünceden hareketle oluşan alışveriş merkezleri günümüzde şehrin dışında,
çevresinden bağımsız, içinde çok fazla fonksiyon barındıran mekânlar halini almış
durumdadır.
Avrupa’da başlayan ve tüm dünyanın takip ettiği modernizm ve seri üretimin
doğurduğu sonuç; alışveriş kavramının sadece tüketimsel ihtiyaçlarını karşılamanın
ötesinde sosyal ihtiyaç halini almasıdır. Modernleşmenin bir başka sonucu, küresel
markaların ortaya çıkmasıdır. Bu da beraberinde rekabeti getirmiş, mağaza
mekânlarının anlamı ve tasarımları değişime uğramıştır. Sadece alışveriş yapılan
alanlar olmaktan çıkarak farklı bir kimlik kazanmıştır. Tüketici için ihtiyacın
ötesinde, talepler doğrultusunda şekillenen ve eğlenceye dayalı bir biçime girmesi ile
üretim endüstrisinde çeşitliliğin artmasına yönelik ciddi farklılıklar olmuştur. Bu
değişim, alışveriş mekânlarının da farklılaşmasına sebep olmuştur. Süreç içinde,
kaliteli alışveriş alanları, saygı duyulur atmosferleri, eve servis ve teslim imkânları
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ile tüketici sadakatini artırmaya çalışan perakende sektörü sayesinde mağazacılık
kavramı ortaya çıkmıştır (Ersun, 2008, s.222; Doğan, 2012, s.6).
Mağazacılığın son basamağı pazarlamadır. Tüketiciye farklı evreleri geride
bırakarak takdim edilmeye uygun hale gelen ürünlerin ve hizmetin verilmesi şeklinde
tanımlanan mağaza kavramı günümüzde bundan öte bir önem taşımaktadır.
“Mağazacılık, tüketicilere keyifli, eğlenceli, gereksinimlerinin karşılanacağı
ve onlara doyum sağlayacak bir ortamın yaratılmasıdır. Kalite, hız ve her
alanda uygunluk peşinde olan tüketicileri etkileyecek, onlara bilgi verecek,
ürünü tanımalarını sağlayacak, tedirgin etmeyecek, güvenli ve rahat vakit
geçirmelerini sağlayacak ve onları tatmin edecek bir dünyanın yaratılması
hedeflenmektedir” (Tuzcuoğlu, 1999, s.33).

Kapitalizm, modern toplumlarda kaçınılmaz olarak tüketimi ve ona ait her tür
deneyimi değiştirmiştir. Bu değişim, süregelen biçimden daha farklı bir boyuta
taşınmıştır. Ürünlerin tüketilme biçimlerini ve bu eylemlerin gerçekleştirildiği mekân
tasarımlarının da değişime uğramasına neden olmuştur. Tüketim alanlarında
mekânlar

tüketicinin

aradıklarını

rahatlıkla

bulabilecekleri

ve

kendilerini

olduklarından daha üst bir seviyede hissedebilecekleri bir atmosfer halini aldığı
zaman ilgi görmeye başlamıştır. Bu nedenle, son yıllarda alışveriş merkezleri ve
zincir mağazalar, tercih edilen yatırım alanı olarak görülmektedir. Zincir mağazalar
ve alışveriş merkezlerine yapılan ve yapılacak olan yeni yatırımlar, nüfusun
yoğunluğuna ve gelir dağılımına göre değişkenlik göstererek, tüketici tercihlerinin
oluşturduğu talep doğrultusunda hızlı bir gelişme ile varlığını devam ettirmektedir.
(Lewison ve Delozier, 1986, s.38-39). Bu sebeplerden dolayı perakendecilerin
müşterilerine kendilerini tanıtmaları, fark yaratmaları, rakipleri arasından sıyrılmaları
için kullandıkları en önemli etken, mağazanın iç mekân tasarımı ve mağazanın
atmosferidir. Günümüzde, perakendecilerin üstünlük sağlayabilmeleri ve rekabet
edebilmeleri için; mağaza kimliğini oluşturmaları, sürdürmeleri ve yönetmeleri
gerekmektedir. Tüketicinin mağazalar için oluşturulduğu algı ve buna yönelik aldığı
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tutumlar mağazaların oluşturduğu kimliğinden etkilenmeleri sonucu oluşmaktadır
(Arslan, 2004, s.4).
Perakendecilik, bölümlü mağazaların da içinde yer aldığı bir kavram olarak şu
şekillerde tanımlanmıştır:
Kotler: “doğru ürünlerin, doğru zamanda, doğru fiyattan, doğru miktarlarda ve
doğru yerlerde bulundurulmasını hedefleyen, dağıtım kanalı yapısında üretici ile
tüketicinin karşı karşıya geldikleri yer” (2000, s.378) olarak tanımlamıştır.
Levy ve Weitz, buna benzer bir tanımlama ortaya atmış ve perakendeciliği:
“tüketicilerin, bireysel ve ailesel ihtiyaçları için mal ve hizmet satarak değer yaratan
faaliyetler bütünü” (2004, s.6) olarak tanımlamıştır.
Bir başka tanım olarak Doğan:

“ürün ve hizmetlerin kişisel ve ailesel

ihtiyaçları karşılamak adına, doğrudan doğruya nihai tüketicilere pazarlanmasıyla
ilgili tüm faaliyetler bütünü” (2012, s.6) tanımını oluşturmuştur.
Tüm bu tanımlar doğrultusunda, perakendeciliğin üretim ve tüketim arasındaki
boşluğun doldurulmasını desteklediği, tüketicilerin ürün ve hizmetleri satın almasını
kolaylaştıran kuruluşlar olduğu söylenebilir. Perakendeciliğin kısa bir tarihçesine
bakıldığında,

19.

yüzyılın

ikinci

yarısından

itibaren

gelişmeye

başladığı

görülmektedir. Ürünlerin bu dönemde büyük alanlarda sergilemesi yapılmakta ve
düşük fiyatlarla tüketiciye ulaştırılmaktadır. Zincir mağazaların ortaya çıkması ise,
1860’lı yıllarda kooperatifçilik hareketlerinin etkisi ile olmuştur. Amerika Birleşik
Devletleri (ABD), perakendecilik sektörünün merkezi olarak görülmektedir.
Çalışmalara 1930’lu yıllarda süpermarketler ile başlamıştır. 1950’li yılara
gelindiğinde hızlı bir gelişim süreci gösterirken, daha sonrasında çok dükkânlı
mağazalarda oluşan alt yapı sorunları sebebiyle, tüketicilerin taleplerine cevap
vermede yetersiz kalmıştır. Araçların park sorunu, şehir içinde bulunmaları gibi
nedenlerle eski cazibelerini koruyamamışlardır (Cengiz ve Özden, 2002, s.78).
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Büyük kentlere göçün yoğunlaşması beraberinde Amerika ve Avrupa’da
çalışanların ve çekirdek yapıdaki ailelerin sayısını arttırmıştır. Bu etken, tüketim ve
alışveriş alışkanlıklarının da değişimine neden olmuştur. Buna paralel olarak,
perakende satış noktaları da değişime uğraşmıştır. Büyük ölçekli dağıtım olayına
Avrupa’da ilk giren ülke Fransa’dır. Sektörün en gelişmiş ülkesi olan Almanya,
küreselleşmenin de etkisiyle önemli bir gelişim süreci göstermiştir

(Bakır ve

Aydoğan, 2016, ss.304-305). 1980’li yıllara gelindiğinde Avrupa’da perakendecilik
sektörünün en hareketli ve zincir perakendeciliğin en güçlü olduğu ülke ise
İngiltere’dir. Çevresel ve tarihsel etkiler Türk perakendecilik

sektörünün

şekillenmesinde de kendini göstermiştir (Özcan, 1997, s.28-34).
Türkiye’de 1960’lı yıllardan sonra şekillenmeye başlayan perakendecilik
sektörü, 1980 sonrası Türkiye’sinde ithalatın serbestleşmesi ile yabancı tüketim
mallarının piyasaya girmesini sağlamıştır.1985 sonrasında ülkemizde büyük alışveriş
merkezlerinin ve büyük mağazaların önü açılmıştır. Örnek olarak; modern anlamda
ilk alışveriş merkezi olarak kabul edilen Galleria, İstanbul Ataköy’de 1987 yılında
açılmıştır (Şekil 12) (Küçükköylü, 2010, s.8).

Şekil 12. İstanbul'da Ataköy Galleria Alışveriş Merkezi'nin iç mekânından 1990'lı
yıllara ait bir görüntü (28.08.2018 tarihinde
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/202742 adresinden alınmıştır)

2000’li yıllara kadar gelinen süre içinde, sektörün daha hızlı geliştiği ve belirli
bir olgunluğa eriştiği görülmüştür (Yarımoğlu, 2016, s.243). Bu hızla ilerleyen
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gelişimde yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye’de yatırım yapmalarının büyük
etkisi olduğu görülmektedir. Bu sayede, tüketimde yaşanan artış, toplumun değişen
tüketim

alışkanlıkları,

tüketicilerin

gelir

seviyesindeki

artışların

şehirlerin

gelişmesine yansıması, Türkiye’deki perakendeciliği cazip hale getiren etkenlerden
oluşmuştur (Tahiroğlu, 1999, s.51), (Bakır ve Aydoğan, 2016, ss.304-305).
Perakende kuruluşları: Şekil 13’de görüldüğü gibi büyüklük esasına, satılan
ürün türüne, mülkiyet durumuna, örgütsel yapı ve uyguladıkları yönteme, satış
yöntemlerine göre sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalar, bu bölümün ilerleyen
kısımlarında detaylı olarak açıklanmaktadır.
Satılan ürün türüne göre perakendeci mağazalar ise; genel mağazalar, özellikli
mağazalar, sınırlı ürün satan mağazalar, karma mağazalar, indirim mağazaları,
fabrika satış mağazaları, geleneksel süpermarketler, depo mağazaları, bölümlü
mağazalar olarak sınıflandırılmaktadır (Kachaganova, 2008, s.9). Perakendeci
işletme, hedeflediği pazarı seçmelidir. Buna dayanarak, tüketicinin ne istediğinin
değerlendirmesi yapılmalıdır. Tüketicinin hangi ürün ve hizmet özelliklerini ne
ölçüde beklediğini ve bu özelliklerin nasıl algılandığını araştırarak, elde ettiği
verilere göre uygun ürün çeşitlerini birleştirmelidir (Kachaganova, 2008, s.10).
Perakendecilerin tamamın sorunu ise, ne tür bir perakende biçimi ile sürdürebilir bir
rekabet avantajı sağlayabilecekleridir. Satışa sunulacak her bir ürün türü,
müşterilerine farklı bir perakende karması sunmaktadır (Levy ve Weitz, 2001, s.173).
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PERAKENDE
KURULUŞLARIN
SINIFLANDIRILMASI
Büyüklük Esasına
Göre

Satılan Ürün
Türüne Göre

Mülkiyet
Durumuna Göre

Örgütsel Yapı ve
Uyguladıkları
Yönteme Göre

Satış
Yöntemlerine
Göre

-Genel Mağaza
-Sınırlı Mağaza
-Özellikli Mağaza
-Kolaylık Mağaza
-İndirim Mağaza
-Fabrika Satış
Mağaza
-Geleneksel
süpermarket
-Depo mağaza

-BÖLÜMLÜ MAĞAZA

Şekil 13. Perakende kuruluşların sınıflandırılması (Kachaganova, 2008, s.9)

Genel mağazalar, ürün ve hizmetin üretim noktasından müşteriye akışı ile ilgili
çalışmaların gerçekleştirildiği yerlerdir (Birmingham, 1978, s.20; Levy ve Weitz,
2001, s.173). Genel mağazalar, birçok farklı ürünün az sayıda çeşidinin bir arada
bulunduğu, çoğu zaman bölümlere ayırılmadan satışa sunulduğu mağazalardır. Satış
mekânları, tüketicinin her gün uğradığı, sık sık alışveriş yapılan yer olarak
tanımlanmaktadır (Aydın, 1998, s.21; Kachaganova, 2008, s.10).
Özellikli mağazalar, yalnız bir türe özgü olan ürün grubuna yoğunlaşmaktadır.
Bir ürün grubunda geniş türleri satışa sunan, küçük ölçekli mağazalardır (Boyacı,
1998, s.43). Özellikli mağazalar, dikkatle seçilmiş ve özelleşmiş bir hedef pazara,
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özgün bir ürün çeşitlemesi ve bilgi sahibi olan satış elemanlarıyla daha iyi hizmet
sunarlar (Kachaganova, 2008, s.10).
Sınırlı ürün satan mağazalar, sınırlı sayıdaki ürün grupları bulunmaktadır. Tek
bir ürün çeşitliliği sağlayan perakendeci mağazalardır. Bu tür mağazalar, kendi
alanlarında uzmanlaşmış perakende işletmeleridir (Varinli, 2005, s.24).
Karma mağaza, bir süpermarket ile genel ürün satan mağazaların karmasından
oluşan mağazalardır. Toplam satışların yaklaşık %25 ile % 40’ını genel ürün
grubunun oluşturduğu mağaza çeşididir (Arslan, 2004, s.43). Bu tür mağazaların
karma olarak nitelendirilmesi, müşterilere temin ettikleri türlü avantajlardan
kaynaklanmaktadır. Fazla süreli çalışma saatleri ve uygun kuruluş konumları, karma
mağazalarda her istenilenin bulunabilmesi imkânı ve fiyatların uygunluğu nedeniyle
müşteriler tarafından cazip görülen mağazalardır (Kachaganova, 2008, s.15).
İndirim mağazası ise, yüksek hacmi olan, az maliyetli, çok ürün satış
sirkülasyon oranına sahip, çok çeşitte ürün türü satışı yapan ve ortalamanın
aşağısında fiyatlarla tüketiciye sunulan, üreticinin markasını taşıyan ürünleri satışa
sunan mağazalardır. Bu tür uygulamaların, dünyanın gelişmiş ülkelerinde tercih
edildiği görülmektedir. Böylece, büyük perakendeci işletmeler, müşterileri
kendilerine çekmede başarılı olmuşlardır (Kachaganova, 2008, s.15).
Fabrika satış mağazaları, perakende pazar yoğunluğunun artması, üreticileri
fabrika satış mağazalarını cazip hale getirmiştir. Perakende satış mağazaları
üreticiden ayrı kuruluşlar değil, kendi bünyesinde yer alan ürünlerin tüketici ile
doğrudan ilişki kurma imkânının bulunduğu mağaza çeşididir. Burada ürünleri
indirimli olarak satışa sunulabilmektedirler. Büyük çoğunluğunda, kapsamlı geniş
kitlelere hitap eden üreticiler fabrika satış mağazalarını oluşturarak, ihraç fazlası, seri
sonu ve defolu ürünleri, olduğundan daha aşağı fiyatlarla tüketiciye sunan mağaza
türleridir (Kachaganova, 2008, s.15).
Geleneksel süpermarket, büyük ölçekli mağazalardır. Uygun fiyat sistemi ile
düşük kar payı sağlayan mağaza türüdür. Birçok farklı ürün grubunu bir arada
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bulunduran, yiyecek ve temizlik maddeleri yoğunlukta olan, sınırlı türde gıda dışı
ürünleri satışa sunan, minimum 400 metrekare (m²) satış hacmine sahip, genel olarak
kendi kendine servis yöntemiyle geliştirilmiş büyük mağaza türüdür (Pintel ve
Diamond, 1977, s.127). 1930’larda ABD’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan
süpermarketler, günümüzde yaygın olarak görülmektedir. Tüketicinin satın alma
tercihleri değişkenlik göstermektedir. Eğitim seviyelerinin, çevresel etkileşimlerinin,
gelir seviyelerinin artması ile doğru orantılı olarak alım gücü artan tüketici, satın
almada daha fazla rahatlık ve kolaylık talep etmektedir. Müşterilerin günlük yaşam
temposunda alışverişe daha az ama nitelikli zaman ayırmak istemeleri, çeşitli
ihtiyaçlarına

cevap

verebilecek,

birçok

ürün

bileşenini

sunan

geleneksel

süpermarketlere yönlendirmiştir (Kachaganova, 2008, s.16).
Depo mağazası, belirli ürün çeşidini bulunduran, tanınmış markaları satan,
mağaza düzeninin özenilmemiş olduğu ucuzluk mağaza türüdür (Arslan, 2004, s.46).
Depo yoluyla satılan ürünlerin fiyatı daha düşük tutularak hizmet vermektedir. Raf
düzeni daha basitleştirilmiş, satılan ürünler genelde büyük miktarlarda, kolilerde ve
üst üste stoklanmış olarak teşhir edilmektedir. Fiyat açısından üstünlük sağlamaları,
imalatçıların tercih ediyor olması, tüketiciye sağlanan hizmetlerin az olması, buna
bağlı olarak perakendeci kuruluşun minimumdaki giderleri nedeniyle depo
mağazaları önem taşımaktadır (Kachaganova, 2008, s.16).
Bölümlü mağazalar, bir biri ile bağı olmayan birden çok tür ve çeşitte ürünün
aynı çatı altında satışa sunulduğu büyük mağaza türleridir. “Genellikle gıda dışı,
bazen gıda da dâhil, tüketim maddelerini tek katlı geniş veya çok katlı, hemen her
katı ayrı reyonlar halinde çalışan büyük binalarda satışa sunan mağaza türüdür”
(Kachaganova, 2008, s.16).
Bölümlü mağaza: “Çok sayıda ürün çeşidini çeşitli hizmetlerle birlikte satışa
sunan ve satın alma, promosyon, müşteri hizmetleri, ve kontrol amaçlı farklı
bölümler itibariyle örgütlenen bir perakendeci kuruluştur” (Kachaganova, 2008,
s.16).
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Yukarıdaki tanımlarda benzer anlamları çıkarmak mümkündür. Bu tanımlar
çerçevesinde, bölümlü mağaza; ürün çeşitliliğinin çok olduğu, bu ürünlerin ayrı
bölümler halinde planlanarak tüketiciye sunulduğu ancak bütün bölümlerin tek elden
yönetildiği büyük ölçekli mağaza türüdür (Kachaganova, 2008, s.16).
2.1. Bölümlü Mağazaların Dünyada ve Türkiye’deki Gelişimi
Bölümlü mağaza tipinin geçmişte ilk kez nerede ortaya çıktığı net olarak
bilinmemektedir. Bölümlü mağazaların, ilk olarak Avrupa kıtasında kurulmuş
olduğu, ancak gelişim sürecini ABD'de tamamladığı ve günümüzde yeniden Avrupa
kıtasında benimsendiği görüşü benimsenmektedir (Koparal, 1986, s.4).
Bölümlü mağazaların, 1860’lı yıllarda ABD’de manifatura eşyası satan
perakendeci kuruluşların doğal gelişimi sonucu ortaya çıktığı görülmektedir. O
zamana kadar belirli ve sınırlı ürünlerin satışını gerçekleştirirken, satışa sunulan
ürünlerin kar payının, perakende rekabet ortamının oluşması nedeni ile düşüş
yaşanması

sonucunda,

ürün

bileşimi

yoluyla

kendilerini

geliştirmek

ve

farklılaştırmak yoluna gitmek zorunda kalmışlardır. Ürün bileşimi gelişip,
birbirinden farklı satış yöntemleri gerektiren ürün çeşitleri arttıkça, bunların birlikte
satışa sunulması zorlaşmaya başlamış, dolayısıyla ürünler, benzer satış kategorileri
gerektiren gruplar halinde sınıflandırılarak ayrı ayrı bölümlerde satışa sunulmuştur.
Bu şekilde ortaya çıkan bölümlü mağazalar, daha sonraları manifatura ve
konfeksiyon dışındaki ürünler ve özelliği olan ürünleri de, ürün bileşimlerine katmak
yoluyla, günümüzdeki büyük perakendeci kuruluşlar haline gelmişlerdir (Şireli,
1973, s.7).
Bölümlü mağazalarda görülen ilk önemli gelişme; özel uzmanlık gerektiren
ürün çeşitlerinin satış sunulacak bölümlerin, bu dalda uzmanlaşmış üçüncü kişilere
ya da firmalara kiralanması olduğu söylenebilir (Yıldız, 2005, ss.87-105). Bölümlü
mağazalarda görülen ikinci önemli gelişme; çoğunlukla mağazaların farklı katlarında
özel satış bölümlerinin kurulmasıdır. Bu bölümlerde genellikle üst kat bölümlerinin
hatalı, indirimli ve diğer bölümlere göre nispeten düşük fiyatlı ürünleri satışa
sunulmaktadır. Bölümlü mağazalarda görülen üçüncü gelişme; yeni yerleşim
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merkezlerinin oluşması sebebi ile bu merkezlerde bir başka şube mağazaların
açılmasıdır. Bölümlü mağazalarda görülen dördüncü ve son gelişme ise; indirimli
ürün satışı yapan bölümlü mağazaların kurulmasıdır. Bu mağazalara ‘özendirici
bölümlü mağazalar’ denilmektedir. Bu mağazalarda tekstil ürünleri, giyim eşyası
ağırlıklı olmak üzere dayanıklı ürünler ve gıda maddelerini de içeren geniş ürün
çeşitleri satışa sunulmaktadır (Yıldız, 2005, ss.87-105).
Boucicault isimli bir aristokrat tarafından Avrupa’da 1852 yılında ilk bölümlü
mağaza Bon Marché adıyla yapılmıştır (Şekil 14). Avrupa’dan sonra Amerika’da da
görülen bu özel mağazacılık konseptinin ilk örnekleri, Macy’s ve Bloomingdale’s
olmuştur. Zamanla ülkelere göre değişkenlik gösteren bölümlü mağaza yeniden
işlevle dirilerek gıda ürünleri ve farklı firmaların şubelerini içine alarak 10.00020.000 metrekare arasında kapalı alanları kapsamaya başlamıştır. İkinci Dünya
Savaşı’na kadar geçen sürede alışveriş mekânlarındaki tek gelişim, firmaların
mağaza zincirleri kurarak farklı bölgelerde büyümesinden ibarettir (Zengel, TY,
ss.40-41).

Şekil 14. Bon Marché Mağazası, Fransa (03.04.2018 tarihinde
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_Bon_March%C3%A9_%C3%A0_Pa
ris_(2).jpg alınmıştır)

Türkiye’de 1960 öncesinde bölümlü mağaza kimliğindeki kuruluşların olduğu
bilinmektedir. Ancak, 1960’dan sonraki dönemde kurulan ve perakende ticarette
kendini gösteren bölümlü mağazaların gerçek anlamda bu kimliği kazandıkları
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söylenebilir. Batı’ya bakıldığında rekabet sonucu ürün bileşimi ile ortaya çıkan
bölümlü mağazalar, Türkiye'de perakende ticarette bir yenilik getirmek ve satış
personeli aracılığı olmaksızın kendi kendine hizmet anlayışındaki satış yöntemiyle,
rakip kuruluşlar karşısında daha avantajlı olmak amacıyla kurulmuşlardır. Bu
tanımlamaya uygun yöntem ile Türkiye’de hizmet vermeye başlayan ilk bölümlü
mağaza 1967 yılında Ankara Kızılay Meydanı’nda bulunan Gima adındaki bölümlü
mağazadır. İlk kurulduğunda toptancı ve imalatçı bir kuruluş iken rekabetin etkisiyle
perakende ticarete yönelmiş, zamanla bölümlü mağaza kimliğine bürünmüş,
doğrudan doğruya perakende ticaretini hedef alarak çalışmaya başlamıştır (Şireli,
1973, ss.27-29; Aydın, 1992, s.73). Türkiye’de perakende işletmelerin asıl gelişimi
1970’lerde başlayarak ülkenin değişen ekonomik, sosyal ve demografik özellikleri
doğrultusunda 1980’den sonra gelişme göstermiştir. Bu gelişmenin en büyük etkisi
1990’larda ithal ürünlerin Türkiye pazarına girmiş olmasıdır (Demirci, 1998, s.15).
“Yabancı mağazalar, iyi tanımlanmış tasarım ve kavramlarıyla gelişmiş
müşteri hizmetleri, büyük sermayeleri ve “know how”larıyla (bir üründen ya
da yöntemden en kolay ya da en verimli biçimde yararlanmayı sağlayan bilgi
veya ticari sır) Türk perakendeciliğinde hem rekabeti arttırıcı hem de eğitici
rol oynamışlardır.” “1988’de Metro’nun, 1991’de Carrefour’un ve 1992’de
Continent’in pazara girişiyle sektörde gözle görülür bir canlanma
gözlenmiştir. Türk girişimcileri batılı anlamda perakendeciliğe kolay adapte
olmuşlar ve sektör hızlı bir değişim sürecine girmiştir. 1990’larda sayıları
hızla artan büyük mağazalar toplu alımların sağladığı avantajların, sahip
olunan sermayenin büyüklüğü sayesinde hizmet kalitesinin yükseltilmesi gibi
faktörlerde rekabet güçlerini arttırmışlardır” (Ünverdi, 2008, s.15).

Türkiye’de son yirmi beş yıl içinde bölümlü mağaza kavramını başarılı bir
şekilde uygulayan, uluslararası mağazacılık ilkeleri, müşteri odaklı yaklaşımı ve
hedef kitlesine uygun ürün çeşitliliği ile hizmet verenler çoğalmıştır (Yıldız, 2005,
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ss.87-105). 1980 yılından sonra özel firmalara cazip gelen bölümlü mağazaların
sayısında artış yaşanmıştır. Bağımsız olarak kurulan bölümlü mağazalara ek olarak
zincir haline dönüşmüş olanlarda da artış görülmüştür. Zincir haline gelen bölümlü
mağazaların günümüzde en bilinen örnekleri Yeni Karamürsel (Şekil 15 ve 16),
Boyner, Çetinkaya ve Marks & Spencer sayılabilir.
Yeni Karamürsel, 1950 yılında İstanbul’da bir kumaş ve konfeksiyon
mağazası olarak kurulmuş ve ilerleyen yıllarda bölümlü mağazacılığın önderliğini
yapacak büyük bir kurum haline gelmiştir (Ünverdi, 2008, s.15).

Şekil

15.

Yeni

Karamürsel

Mağazası,

İstanbul

(03.04.2018

http://modablog.org/ykm-magazalari-satis-noktalari-telefonlari.html
alınmıştır)

tarihinde
adresinden
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Şekil 16. Forum AVM içindeki Yeni Karamürsel Mağazası, İstanbul (03.04.2018
tarihinde

http://www.milliyet.com.tr/istanbul-icin-iki-magaza-daha-ekonomi-

1374924/ adresinden alınmıştır)

2.2. Bölümlü Mağazaların Tanımı ve Kapsamı
Bölümlü mağazalar, perakendecilik sektörünün önemli bir parçasıdır. Bölümlü
mağazalar için tanımlamalar şu şekildedir:
“Özelliği olan malların hemen her çeşidini, fakat özellikle giyim eşyasını,
satışların teşvik edilmesi, satış hizmeti, muhasebe ve kontrol fonksiyonları açısından
birbirinden bağımsız ayrı reyonlar halinde gruplandırarak, büyük binalarda satışa arz
eden büyük perakendeci kuruluşlardır” (Stern ve El-Ansary 1977, s.32).
Amerikan Pazarlama Derneği'ne göre bölümlü mağaza tanımı: “kadın,
erkek, çocuk, konfeksiyon, mobilya, mutfak ve diğer ev eşyaları dahil olmak
üzere bir çok ürünü satan, servis, tutundurma ve kontrol amaçlarıyla
bölümlere ayrılmış bir perakende satış birimidir ” (akt. Tek, 1984, s.22). Bir
başka tanım: “bir perakendeci kuruluş olup, en az 25 kişinin çalıştığı, toplam
satışlar içinde ev ve giyim eşyası satışlarının %20 ve daha fazla olduğu bir
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perakende satış mağazasıdır ” (Meyer, 1988, s.16). Cemalcılar (1988, s.259)
ise: “Genellikle her bölümün gelir ve giderleri ayrı belirlenir, kar ve zarar
durumları bölümlere göre ortaya çıkarılır. Her tür malın satış biçimi farklı
olduğundan, bu yol tercih edilir. Her bölüm, sınırlı türde mal satan bir
mağaza ya da özel bir mağaza gibi faaliyet gösterir” şeklinde tanımlamıştır.

Bölümlü mağazalar, tek birim altında mağaza türlerinin en büyüğüdür.
Bölümlü mağazalar tek şube olabileceği gibi ve zincir mağazalar olarak da hizmet
verebilmektedir. Tek veya farklı ürün gruplarında çeşitlilik olabileceği gibi
tamamlayıcı ürünlerinde bir araya getirilmesi de söz konusudur. Bölümlü
mağazalarda ürünler kategorilere ayrılarak tüketiciye sunulmaktadır (Koparal, 1986,
s.2; Alkibay, 1989, s.39). Bölümlü mağazada satılacak ürün reyonlarının her birinin
ayrı katlarda olabileceği gibi, çok geniş bir alanda tek kat olarak da kategorize
edilebilir.
Bölümlü mağaza diyebilmemiz için mağazada satışa sunulan ürün çeşitliliğinin
olması gerekir. Mobilya, ev aksesuarı, ev tekstili, elektronik eşya, bay-bayan-çocuk
tekstil, ayakkabı, çanta, kozmetik, aksesuar vb. gibi farklı ürün gruplarının birkaçının
bir arada bulunması beklenmektedir. Amaçlanan, tek bir çatı altında tüketicinin tüm
ihtiyaçlarının bir arada sunulmasıdır. Bu mağazalarda ürün bileşiminin tamamı veya
büyük bir kısmı görevli bir satıcının aracılığı olmaksızın kendi kendine servis
yöntemi ile satışa sunulmaktadır. Ancak, günümüzdeki perakende sektöründe,
bölümlü mağazaların dünya çapındaki markalarla çalışmaya başlamasıyla ayrı
reyonlarda farklı markalara yer verilmeye başlanmış, bu markalar kendi satış elemanı
ile hizmet verebilme imkânına sahip olmuştur (Kachaganova, 2008, s.14).
Bir başka açıdan kolaylığı ise, kafeterya, restoran, çocuk oyun odalarının yer
alması, müşteri hizmetleri, iadeler, garantiler, kredili satışlar, eve teslim hizmetlerini
vermesi olarak görülebilir. Bölümlü mağazaların birçoğunda rastlanan restoranların
perakendeci işletme açısından avantajı, yorulan ve acıkan müşterilerin yemek yiyip
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dinlenebileceği ve mağazadan ayrılmadan alışveriş yapmaya devam edebilmesidir
(Kachaganova, 2008, s.14).
Bölümlü mağazalar, küçük mağazaların bir arada bulunduğu işletmeler gibi
düşünülebilir. Bu mağazalarda yetki ve sorumluluk bölümlere göre ayrılmıştır. Her
birimin özel bir yöneticisi vardır ve bu yöneticiler genel bir denetim mekanizmasının
altında

bulunurlar.

Kendi

birimlerindeki

ürünlerin

alım-satım

fiyatlarının

belirlenmesine ve brüt karın elde edilmesinde serbest hareket edebilme imkânları
bulunmaktadır. Ancak, bu birimlerin hepsini ortak olarak yöneten bir genel yönetim
bulunmaktadır. Aynı çatı altında bulunmanın avantajları ise, fiziksel yönetim,
promosyon, müşteri kredisi, personel yönetimi, mağaza bakımı gibi her bölümü aynı
derecede

ilgilendiren

fonksiyonların

merkezileştirilerek

ortak

kararların

uygulanmasıdır (Koparal, 1986, s.4; Tek, 1999, s.588).
Bölümlü mağazaların avantajlı yanları aşağıdaki gibi sıralanmıştır (Yıldız, 2005,
ss.87-105):
1.

“Büyük mağaza olması nedeniyle büyüklük prestiji vermesiyle diğer

mağazalara oranla daha avantajlı durumdadır.
2.

Büyük ölçekli satın alma nedeniyle maliyet düşüklüğü mevcuttur.

3.

Doğrudan imalatçıdan satın alma gerçekleştirilir.

4.

Fonksiyonel esasa göre personel kullanabilme imkânı vardır.

5.

Doğrudan imalata geçebilmek mümkündür.

6.

Gerekirse fason üretim yaptırma imkânı vardır.

7.

Müşteriye sağlanan kolaylıkları fazladır.

8.

Geniş bir müşteri kitlesine tutundurma faaliyetlerini yapabilme

olanağı sağlamasıdır.
9.

Çok sayıda personel istihdam edebilirler.
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10.

Çok sayıda ürün çeşitliliği bulundurduğundan, küçük mağazalara karşı

üstün rekabet şansı vardır” (Ünverdi, 2008, s.16).
Bölümlü mağazaların dezavantajları ise şöyledir:

1.

“Optimal büyüklüğün korunamaması halinde giderler çok artar.

2.

Birden çok birimin kontrolünü sağlamak için çok sayıda yönetici ve

personel çalıştırır ve ücretleri yükselir.
3.

Yeterli sayı ve nitelikte personel bulunması zordur.

4.

Alışveriş merkezleri içinde yer almayan, tek başına bir yapı halinde

yer alan bölümlü mağazaların şehir merkezleri ve işlek caddelerin üzerinde
bulunması sebebi ile trafik sıkışıklığı ve park sorunları ortaya çıkar.
5.

Büyüklüğü sebebi ile iletişimde kopukluklar ortaya çıkabilir”

(Kachaganova, 2008, s.14).
2.3. Bölümlü Mağazaların Genel Özellikleri
Büyük ölçekli perakendeci bölümlü mağazaların önemi, alışveriş işlem
maliyetinin en aza indirmesini sağlamasıdır. Alışveriş mekânına yolculuğu, ihtiyaç
duyulan ürünlerin aranması, ürünlerin nitelikleri ve fiyatları hakkında edinmek
istediği bilgiye ulaşması, satılan alınan ürünün transferi sıralamasında ilerleyen
alışveriş eyleminin zamanı ve bütçesi kısıtlı bir tüketici için işlem maliyetini en
düşük seviyede tutmasına olanak sağlamasıdır (Gürsel, 2009, ss.407-423).
“Bölümlü ve çok katlı mağazaların büyük bölümü aynı zamanda zincir
mağazalar da olduğu için mutlaka bir genel merkez vardır ve genel merkezin
belirlediği hedefler doğrultusunda mağazanın yönetim ve satış faaliyetlerini
sürdürürler. Ancak, bağımsız olarak çalışan bölümlü ve çok katlı mağazalarda
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uzmanlaşmış ve örgütlü yönetim kadrosu ve satış elemanları ile satış
faaliyetleri sürdürülmektedir. Bölümlü ve çok katlı mağazalarda mağaza
yöneticisinin yanı sıra, insan kaynakları, müşteri ilişkileri, tutundurma
faaliyetleri, satın alma, temizlik işleri, depo ve teslim hizmetleri bölümleri,
her kat veya reyonda bir satış şefi ve yeterli sayıda satış elemanı bulunur.
Mağaza genel merkezinin yönetim stratejisine göre, mağazada bulunan
yönetim bölümlerinde farklılıklar olabilir” (Gürsel, 2009, ss.407-423).

Perakendeci kuruluşun bölümlü mağaza adını alabilmesi için başlıca üç ana
başlığa sahip olması gerekmektedir (Şireli, 1973, ss.3- 6; Alkibay, 1989, s.29):
1.

Büyüklük,

2.

Ürün bileşimi,

3.

Bölüm yönetimi olarak sıralanmaktadır. Bu özellikleri taşıyan bir örnek

olarak Vakko Mağazası gösterilebilir (Şekil 17-22).
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Şekil 17 - 22. Akasya AVM içindeki Vakko Mağazası farklı görünüşleri, İstanbul
(19.10.2018 tarihinde http://www.elemegi.com.tr/vakko-city-plaza/ adresinden
alınmıştır).
Bölümlü mağazanın ilk özelliği büyük olmasıdır. Büyüklük için perakendeci
kuruluşun yıllık satış hacmi üzerinden baz alınabileceği gibi, mağazada çalışan
personel sayısı üzerinden de ölçülmektedir (Yıldız, 2005, ss.87-105; Şireli, 1973,
s.4). Perakendeci işletmeler, küçük ve büyük ölçekli işletmeler olarak ikiye
ayrılmaktadır. Büyük ölçekli işletmeler; süpermarket, hipermarket, bölümlü
mağazalar ve zincir mağazalar gibi modern ve bütünleşik ticaret biçimleri büyük
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ölçekli olarak kabul edilmektedir. Küçük ölçekliler ise; bakkal, kasap, manav vb.
geleneksel işletmelerdir. Bu ayrımın yapılabilmesi için aşağıdaki özelliklerin
saptanması gerekmektedir (Demirci, 1998, s.9):
1.

“Mağaza satış alanı (m² yüzölçümü),

2.

Mağazada çalışan personel sayısı,

3.

Mağazanın haftalık veya yıllık satışları,

4.

Mağazanın hukuki örgütlenme biçimi

5.

Mağazanın kuruluş sermayesidir”
“Türkiye’de mağazaların büyüklükleri ile ilgili yapılan çalışmalarda genel
olarak satış alanı, büyüklük ölçüsü olarak kullanılmaktadır. ACNielsen
Araştırma Şirketi tarafından yapılan bir çalışma ile Türkiye’de 1000 m²’nin
üzerinde satış alanı bulunan mağazalar büyük mağaza olarak kabul edilmiştir.
Türkiye’de resmi sınıflandırma bulunmamakla birlikte, konu ile ilgili
bilgilere dayanarak bölümlü mağazaların büyük ölçekli mağazalar olduğu
söylenebilir” (akt. Tek ve Demirci, 1989, ss.106-112) .

Bölümlü mağazalar, nitelik olarak benzerlik göstermektedir. Ancak, genellikle
gıda maddelerinin satışı ile ilgilenen süper marketlerden ayrı tutulmalıdır. Bölümlü
mağazaların esas özellikleri arasında yer alan faktör, ‘beğenmeli ürünler’ (alıcının
seçme ve satın alma sırasında uygunluk, kalite, fiyat ve tasarım bakımından
mukayese yaptığı ürünlerdir) ile bazı ‘özellikli ürünler’ in (özenle satın alınan,
muhtemelen pahalı ve niş pazarlarda satılan ürünlerdir)

satışını yapmalarıdır.

Ancak, bu perakendeci kuruluşların ürün bileşiminde, giyim eşyasının ve bunlar
içinde de kadın tekstil ile tamamlayıcı ürünlerin birlikte satışa sunulduğu oranının
daha yüksek bulunduğu söylenebilir. Bölümlü mağazalar tarafından satışa arz edilen
ürün bileşimi çok geniş çeşitlilik göstermektedir. Bu tür mağazalarda ürünler,
bölümlerine göre ayrılmadıkça satışa sunulmamaktadır. Günümüzde, büyük bir
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bölümlü mağaza içinde 40'a yakın bölüm bulunabilmektedir (Aydın, 1992, s.64).
Bunlara örnek:
1.

Mobilya, ev gereksinim maddeleri, aksesuar, elektronik, ev tekstil,

2.

Giyim eşyası, çanta, ayakkabı, tamamlayıcı aksesuarlar,

3.

Kozmetik, bakım malzemeleri şeklinde olabilirler (Tek ve Demirci, 1989,

ss.149-150).
Çok sayıda ve çok çeşitli ürünler, aynı zamanda satışa sunabileceği gibi, ayrı
ayrı bölümlerde ve her bölümde farklı kategorize edilerek de satışa sunulmaktadır
(Tek ve Demirci, 1989, ss.149-150). Bölümlü mağaza olarak tanımlanabilmesi için,
Türkiye’de de yukarıda belirtilen ürünlerin bir ya da bir kaçının bir arada satışa
sunulması beklenmektedir. Bununla birlikte, bu ürün sınıflarının dışında kalan her
türlü tüketim ürünü de, istekler doğrultusunda satışa sunulabilir. Çok yaygın olarak
görülmemekle birlikte, mağazanın bir bölümünde gıda ürünleri satışı da
yapılabilmektedir. Ancak, bu mağazalarda esas olan gıda dışı ürünlerin satışıdır.
Çeşitli ürünler farklı bölümlerde gruplandırılarak, satış personeli aracılığı
olmaksızın kendi kendine hizmet anlayışındaki satış yöntemi ile tüketiciye
sunulmaktadır. Bu özellikleri sayesinde bölümlü mağazalar, özelliği olan ürünlerin
birçok çeşidini satmakta olan büyük perakende mağazalardan ayrılmaktadır. Bütün
reyonların yönetim ve kontrolü, tek bir yönetim çatısı altında birleşme şeklinde
olabileceği gibi her reyona ait farklı yönetim birimleri de oluşturulabilir. Birden çok
yönetim birimi oluşturan bölümlü mağazalarda, sadece bütün reyonları ilgilendiren
reklam, kredi, personel tedariki ve eğitimi gibi genel mahiyetteki faaliyetler merkezi
teşkilatın yetki ve sorumluluğu genel bir yönetime bağlı olmalıdır. Nitekim ürün
bileşimleri, diğer mağaza türlerine benzese bile diğer perakendeci kuruluşlarda
ürünlerin yönetim ve pazarlama fonksiyonları ile kendi içlerinde bağımsız reyonlara
sahip olmadığı görülür (Yıldız, 2005, ss.87-105).
Bulundurulan ürün ve sunulan hizmet itibariyle bölümlü mağazalar üç grupta
sınıflandırılabilir (Ünverdi, 2008, s.11):
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1.

Bölümlü mağazalar zincirinin çoğunlukla ‘Amiral Gemisi’ bulunmaktadır.

Amiral Gemisi, bölümlü ve zincir mağazalarda zincirin en görkemli, temsil gücü
yüksek mağazasına denilmektedir. Bu tanım, aslında tarihi eski olan bir perakendeci
işletmenin ilk kurulduğu konumdaki mağazasını ifade etmektedir. Örneğin; New
York’taki Bloomingdale’s Mağazası (Şekil 23) ve Saks Fifth Avenue Mağazası gibi
(Şekil 24 ve 25). Ancak, Türkiye gibi ülkelerde ‘Amiral Gemisi’ kavramı, daha çok
hedef pazarı yüksek yaşam şatları olan tüketicilerin bulunduğu bölgelerde kurulan
mağazalara

denilmektedir

(Ünverdi,

2008,

s.10).

Şekil 23. Bloomingdale's Mağazası, New York, ABD (03.04.2018 tarihinde
adresinden
alınmıştır)

Şekil
4
https://gorgonzola1.files.wordpress.com/2010/05/bloomingdale1.jpg

Şekil 24. Saks Fifth Avenue Mağazası,
New York, ABD (03.04.2018 tarihinde
http://us.fashionnetwork.com/news/IsSaks-Fifth-Avenue-entering-the-Indianmarket,796415.html#.WsPrOy5ubIUadresinden
alınmıştır.

Şekil 25. Saks Fifth Avenue
Mağazası, New York, ABD
(03.04.2018
tarihinde
https://usacrimetoday.com/hackersattacked-saks-fifth-avenue-lordtaylor-stores/ adresinden alınmıştır)
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Türkiye’den

Amiral

Gemisi

mağazalarına

örnek

olarak,

Ankara

Kavaklıdere’de bulunan Vakko ve Beymen bölümlü mağazaları gösterilebilir (Şekil
26 ve 27).

Şekil 26. Kavaklıdere Vakko Mağazası,
Ankara
(03.04.2018
tarihinde
adresinden
http://stmim.com/tr/reference/177ofis/46-vakko-kavaklideremagazasi.html adresinden alınmıştır)

Şekil 27. Kavaklıdere Beymen
Mağazası,
Ankara
(03.04.2018
tarihinde
adresinden
http://mapio.net/pic/p-4681666/
adresinden alınmıştır)

2. Orta düzeyde fiyatlandırılmış, orta seviyedeki ürünleri ve düşük müşteri hizmeti
sunan

bölümlü

mağazalardır

Şekil 28. Panora AVM içindeki Marks &
Spencer Mağazası, Ankara (04.04.2018
tarihinde
https://www.panora.com.tr/Magazalar/T
um-Magazalar/27/Marks-&amp;amp;Spencer adresinden alınmıştır)

(Şekil

28

ve

29).

Şekil 29. Macy’s New York, ABD
(04.04.2018
tarihinde
http://fortune.com/2015/07/17/macysreal-estate/ adresinden alınmıştır)
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3.

Düşük düzeyde ürünlerin düşük fiyatlarla sunulduğu mağazalardır (Şekil 30 ve
31).

Şekil 30. Sears Ridge Mall, Chicago
(04.04.2018
tarihinde
https://investorplace.com/2017/09/se
ars-stock-slow-death/
adresinden
alınmıştır)

Şekil 31. Çetinkaya Mağazası,
Ankara
(04.04.2018
tarihinde
http://cansininsaat.com.tr/v2/hizmetle
rimiz/cetinkaya-magaza-insaati/
adresinden alınmıştır)

Bölümlü mağazaların bir çeşit ya da daha fazla sayıda benzer ürün dizileri
bulunduran küçük şubelerine ABD’de “Twig” denilmektedir. Aslında bunlar, sınırlı
dizi ürün satan mağazalar olarak adlandırılmaktadır. Bölümlü mağazalar, bir de
“Özellikli Ürün Satan Bölümlü Mağazalar” (Specialty Department Stores) olarak
ayrılmaktadır. Türkiye’den Vakko Boutique, Vakko Pronovias gibi markalar bu
mağazalara

örnek

olarak

Şekil

Şekil 32. Vakko Boutique Mağazası,
İstanbul
(04.04.2018
tarihinde
https://www.sondakika.com/haber/haber
-vakko-boutique-park-afyon-da-acildi8113052/ adresinden alınmıştır)
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ve

33’

de

görülmektedir.

Şekil 33. Vakko Pronovias
Mağazası, İstanbul (04.04.2018
tarihinde
http://www.pudra.com/modastil/dugun/vakko-wedding-housesuadiye-de-7522.html adresinden
alınmıştır)
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2.4. Bölüm Değerlendirmesi
Alışveriş kavramı, günümüzde yaygın kullanılan bir terim olarak karşımıza
çıksa da, bu faaliyet paranın bulunmasından öncesine, ilk çağlara dayanmaktadır.
Alışveriş eylemi, sadece ihtiyaçların karşılanmasını değil, sosyal bir alan yaratarak
insanları bir araya getirmesi, farklı aktivitelerin gerçekleştirilmesidir. Alışveriş
eylemiyle beraber bu eylemi gerçekleştirecek mekânların oluşması kaçınılmaz
olmuştur. Tarih boyunca, alışveriş mekânları insanların kolaylıkla ulaşabileceği
merkezlerde konumlandırılmıştır. Ancak, kentlerin çeperlere doğru yayılmaları
sonucu, merkezde bulunan alışveriş mekânları herkesin ulaşımını sağlayacağı
noktalar olmaktan çıkarak, kentlilerin ihtiyaçlarına cevap vermemesi nedeni ile
kentin ana mekânında konumlandırılması işlevsiz hale gelmiş ve değişime
uğramıştır. Alışveriş mekânlarındaki bir başka önemli nokta; değişen sosyoekonomik faktörlerin etkisidir. Tarihte aristokratların istekleri doğrultusunda yeni
mekân talebi geldiği düşünülürse, günümüzdeki mağaza iç mekânının kullanıcıya
kendini özel hissettiren, konforlu yapıya sahip olarak tasarlanmasındaki sebebinin
yıllar boyunca süregeldiğini görebilmekteyiz. Geçmiş çağlardan günümüze alışveriş
kavramı, aslında anlamını yitirmeden gelişmiştir. Günümüzdeki mağazacılık
tanımını, tüketicilere keyifli, eğlenceli, gereksinimlerini karşılayacağı ve onlara
doyum sağlayacak bir ortamın yaratılması şeklinde ifade etmek bunun gerçekliğini
göstermektedir. Ancak, gelişim toplumlar için kaçınılmazdır. Mağazalarda da ihtiyaç
duyulan faktörlerin, talepleri karşılamaması sonucunda mağazalarda şekil ve işlev
farklılıklarını ortaya çıkarmaktadır. Bugünkü bölümlü mağaza ve çok katlı
mağazacılık, alışveriş merkezi gibi mağaza kavramlarının temelleri 18. ve 19.
yüzyıllarda oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenmiş ve gelişmiştir. Günümüzde
hala kullanılan mağaza tipi olarak görmekte olduğumuz bölümlü mağazaların
temelleri, pasajların gelişmiş bir modeli halinde bölümler içeren ve çok katlı olarak
kurulmuştur. Bölümlü ve çok katlı mağazalar, pasajların ayrık dükkân düzenine
karşın, markaların büyük bir birim altında toplanmasıyla oluşmuş ve bu mekân
oluşumu günümüzde de hemen hemen aynı ögeler ile tasarlanmaya devam
etmektedir. Bugünkü bölümlü mağazaların tanımı; genellikle gıda dışı, bazen gıda
da dâhil olmak üzere, tüketim maddelerini tek katlı geniş veya çok katlı, hemen her
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katı ayrı kategoriler halinde tasarlanmış büyük binalarda satışa sunan perakendeci
kuruluşlardır. En önemli özelliği; bölümlere ayrılarak her bölümün yönetiminin
kendi içinde gelişmesidir. Bölümlü mağazaların işlevsel düzeni ve büyüklüğünün,
alışveriş mekânlarının oluşmasıyla birlikte ihtiyaca yönelik olarak şekillendiği ve
günümüze kadar aynı amaç doğrultusunda revize edildiği görülmektedir. Bu nedenle,
kurum kimliğinin oluşturulmasında tüketicinin kendi kriterleri ile buluşmasını
sağlamak ve fark

yaratmak

adına iç mekân tasarımının

bu

tercihlerin

belirlenmesindeki katkısı her zamankinden daha fazla ön plana çıkmaktadır. Bu farkı
yaratmak, kurumun hedefleri ile ürün tüketicisinin, bir başka deyişle aynı zamanda
mekân

kullanıcısının

söylemlerinin

örtüşmesi,

tasarım

aracılığıyla

gerçekleşmektedir. Bu nedenle, kurumsal kimliği oluşturan faktörlerin incelenerek, iç
mekân

tasarımına

yansımasının

analiz

edilmesi

gerekmekte
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BÖLÜMLÜ MAĞAZALARDA KURUMSAL KİMLİK
3. KURUMSAL KİMLİK
Kurum kimliği deyişini ilk kez 1950’lerde mimar aynı zamanda iç mimar olan
Walter Margulies tarafından söylenmiştir. İkinci Dünya Savaşında önemli rol
oynayan kurumsal kimlik, savaş sonrasında ortaya çıkan sosyal değişiklikler nedeni
ile kurum kimliğine ihtiyaç duyulmuştur. Savaş sonrası dönemde şirket gelişimi
çoğalmıştır, büyüme ve birleşme hızlarında artış görülmüştür. Farklı sembollere ve
kültürlere sahip şirketlerde birleşme olmuştur (Yıldırım, 2015, s.86). Bunun bir
sonucu olarak zaman içinde şirketlerin kendilerini ifade biçimleri gelişmiş,
kurumların kimlikleri oluşmuştur. Saygınlık oluşturmak, destek olmak ve ortaya
çıkan bu yeni iş sahasında rekabeti avantaja çevirmek için önemli bir referans olarak
ele alınmaya başlanmıştır.
Çalışmalarda farklı kurumsal kimlik tanımlamaları şu şekildedir:
“Kurum

kimliği,

kişiler tarafından

algılanan ve kurumları

birbirinden ayıran görsel ögeler bütünüdür. Kurum kimliği, bir kurumun; özel
veya devlete ait, kar amacı güden veya gütmeyen, şirket veya holdingin, içsel
ve dışsal ilişkili gruplarla kurduğu iletişim biçimidir” (Bernstein,1884, s.156).
“Kurum kimliği bir firmanın ortak görünümünü tanımlamaktadır.
Buna hem personel politikası ve sosyal faaliyetler, hem de kuruluş binasının
oluşturulması / düzenlenmesi, müşteri hizmeti, yerel politika reklam ve
ambalaj vs. gibi iletişim stratejileri dâhildir” (Eichenauer, 1994, s.31).
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“Kurum kimliği; bir organizasyonu bir arada tutan ve başka
organizasyonlardan ayıran çok özel yetenekler, özellikler ve ifade şekillerinin
toplamıdır. Organizasyonların oluşturulması, gelişmesi ve sağlamlaştırılması
için geliştirilen sosyal bir tekniktir. Aynı zamanda, bir kuruluşun merkezi
stratejisidir; bir organizasyonun anlam ve şeklidir. Kurum kimliği, kurumsal
rollerin itirazsız bir sistemidir” (Gutjahr ve Keller, 1993, s.79; akt. Sizyek,
2009, s.6).
“Bir işletmenin bir kimliğe ihtiyaç duymasının başlıca nedenleri;
kurumda çalışanların kuruluş ile bütünleşmelerini sağlamak, kurum dışında
ise

diğer

kuruluşlardan,

rakiplerden

ayırt

edilmek

ve

onlardan

sıyrılabilmektir. Çünkü artık günümüzde pek çok kuruluş birbirine benzer
ürünler üretmekte, tüketicinin tercih sebebi o kuruluşun hatırlana bilirlik
derecesi ve imajı olmaktadır” (Okay,2003, s.38; Sizyek, 2009, s.6).
“Kurum kimliği saptanmış bir kurum felsefesi, uzun vadeli olarak
benimsenmiş bir kuruluş hedefi ve tanımlanmış bir imaj temeline
dayanmaktadır. Kurum, bu temel üzerine hedeflerini stratejik olarak
planlayarak, işlevsel bir biçimde uygular ve davranış araçlarını, tarzlarını da
ortak bir çerçeve içinde şekillendirerek hedef grubuna yönlendirir. Bu şekilde
kendini dışa vuran kuruluş, olaylar karşısındaki davranış tarzını da ortaya
koyar” (Birkigt, Standler ve Funck, 1993, s.18).

Kurum kimliği; “hedef, strateji ve aksiyondur” (Bensmann, 1994, s.27).
•

Dış görünüm ve kendi görünüşünün uyumunu içerir, (hedef)
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•

Hedeflenen yolda ilerleyemeyi sağlayacak her türlü planlama programıdır,

(strateji)
•

Genel sistemi belirlenmiş planlanma sonucu, hedef kitleye yöneltilmesidir.

(aksiyon) (Bensmann, 1994, s.27).
Bilinçli ve ya bilinçsiz bir şekilde kendini tanımlayan her türlü düzenleme de kimlik
mevcuttur. Kimlik kavramı:
1. “Kim olduğunu,
2. Ne yapmak istediğini,
3. Nasıl gerçekleştirmek istediğini,
4. Ulaşmak istediği noktayı açıklar” bunlar kimliği barındıran ögelerdir.
Tüm kurumlar, yukarıda ifade edilen tüm bu ögeler ile belli ölçülerde bir araya
gelmeleri ile kimliklerini yaratılmaktadır. Birleştikleri ortak nokta, “ana fikir” olarak
ifade edilmektedir (Olins, 1995, s.55). Kurumun bütün ürettiği, sahip olduğu
mevcudiyeti,

amaçlarını,

felsefesini,

kişiliğini,

kısacası

kimliği

tümüyle

yansıtmaktadır. Kurumu yöneten ana fikirdir. Ana fikri görebildiğimiz alanlar ise
Şekil 34’de görüldüğü gibidir,

40

ÜRÜN

ANA
FİKİR

DAVRANIŞ

ÇEVRE

İLETİŞİM

Şekil 34. Ana fikir (Olins, 1995, s.55; Göktepe, 2013, s.20).
1.

“Ürün ve hizmetler, kurumun ne ürettiği ve sattığının,

2.

Çevre, nerede üretip sattığının, yer ve fiziksel şartlarının,

3.

İletişim, uğraşı alanını nasıl tanımladığı, ifade ettiği ve duyurduğunun,

4.

Davranış, kişilerin organizasyon içinde birbirine ve organizasyon dışındaki
kişilere nasıl davrandığının birer yansımasıdırlar”

Kimliği oluşturan ögelerin temeli bunlardır, doğru bir kimlik bu ögelerin bütün
halinde hareket etmesini gerektirir (Olins, 1995, s.55; Göktepe, 2013, s.20).
Kurumsal kimlik oluşturmanın yararları:
1.

“Örgütsel düşünmeye etkisi

2.

En iyiye ulaşma hedefi

3.

İyi bir iletişim ağı sağlaması

4.

Hedef kitlelerin belirlenmesi

5.

İsime aşina olunması

6.

Kamu güveninin yeniden kazanılmasıdır gibidir” (Napoles, 1987).
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Kimlik başarısı, kurum içindeki amaçların tutarlılığını ve kalitesini dışa
yansıtmış olursa sağlanabilir. Tutarlılıktaki maksat; değişmeyen, tekdüze, monoton
bir hale gelmesi değil, tam aksine ilerleyen zaman içinde kendini yenileyebilen,
esnek olabilen, süreklilik sağlarken dinamizmini koruyabilen bir sistemden söz
edilmektedir.
Kurumsal kimliğin başlıca esasları;
1.

“Açıklık, net ifade,

2.

Tutum, olumlu-olumsuz puan alan davranışlar,

3.

Sembolleştirme, bütünleşen etkiler (renk, karakter, biçim),

4.

İletişim, sözel ya da görsel iletiler,

5.

Kişilik, bir kurumun kendini anlayış biçimini ortaya koyması,

6.

Konumlama, hedef olarak seçilen kitlelerin doğru belirlenmesidir”
(Sizyek, 2009, s.6).

Bu tanımlardan hareketle: kurumsal kimlik bir kurumun karakterini oluşturur.
Görsel ve işitsel iletişim yoluyla bir firmanın, kurumun ve ya kuruluşun, hizmet veya
ürünün, ortaya konulan iş ile yapılışındaki dışa vurumun akılda kalmasını
sağlamaktır. Kurumsal kimlik görsel ve fiziksel başta olmak üzere çok aşamalı bir
imaj çalışması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu imaj çalışmasının amacı zaman içinde
oluşan, kurumların kültürel, tarihi, coğrafi kimliklerini ortaya koymaktır. Zamanla
oluşan değerler, kurumların hedef kitleleri tarafından algılanan imajını ve kurumun
başarısını olumlu ve ya olumsuz etkileyen faktörlerdir. Kuruluş nedenlerini ve
hedeflerini, ürün hizmet ve tasarımlarını, sektördeki yerlerini, en kısa sürede büyük
bir kitleye yaymayı, adını duyurmayı, ayırt edici olmasını sağlamaktadır. Belirlenmiş
kurum kimliği hedefi doğrultusunda, bütünleştirici ve destekleyici potansiyelleri
sağlamak gereklidir. Bu sayede güven, yakınlık, inandırıcılık gibi hedef kitleye
geçmesi istenen pozitif algı yaratılabilmektedir. Başarılı bir kurumun, hedefini
belirlemiş olması ve bu kimlik doğrultusunda ilerleyerek, istenen imajı kullanıcıya
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yansıtması gerekmektedir. Piyasada yerlerini sağlamlaştırmak adına kurumsal kimlik
unsurlarını dikkate alması önemlidir. Oluşturulmak istenen kimliğin sağlam
temellere dayanması için, istikrarlı olması gereklidir. Kendi içinde çatışan, tutarsız
bir imaj güven duygusunun zedelenmesine neden olacaktır. Bu sebeple, sağlam
strateji ile oluşturulmuş bir kurumsal kimlik, kullanıcının güvenini kazanır, ilişkilerin
süreklilik sağlar ve korur, böylece kurumun geleceğinin güvence altına alınmasını
sağlar (Sizyek, 2009, s.6).
Gülsünler (2007,s.218), kurumsal kimlikte içe dönük ve dışa dönük
hedeflerden bahsetmektedir. Kurumun hangi hedefleri elde etmek istediğinin
belirlenmesi için sistemli bir araştırma yapmak ve çevrenin çözümlenmesi
gerektiğinden bahsetmektedir. Kurumsal kimliğin oluşturma sebebindeki asıl amaç,
üretim ve başarıyı artırmasındaki en önemli faktör olarak görülmesidir. Kurumsal
kimlik oluşturulurken, kendilerini geliştirmek üzere iki tane üzerinde durulması
gereken faktör vardır. Bunlar; içe dönük ve dışa dönük hedeflerdir. İçe dönük
hedefler kurumun çalışanları, kurum kimliği ile ortak değerler taşımasını amaçlar.
İçe dönük hedefler, kurumun pazara ve çevre uyumlu olmasını amaçlar.
Gülsünler’ e göre (2007,s.218), göre kurumsal kimlik yapısı üç farklı şekilde
karşımıza çıkar (Şekil 35):
1.

Monolitik Kimlik (Tekli Kimlik)

2.

Desteklenmiş Kimlik

3.

Marka Kimliği
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Şekil 35. Kimlik çeşitleri (Gülsünler,2007,s.218)

Tekli Kimlik-Monolitik Kimlik: Kurum iletmek istediği bütün mesalarda tek bir
isim, tek bir görsel öge vurgulanıyor ise monolitik kimlik meydana gelir (Van Riel
ve Balmer, 1997, s.341). Bu kimlik türünde, kuruma ait bütün alt kuruluşlar büyük
bir bütünün parçaları gibi gözükürler. Farklı merkezlerle bir araya gelirler.
Monolotik kimliği benimsemiş kurumlar, çoğunlukla benzer alanda hizmet veren
kuruluşlardır. Monolotik kimlik, üretimin ve kurum kimliğinin benimsenmesi ile
oluşmaktadır. Bundan dolayı ilişki çift taraflı bir ilişki söz konusudur. Monolotik
kimliğe sahip olan kurumlar, kurum tarafından tanıtımı yapılan bütün ürünler ve ya
hizmetler, aynı isim, kalite, nitelik ve yapıya sahip olmalarından dolayı, ana kurum
alt kurumları daha basit ve hesaplı bir şekilde denetleyebilmektedir. Kullanılan
ürünlerin tamamında, aynı görsel ögelerin bulunması kurumun ve ürünlerin akılda
kalıcı olmasını sağlamaktadır. Coco- Cola firması monolotik kimliğin bir örneğidir
(Şekil 36) (Ovalıoğlu, 2007, s.20).
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Şekil 36. Coca Cola'nın kurumsal kimlik ögeleri (17.09.2018 tarihinde
http://www.anadolugrubu.com.tr/Contact/1/65/Iletisim adresinden erişilmiştir)
Desteklenmiş Kimlik: birden fazla kimliği bünyesinde barındıran kurumlardır.
Birbirinden ayrı kimlikleri bulunsa da bütün kimlikler ana kurumun görsel ifade
şeklini benimsemektedir. Birçok alanda faaliyet gösteren kurumların çoklu kimliğe
sahip olduğu görülmektedir. Alt şirketler kendi hedef-strateji-aksiyon ögeleri
üzerinden ilerlerken üst kurumun paralelinde kalmak, bağlı oldukları kurumun
varlığını vurgulamaktadır. Desteklenmiş kimlik tipinde sahip olunan imaj ve kimlik
başarısı birbirlerini desteklemekte, etkilemektedir. Bu kimlik tipine şu şirketleri
örnek olarak; Vakko-Vakkoroma, Beymen- Beymen Club, Beymen Business’ ı
gösterebiliriz (Şekil 37 - 40) (Ovalıoğlu, 2007, s.20).
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Şekil 37. Vakko, İzmir (17.09.2018
tarihinde
http://www.elemegi.com.tr/vakkoizmir/ adresinden alınmıştır)

Şekil 39. Beymen Panora AVM,
Ankara (17.09.2018 tarihinde
https://www.panora.com.tr/Magaz
alar/Tum-Magazalar/5/Beymen
adresinden alınmıştır)

Şekil 38. Vakko Wedding House,
İstanbul
(17.09.2018
tarihinde
http://www.elemegi.com.tr/vakkowedding-house/
adreslerinden
alınmıştır)

Şekil 40. Beymen Club, Panora AVM,
Ankara
(17.09.2018
tarihinde
https://www.panora.com.tr/Magazalar/T
um-Magazalar/6/Beymen-Club/
adresinden alınmıştır)

Markalı Kimlik: Alt şirket olarak kendi hedef-strateji-aksiyon ögeleri üzerinden
ilerleyerek üst kurumun önüne geçerek markanın ön planda olduğu, ana kurumun
geri planda kaldığı kimlik tipidir. Bu kimliği benimseyen kurumlar, bağımlı bağımsız
birçok markaya sahiptir. Birbirleri arasında bağ olması beklenmez. Kurum
kimliğinden çok marka kimliği ile imajını oluşturur. Ambalajlı ürün sektöründe
yaygın olarak rastlanmaktadır. Marka kimlikleri sektörde yer edinme, bilinilirlik,
tanınırlık oranı yüksek şirketlerdir. Kurum ismini taşıma ve vurgulama zorunluluğu
yoktur. Markaların görsel ifade unsurları ana kurumunkinden farklılık göstermektedir
(Schmitt ve Simonson, 2000, s.80; Meech, 2002, s.141; Melewar, Karaosmanoğlu,
2006, s.859). Bu kimlik tipine örnek olarak; Levis, Milka, Nescafe, Lacoste, gibi
markalar gösterilebilir (Şekil 41 ve 42) Arkalarındaki kuruluşlar genelde
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bilinmemektedir. Ayaydın Grubu altında kendi kimlikleriyle öne çıkmış olarak
İpekyol, Twist, Machka mağazaları da bu gruba örnek gösterilebilir (Şekil 43-45).

Şekil 41. Lacoste Mega Belaya Dacha
(17.09.2018
tarihinde
http://www.elemegi.com.tr/lacostemega-belaya-dacha/
adresinden
alınmıştır)

Şekil 43.
Machka
Akasya AVM, İstanbul
(17.09.2018
tarihinde
http://www.lightworld.co
m.tr/machkada-trendlerindetaylari-isikla-ortayacikiyor
adresinden
alınmıştır)

Şekil 42. Lacoste Moskova, Rusya
(17.09.2018
tarihinde
http://www.elemegi.com.tr/lacostemega-belaya-dacha/
adresinden
alınmıştır)

Şekil
44.
İpekyol,
Panora AVM, Ankara
(17.09.2018
tarihinde
https://www.panora.com.
tr/Magazalar/TumMagazalar/22/Ipekyol
adresinden alınmıştır)

Şekil 45. Twist, Panora
AVM,
Ankara
(17.09.2018 tarihinde
https://www.panora.co
m.tr/Magazalar/TumMagazalar/48/Twist
adresinden alınmıştır)
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KURUMSAL
İLETİŞİM

KURUMSAL
TASARIM

KURUMSAL
KİMLİK

KURUMSAL
DAVRANIŞ

KURUMSAL
FELSEFE

Şekil 46. Kurumsal kimlik ve bileşenleri (Karacalı, 2012, s.2)
Kurumun güvenirliğini oluşturan olgu kurumsal kimliktir. İşletme, gelişim için
kuruluşunda bulunan insanlar üzerinde ilişki kurabilmesi, kendi kültürünü
oluşturması gerekmektedir (Çamur, 2017, s.27). Kurumun kendini dış dünyaya sunuş
biçimi kültürü oluştururken, kimliğini tanımlayabilmesi için kullandığı semboller,
terimler ve terminolojiler olması gerekmektedir (Dowling, 1994). Kurumsal iletişim,
kurumsal davranış, kurumsal felsefe ve görsel tasarım kimliğin bütününü
oluşturduğu söylenebilir (Şekil 46). Kullanıcıya ifade etmenin en akılda kalıcı, ayırt
edici olan faktör görsel tasarım unsurlarıdır.
3.1. Kurumsal İletişim
Bilginin, mesajın gönderilmesi ve alıcı tarafından değerlendirilmesine iletişim
denilmektedir (Kaya, 2006). Bütün kurumlar bir şekilde çalışanlarıyla ve hedef
kitleleri ile iletişime geçme durumundadır. Bazı kurumlarda ise, iletişim, kurumsal
kimliğin bel kemiğini oluşturur (Olins, 1995). Kurumsal iletişim bir kurumda iletişim
için gerçekleştirilen bütün ögeleri kapsar. Kurumsal iletişimin kapsamını oluşturan
ögeler Şekil 47’deki gibi sıralanabilir (Kaya, 2006; Göktepe, 2013, s.33):
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Halkla İletişim

Kurum Çalışanları
Arasındaki
İletişim

Reklam

Görsel Kimlik

Şekil 47. Kurumsal iletişim ve bileşenleri (Göktepe, 2013, s.33)

3.2. Kurumsal Davranış
“Kurumsal davranış, bir kurumda faaliyet gösteren birey ve ekibin tutum ve
davranışlarının tümünü içermektedir. Kurumun kendini ifade edişi, sosyal
etkinlikleri, ücretlendirme politikası gibi ögeler ve kurumun çevresine ya da topluma
yönelik sosyal, ekonomik, siyasi davranışlarının kurumsal davranışın içinde yer
almaktadır. Kurumlar için büyük önem taşımakta olan davranış ile hedef kitlesine
göre yargılayacak ve değerlendirecektir. Kurumun davranış biçimi, kurum kimliği ile
tutarlı olmalı, çelişmemeli, uyum içinde olmalıdır. Hedef kitleye tutarsız mesajlar
verilmemelidir. Kurum çalışanlarının da kurumsal davranış üzerine etkisi göz ardı
edilmemelidir.” 3.1. Kurumsal iletişim başlığı altında da belirtildiği üzere, kurum
çalışanları ve kurumun kendisi çift yönlü, süreklilik halinde bir etkileşim içindedir.
Psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak organizasyon şeması
belirlenmelidir. Kurumları ile bağı sağlamış olan, uyum içinde olan çalışan,
kurumunu en iyi şekilde özümsemeyecek ve çevreye olumlu algı sunacaktır”
(Ovalıoğlu, 2007, s.26).
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3.3. Kurumsal Felsefe
Kurumun kendi hakkındaki düşünceleri kurumsal felsefeyi oluşturur. Kurumun
değeri, tutum ve normları, tarihi, kültürü ve amaçları kurumsal felsefe baz alınarak
oluşturur. Kurumun ortaya çıkışı, gelişmesi, gelecek için oluşturduğu hedefleri
kurum felsefesini belirler. Yazılı ve sözlü olarak iki şekilde kendini gösterir. Yazılı
olarak; kurum ana kurallarını esas alan davranışları yönlendirici bir biçimde, çalışma
ilkelerini tespit etmek için olabilmektedir. Sözlü olarak iletilen kurumsal felsefe ise,
kurumsal fikir ve davranışı belirleyebilmektedir (Okay, 2003, s.112). Kuruluş
yönetim faktörlerinin en başında kurum felsefesi gelmektedir. Bir kuruluşun
felsefesi, onun tüm yönetim davranışlarını, hedef-strateji-aksiyon ögelerini
etkilemektedir. Kurum kimliğinin özünü oluşturmakta ve kurumun temelleri kurum
felsefesine dayanmaktadır (Ovalıoğlu, 2007, s.25).
3.4.Kurumsal Tasarım
Kurumun kendisini görsel olarak ifade etmesi ve görsel kimliğini
oluşturmasına kurumsal kimlik denilmektedir. Kurumun var olan özelliklerini net ve
algılanır bir biçimde yansıtması, kurumun çevre ile iletişimini sağlaması görsel
kimlik temel alınarak oluşturulur (Kaya, 2006).
Kurumun, ürünün, hizmetin ya da düşüncenin; ismi, logo, antetli kağıt,
taşıtların tasarımı, kurum binasının genel görünümü, iç mimarisi, satış, servis ya da
dağıtım elemanlarının kıyafetine kadar kurumla ilgili her ögenin etkili bir bütün
olarak tasarlanması görsel kimliğin algılanmasını sağlamaktadır (Ak, 1998, s.80;
Göktepe, 2013, s.34).
1.

“Şekil-zemin (geri plan),

2.

Ana doğrultular,

3.

Eğri çizgilerin sürekliliği,

4.

Basit form nitelikleri

5.

Benzerlik,

6.

Simetri,
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7.

Görsel denge,

8.

Ana formlar görsel tasarım şeklinin oluşturulmasında çeşitli algı türlerine

ilişkin önemli kavramlardır”
Kurumsal tasarımın ögeleri: Kurum adı ve sıfatı, ürün tasarımı, iletişim
tasarımı ve grafik araçları, moda araçları, algılamaya dayalı araçlar, mimari ve
mekânsal araçlar olarak kendini gösterir (Şekil 48) (Kaya, 2006).

Mimari ve
Mekânsal
Araçlar

Moda
Araçları

İletişim
Tasarımı ve
Grafik
Araçlar

Ürün
Tasarımı

Algılamaya
Dayalı
Araçlar

Kurumsal
Tasarım

Kurum Adı
ve Sıfatı

Şekil 48. Kurumsal tasarım ögeleri (Kaya, 2006).
Kurum Adı ve Sıfatı: “Kurumun yaptığı işi, kimi zaman ait olduğu yöreyi, kim
olduğunu anlatan kurum isimleri birer sözcük olmaktan çok daha fazla anlam
kazanmaktadır.” Bulunduğu pazarın değerleri ve dili ile de uyumlu olması
gerekmektedir (Göktepe, 2013, s.35). “Kurum adları çoğunlukla kurumsal
sloganlarla birlikte kullanılır. Sloganlar markaların iddialarını ve felsefelerini ortaya
koyan en vurgulu iletişim araçlarıdır. Sloganlar hedef kitleye ulaşmayı başaran ilk
öge olduğundan marka mesajını içeren, net, anlaşılır ve kullanıcı için akılda kalıcı bir
yapıda olmalıdır.” Örneğin; Burberry adı ve logosu gibi (Şekil 49).
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Şekil
49.
Burberry
logo
(20.09.2018
https://freebiesupply.com/logos/burberry-logo/ adresinden alınmıştır)

tarihinde

Ürün Tasarımı: “Kurum kimliğini en iyi ileten ögelerden biridir. Ürün tasarımı
yapılırken, kurum kimliği ile uyum içinde olmalıdır” (Göktepe, 2013, s.35) (Şekil
50-52).

Şekil 50 - 52. Burberry ikonik ürünleri (20.09.2018 tarihinde
http://www.aydinmimarlik.com/works/burberry,
http://www.luxuo.com/style/fashion/burberry-fall-winter-2014-campaign.html
adreslerinden alınmıştır)
İletişim Tasarımı ve Grafik Araçlar: Bir kurumun tüm görsel ve yazılı iletişim
araçlarının iki ögesinin bir arada aktarıldığı tasarımlardır. Kurumun amblemi, logosu,
rengi ve yazı karakterlerinden oluşan grafiksel ögelerin bütünüdür.
Logo ve semboller: kimlik ve kuruma ait simgeler aynı zamanda ürün ve
hizmet arasındaki bağın sembolüdür. Logo, markanın karakterini ve kişiliğini
tanımlamaya yardım edecek bir baskı harf şeklinde kullanılmalıdır. İyi bir logo
hazırlanmak isteniyor ise aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir;
1.

Özgün, dikkat çekici ve ayırt edici bir görünüme sahip olmalıdır.
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2.

Mümkün olduğunca sade, yalın, kolay anlaşılır, akılda kalıcı, hatırlanabilir

olmalıdır. Farklı başka kuruluşların içinden sıyrılmalı, amblem ve logolarla
karışıklığa meydan vermeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
3.

Az sayıda renkten oluşmalıdır.

4.

Her çeşit baskı ve kesim tekniğiyle sorunsuz kullanılmalıdır (Şekil 53 ve 54)

(Göktepe, 2013, s.35).

Şekil 53. Burberry şövalye sembol logo
(20.09.2018
tarihinde
http://logos.wikia.com/wiki/Burberry
adresinden alınmıştır)

Şekil 54. Burberry şövalye logo
(20.09.2018
tarihinde
https://projectrussia.ru/tr/what-do-thelogos-of-famous-brands-meansss.html
adresinden alınmıştır)

“Renkler kurumları rakiplerinden en çok ayırt edici olanı, markanın ismi
geçtiğinde kullanıcının kafasında canlanan en vurgulayıcı kurumsal kimlik
unsurlarından biridir. Renklerin yarattıkları psikolojik etkiler esas alınarak
tasarlanmalıdır” (Kaya, 2007).
“Yazı karakterlerinin kurumları çağrıştırması, farklı ve özgün tasarımlarla
olanaklıdır. Bazı yazı karakterleri farklı harf karakteri olmanın çok ötesinde anlam
ifade eder ve kurumun kim olduğuna ilişkin mesajı gönderir” (Göktepe, 2013, s.35).
Moda Araçları: “Üniformalar, giyim standartları ve aksesuarlardan oluşan ve
mevsimlerle, dönemlere göre çeşitlilik gösterebilen değişken araçlardır” (Göktepe,
2013, s.35).
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Algılamaya Dayalı Araçlar: “Işık, ses ve koku gibi ögelerdir” (Kaya, 2006;
Göktepe, 2013, s.36).
Mimari ve Mekânsal Araçlar: “Mimari kimlik, cephe kimliği ve malzemeler
tabelalar mekân düzeni ilkeleri, iç mekân tasarımı ve malzemeler, iç ve dış
aydınlatma, mobilyalar, çalışma birimleri, kalıcı ve geçici mekân kurma
ögeleri, iç mekân atmosferi, endüstri tasarımı ögeleri ile mobil elemanlardan
oluşan ögelerin tümü mimari ve mekânsal araçlardır. Kurumun çalıştığı
mekânlar oluşturulurken, renk, doku, form, malzeme seçimi gibi kararlar ile
kurumun karakteristik kimlik özellikleri ortaya koyulur ve kurum kimliğinin
belirginliği ile sürekliliği sağlanır. Mimari ve iç mimari kimlik, görsel kimliği
en etkili şekilde ortaya koyan ögelerden biridir” Göktepe, 2013, s.36) (Şekil
55 ve 56).

Şekil 55. Burberry mağazası
cephesi, İstinye Park, İstanbul
20.09.2018
tarihinde
http://www.elemegi.com.tr/burberry
-istinye-park/ adresinden alınmıştır)

Şekil 56. Burberry mağazası cephesi,
Bağdat Caddesi, İstanbul (20.09.2018
tarihinde
http://www.aydinmimarlik.com/works/
burberry adreslerinden alınmıştır)
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Tez kapsamında 4.bölüm altında mimari ve mekânsal araçlar kurumsal kimlik
bileşenini, bölümlü mağazaların iç mekân tasarımında kurumsal kimliğe etki eden
faktörler başlığı altında detaylandırılarak aktarılmıştır.
3.4.1. Kurumsal Kimlik ve Mekân İlişkisi
Günümüz koşullarında doymuş ve rekabetçi bir ortamda, insanları hizmet veya
ürünü satın almaya ikna etmek olabildiğince zor bir hale gelmiştir. Bunu başarmanın
ilk adımı, kullanıcıyı satın almaya teşvik eden duygusal ve psikolojik ögelerin
üzerinde durulmasıdır. Satın almaya iten algısal faktörlerin oluşturulmasındaki
yöntem tek değildir. Yaratıcılık, mevcut durumu destekleyen nitelik olarak
görülebilir. Kullanıcıların kurumlardan edinmek istediği yaklaşım; gündelik
hayatlarından farklı bir kaçış noktası ve deneyim yaşama fikri, kendilerini özel
hissetme duygusu olduğunu söyle biliriz. Bu duygu kurumsal iletişim, kurumsal
davranış, kurumsal felsefe, kurumsal tasarımın bir bütün halinde iletilmesi ile
oluşmaktadır, ancak kullanıcıya verilmek istenen imajı en rahat aktaran faktör
kurumsal tasarımdır (Oylum, 2011; Göktepe, 2013, s.36).
Kurum kimliğinin yansıtılması ve kurum performansının, mekân tasarımı
üzerindeki katkısı büyüktür. Çalışma mekânları, müşterinin kullanmış olduğu
mekânlar ve ortak alanlar olmak üzere, tüm bileşenlerin en uygun düzeyde
tasarlanmış olması, mekân organizasyonu, kurum kimliği ve markanın değerlerinin
ortaya konması açısından önem arz eder. Mekân tasarımı, kurum kültürünün ve
yönetim sisteminin bütüncül bir yaklaşımla görsel olarak ortaya konması sonucu
ortaya çıkmaktadır (Oylum, 2011; Göktepe, 2013, s.36). Kurumun mimari ve iç
mimari tasarımını içine alan genel bir tasarım anlayışına paralel şekilde ilerlemesi
sonucu kurum kimliği mimari ögelere yansımaktadır. Dört ana başlıkta toplanan
mimari unsurlar, kimliğin belirleyicisi olmaktadır. Bunlar:
1. “Binanın işaretlenmesi ve tabela sistemi
2. Oryantasyon ve yön bulma sistemi
3. Bina kurum renkleri sistematiği
4. Kurum içi mimari tasarımı görülmektedir” (Göktepe, 2013, s.36).
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En küçük basılı bir materyal dâhil markaya ait bütün görsel ögelerin
tasarımının görsel kimlik oluşturulurken dikkate alınması gereklidir. “Bir markanın
kimliğinde ürün ambalajı, çalışanlarının kıyafeti, kurumun logosu gibi her türlü
görsel tasarım bileşeni marka imajını etkiliyor iken markanın içinde bulunduğu yapı
ve iç mimari tasarımı da görsel kimlik konusunda göz ardı edilemez unsur
konumundadır.” Mağazalar, satış eyleminin gerçekleştiği alanlar olarak markanın
etkin olarak aktif olarak buluştuğu ortamlardır (Karacalı, 2012, s.17). Yer alan her
görsel öge, bir şekilde hem kurumun çalışanları, hem de hedef kitleyle iletişim
halinde olmalıdır. Görsel kimliğin unsurlarının planlı bir şekilde tasarımıyla
iletişimin yönetilmesi ve yönlendirilmesi, mümkün olmaktadır (Özkan, 2009, s.21).
Görsel kimliği çevre tasarımı boyutunda algılayabileceğimiz alanlar: markaya
ve kuruma ait yapıların strüktürü, malzemesi, estetik özellikleri ya da renkleri gibi
unsurlardır. Bu unsurlar, sadece mimariyi değil, iç mekân tasarımını da kapsamalıdır.
Bu unsurlarla birlikte kurumun çalışanları ve hedef kitlesinde oluşturduğu anlamlar
marka kimliği ile bir arada ifade edilmelidir. Kullanıcının ve çalışanların işlevsel ve
estetik faktörlere dikkat edilerek tasarlanması, mekân atmosferini daha kullanışlı ve
tercih edilir kılmaktadır (Özkan, 2009, s.21). Mimarinin tek başına fonksiyonel
özelliklerin doğru tasarlanması sonucu anlam oluşturmaz; iletişimsel nitelik
özellikleri taşıyarak, kullanıcıya mesaj iletmektedir. Bunu gerçekleştirebiliyor ise
güçlü ve etkili bir imaja sahip olması mümkündür (Grage, 1993, s.128).
Görsel kimlik açısından mimari ve iç mekân tasarımın önemini Shimp ve
Delozier (1986, s.30) şöyle açıklamaktadır:
“Hedef kitlenin ikinci bir kez kurumun ve markasının bulunduğu çevreye geri
gelmesi, markalar için çok önemli bir ilkedir. Bu nedenle, mağaza
tasarımında bunu sağlayacak mimari ve iç mimari faktörler dikkate
alınmalıdır. Markaya ait yapıların dış cephe tasarımları, hedef kitlesini ilk
bakışta etkilemeleri açısından önem kazanmaktadır. Yoğun rekabet ortamında
markalar tüketicilerin ilgisini çekecek dış cephe tasarımlarıyla kimliklerini
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doğru ve dikkat çekecek bir biçimde yansıtmaya çalışmaktadırlar. Bu sayede
markalar, yapılarının dış cephe tasarımıyla, müşterilerinin zihinlerinde
oluşabilecek ilk izlenimi yönlendirmeye çalışmaktadırlar” (Özkan, 2009,
s.21).

3.4.2. Kurumsal Kültür
Kurum kültürü, kimliğinin etkileşim içinde olduğu alanlardan birisidir. “Kurum
içinde insanların nasıl davranması, birbirlerini nasıl etkilemeleri gerektiğini
biçimlendiren, işlerin nasıl yapıldığını gösteren ortak paylaşılan inançlar, tutumlar,
tahminler ve beklentiler modelidir” (Armstrong, 1990, s.206,akt. Uzoğlu, 2001,
s.42). Kurum tarafından benimsenen temel değerler bütününe kurumsal kültür
denilebilir. “Kurumdaki bireylerin şahsi davranışlarını belirleyen ve örgütsel
davranışlarını yönlendiren esas değerleri, örgüt üzerine anlatılan hikâyeleri, törenleri
ve kullandığı dilden ofis tasarımını, planı ve personeli arasındaki geçerli olan
üniforma modeline kadar görülen birçok öge üzerinde etkisini görülebilmektedir”
(Uzoğlu, 2001, s.342 ). Kurumun sahip olduğu değerleri, lider ve kahramanları, öykü
ve efsaneleri, tören ve sembolleri örgütün başarısı ve tüm performansı için önemli bir
rol üstlenmektedir. Bu faktörlerin sadece çalışanların tutum ve davranışları üzerinde
etkili değil aynı zamanda uzun dönemde kurumun başarısında da önemli bir yere
sahip olduğunu söylenmektedir (Rithchie ve Thompson, 1988, s.2 akt. Uzoğlu, 2001,
s.342 ). Kurum kültürü, diğer kuruluşlardan bu özelliklerle farklı olduğunu açıkça
görmek mümkündür.

Downey (1987, s.7), sahip olunan kurum kültürü kurum

kimliğine göre şekillenmektedir. Kurum kültürü, kurum kimliğinin bir yansıması
olduğu kabul edilir. Kurum kültürünü oluşturan norm ve değerler kurum kimliği için
bir temel oluşturmaktadır. Aktarılmak istenen kimlik, kurum kültürüne göre
şekillenmelidir. Eğer kurum uygun imaja, kimliğe sahipse, mevcut olumlu bir kurum
kültürünün sonucudur (Okay,1999, s.254 akt. Uzoğlu, 2001, s.342). Kurum
kültürünü oluşturan önemli unsurlar vardır. Bu unsurlar, kurum içinde oldukça
önemli bir etkiye sahiptir. Bu etki 12 madde ile açıklanmıştır:
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1.

“Davranış için güvenlik oluşturmak,

2.

Birbirine ait olma duygusunun ve genel bütünleşmenin geliştirilmesi,

3.

‘Biz’ duygusunun desteklenmesi,

4.

Temel değerlerin güçlendirilmesi ve onaylanması,

5.

Bir aidiyet duygusunun oluşturulması,

6.

Kurum içinde güçlü bir beraberlik oluşturmak,

7.

Kurum içinde kişiler arasındaki mesafenin en aza indirilmesi,

8.

Çalışanların hızlı uyum sağlaması,

9.

Ortaklık oluşturmak,

10.

Duygusal bütünleşmenin desteklenmesi,

11.

Gelişim sürecinin açıklanması için bir mekanizma olması,

12.

Kültür ile ilgilenmek ve onu değiştirmek için hareket noktaları
olmasıdır.” (Okay, 1999, s.240)

Kurum kültürü semboller aracılığı ile görülmektedir. Kurum kültürü
sembollerini Şekil 57’ de görüldüğü gibi dört gruba ayrılmıştır. Bunlar; aksiyonhareket sembolleri, stil-tarz sembolleri, ilgi sembolleri ve tarihi sembollerdir (Van
Riel, 1995, s.33)

Kurum Kültürü Sembolleri
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Aksiyon- Hareket
Sembolleri
Stil- Tarz Sembolleri

İlgi Sembolleri

Tarihi Semboller

Şekil 57. Kurum kültürü sembolleri (Van Riel, 1995, s.33,akt. Uzoğlu, 2001, s.342).
Aksiyon-Hareket Sembolleri: “Aksiyon hareket sembollerinde amaç, çalışanlar
arasında bir ortak dil oluşturmak ve bu kişilerin ekibe ait hissetmelerini sağlamaktır.
Bu gruba dâhil edilebilecek öğeler şunlardan oluşmaktadır:

dil, ritüeller ve

seremoniler, sembolik davranışlar, ortaklık oluşturan davranışlardır.”
1. Dil: “İletişim ve anlaşma aracı olarak kullanılan dil, aynı zamanda kültürün temel
ögesidir. Kurumda kullanılan yazılı ve sözlü dilde bu gruba ait olduğunu
söylenmektedir. Kurumların kullandığı dil, kurumların çalışma alanlarına göre
değişkenlik göstermektedir.” Çalışanlar kurumda kullanılan dili benimserlerse
kendilerini o kuruma ait hissetmektedirler (Kısaltmalar, sloganlar vb.). (Gürgen,
1997, s.160).
2. Ritüeller ve Seromoniler: “ Kurumda sembolik değeri olan, kurum kültürünün bir
parçası haline gelen, geleneksel olarak şekillenen, planlanan davranışlar ritüelleri ve
seromonileri oluşturur”. (Kurum toplantıları vb.) (Uzoğlu, 2001, s.342).
3. Sembolik Davranışlar: “Bir kurumda doğrudan işe ve işbirliğine yönelik olarak
çalışanların yönlendirmesi için işaretler koymak sembolik davranış içinde yer
almaktadır” (İsim kartların taşınması ve ilk isim ile hitap edilmesi vb.) (Uzoğlu,
2001, s.342)
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4. Ortaklık Oluşturan Davranışlar: “Çalışanlar arasında bir ortak payda sağlaması,
aitlik duygusunun desteklenmesi, güçlendirilmesini ve tüm çalışanların bütünleşmesi
ortaklık oluşturan davranışlar içinde yer almaktadır” (Kurumsal geziler vb).
Stil- tarz sembolleri: “Kurumsal tasarım, yapı ve yapı çevresi, iç mekân
tasarımı, çalışma mekânın düzenlenmesi, donanım, kıyafet yönetmeliğinin hepsini
kapsayan bir alan olarak şekillenmektedir” (Okay, 1999, s.245; Uzoğlu, 2001, s.342).
İlgi

Sembolleri:

“İlgi

sembolleri,

tüm

sembolleri

sürekli

olarak

biçimlendirirken davranışlar için de temel oluşturmaktadır. Öncüler, ürünler ve
projeler olarak iki gruba ayrılmaktadır. Öncüleri, bir kurumda kendilerine özel bir
kıymet verilen kişiler (kurucular, tüm yönetici güçler vb.) olarak tanımlanmaktadır.
Ürünlerin ve projelerin, çoğunlukla çalışanların biçimlendirdiği semboller olduğu
aktarılmaktadır” (Okay, 1999, s.248).
Tarihi Semboller: “Kurum kültürünün oluşturan ögeler, kurum tarihi ve
geçmişte yaşadığı olaylar önemli unsurlardır. Kurumla ilgili anlatılan hikâyeler,
anılar, başarılar, özellikle kuruma yeni giren bireyler için kurumsal değerlerin
anlaşılması açısından önemli rol oynamaktadır” (Gürgen, 1997, s.161). Yukarıda
anlatılan kurum sembollerinin kurum içinde çalışanlar arasında önemli bir iletişim
aracı olarak ele alınmaktadır. Kurum kültürünün anlaşılmasında etkilidir. Kurumda
çalışanlar, kurumlarını örgütsel semboller aracılığı ile tanıyarak benimsemektedirler.
Bu da çalışanları kurum ile bütünleştirici ve motive etmesi için önemli bir faktördür
(Uzoğlu, 2001, s.342).
3.4.3. Kurumsal İmaj ve Mağaza İmajı
Reklam ve halkla ilişkilerin ortaya çıkardığı imaj kavramı: Farklı kanallardan,
reklamlardan doğal ilişkilere, içinde yaşanılan kültürel etkilerden, sahip olunan
önyargılara kadar elde edilen bilgi ve verilerin değerlendirmesidir. Çağımızda insan,
iletişim teknolojisinin gelişmesi nedeni ile çok fazla ileti ile karşı karşıya
kalmaktadır. Bu iletilerin her biri insanın bilgilenme sürecinin sadece kısmi bir
parçasına yön vermektedir. Bu nedenden dolayı imaj tek bir kez sahip olunan ve
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ömür boyu sahip kalınan bir kavram olmamaktadır. İnsanların deneyimleri, ne kadar
maruz kaldıklarına da bağlı olarak birikimsel olarak oluşan izlenimlerin tamamıdır.
Kurumsal imajın gelişmesi için; “yönetim sürecinde kurumsal imajın
geliştirilmesinin merkezinde üç temel eleman üzerinde durmuştur. Bunlar, kurum
kişiliği, kurum kimliği ve kurum imajıdır. Bireyler ve şirketler kimlikleri
doğrultusunda kişiliklerini yansıtırlar” tanımı çerçevesinde hareket edilmelidir (akt;
Uzoğlu, 2001, s.349).
Birkigt ve Stadler'ın (1986) geliştirdiği ilişkiyi Şekil 58’ de görmek
mümkündür. “Kurumsal imaj kuruluş hakkındaki görüş ve düşünceleri yani kurumun
algılanış biçimi olmasına karşın, kurumsal kimlik kuruluşun fiziksel görüntüsü ile
ilgilidir. Kısacası kurumsal kimlik ve kurumsal imajın birbirini desteklediği
görülmektedir” (akt; Uzoğlu, 2001, s.349).

Kurumsal
Kişilik

Sembolizim

Davranış

İletişim

Kurumsal
İmaj

Kurumsal
Kimlik

Şekil 58. Kurumsal kimlik ve kurumsal imaj arasındaki ilişki (akt; Uzoğlu, 2001,
s.349).
Kurumsal kimlik kavramının hedef kitle üzerinde bıraktığı bütünsel algı
kurumsal imajı oluşturmaktadır. Kurum imaj iletilen mesajın alıcının gözünde
değerlendirmesidir. Bir kurumun oluşturduğu kimlik ögelerinin tamamı hedef
kitlesine, iştirakçilere, kullanıcılarına, iç ve dış alıcılara mesajlar iletir. Kendi
hakkında algılanan imajın olumlu sonuçlanması için strateji belirler. Önemli olan ise,
bu yayılmakta olan iletinin, karşıya doğru geçmesidir. Doğru imaj çalışması
süreklilik gerektiren bir kavramdır. İmaj geliştirme ve geliştirilen kimliği koruma da
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planlı bir yönetim gerektirir. İmaj oluşturmak için kurum kimliğinin ve kültürünün
benimsenmiş olması gerekmektedir (Ind, 1992, s.21; Uzoğlu, 2001, s.349). Her
kurumun kişiliği olduğu gibi, bunun algılanması alıcıların kararıdır. Çalışanların,
kullanıcıların, sahip olmak istedikleri hedef kitleler tarafından kurumun ayırıcı
özelliklerini kapsayan algıların tamamından oluşmaktadır. Kurumsal kimlik ile
kurumsal imaj arasında bir bağ olmasına karşın, birbirinden ayrı kavramlar olduğu
görülmektedir. Kurumsal imaj, kurumun sahip olduğu görüş ve düşünceleri aktarma
şeklidir. Kimlik ise, fiziksel unsurlar üzerinden aktarılmak istenen mesajın
kullanıcıya iletilmesini sağlar. İki kavramda kurumun kendini tanımlamasıdır. Ancak
aktarma biçimleri farklılaşmaktadır.
Kurum imajıyla eş anlamlı olarak kullanılan başka bir kavram ise, kurumsal
ündür (Markwick ve Fill, 1997, s.398). Aşağıda bulunan sekiz madde üzerinden
sahip olunan kavram kurum ünüdür, bunlar (akt. Bir, 1994,s.39);
1.

“Yönetim kalitesi, iyi yönetilebilen bir kurum oluşmasını sağlar.

2.

Ürünlerin ya da hizmetlerin kalitesi, tercih edilen nitelikli ürün ve

hizmet sağlar.
3.

Finansal mükemmeliyet, doğru yönetimin oluşmasını sağlar.

4.

Uzun dönemli bir yatırım olarak kurumun değeri, cazip hale gelen

pazar oluşturmasını sağlar.
5.

Kurum kaynaklarının kullanımı, kaynakların verimliliğine avantaj

sağlar.
6.

İçinde yaşanılan yere ve çevreye karşı sorumluluk, oluşmasını sağlar.

7.

Yenilikçilik, eskimeyen bir kurum ünü sağlar.

8.

Yetenekli insanlara cazip gelme, onları geliştirme ve tutma yeteneği

sağlar” (Markwick ve Fill, 1997, s.398).
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Bu özellikler kurumsal ünü açıklamaktadır. Kurumsal ünü içeren bu özellikler
esas alarak uyguladığında kurumsal imajın somut hale gelmiş bir biçimi olarak
görülebilir. Bu doğrultuda düşünülürse kurumsal ün ve kurumsal imaj içerikleri
açısından eşit kavramlardır (Bir, 1994, s.3; Uzoğlu, 2001, s.349). Bahsedilen
özelliklerin uygulanması doğru bir kurum algısı oluşturmaktadır. Söz edilen
özelliklerden biri ya da bir kaçı olumlu değilse imaj çalışması olumlu algı
oluşturmayacaktır. Kurumun ruhunu, özünü yansıtan kurum kişiliğidir. Kurumsal
ün, kurumsal imaj çalışmaları kurumun kişiliği ile aynı doğrultuda ilerler ise kurum
performansı arttırarak olumlu bir etki görülmektedir. Söz edilen tüm kavramlar
performansı ile kurumun nasıl algılandığı doğrudan ilişkilidir ancak, belirleyici tek
etmen değildir. Birçok farklı tasarlanmış, kurgulanmış, uygulanmış ögenin bir araya
gelmesi bile rakiplerin davranışları, kullanıcılar, kurum çalışanları, kanun, hükümet
gibi çevresindeki değişimler etkili olacak, farklı sonuçlar oluşturabilecektir.
Kurumsal kimlik oluşturma, kurumun aksiyon almadan önce kendine; biz kimiz,
nasıl görünmek istiyoruz, gelecek için vizyona sahip miyiz, alt kurumlar üst
kurumlarla paralel mi ilerleyecek vb. sorduğu sorular çerçevesinde oluşmaktadır.
Kurumsal imaj ise, soruların cevaplarının kullanıcı tarafından algılanması sonucu
ortaya çıkmaktadır.
Globalleşmenin doğurduğu sonuçlardan biri birçok sektörde rekabet ortamı
oluşmasıdır. Rekabetçi üstünlük sağlayabilmek adına bilgi teknolojilerindeki hızı
takip eden, değişime ayak uydurması gereken perakendecilik sektöründe faaliyet
gösteren kurumlar için imaj kavramı önemli bir unsurdur. Mağazalarda oluşturulan
imaj kavramı mevcut kullanıcıları ellerinde tutabilmek ve yeni gelecek kullanıcıları
cezp etmek amacıyla müşteri memnuniyeti kavramına önem vermeye başlamıştır.
Kullanıcı memnuniyeti mağaza içi ve mağaza dışında etkili olmalıdır. Bu sebepten
mağaza imajı kullanıcı üzerinde son derece etkilidir
1950’lerin sonunda ortaya çıkan mağaza imajı kavramı, hedef kitlenin ve
kullanıcıların fonksiyonel özellikler, görsel, işitsel ve psikolojik tutumlarına göre
nasıl algıladığı sonucu ortaya çıkmaktadır (Burt ve Carralero, 2000, s.436). Tüm
mağaza kurumları olumlu ve ya olumsuz bir kurumsal kişilik ve kurumsal imaj algısı
oluştururlar. Kullanıcılar tarafından aynı mağaza farklı algılanabilmektedir. Bu
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konuda mağazanın hedef kitlesi belirleyici olmalıdır. Bu açıdan mağaza imajının
kullanıcılar arasında değişikliğe uğradığı ve bu nedenle objektif olmaktan çok
sübjektif bir algı olduğu söylenebilir. Mağaza imajı tüketicilerin mağazada
geçirdikleri zamana doğrultusunda şekillenecektir. Kullanıcının önem verdiği
özellikleri barındırması sonucu oluşturduğu toplam algı mağaza imajını oluşturur
(Berry, 1969, ss.9-10).
Mağazanın işlevsel ve psikolojik nitelikleri olarak mağaza imajı ikiye ayrılır
(Demirci, 2000, s.14);
1.

Mağazada satışa sunulan ürünlerin bütünü, mağaza düzeni, mağaza konumu,

fiyat-değer ilişkisi gibi müşteriler tarafından kolay kıyaslanabilen faktörler
mağazanın işlevsel niteliklerini oluşturur.
2.

Müşterilerin mağazayı nasıl algıladığı, mağaza çalışanlarının tutumları,

mağaza tasarımı ve mağaza atmosferinin çekiciliği gibi özellikler mağazanın
psikolojik niteliklerini oluşturur.
Kullanıcının mağazayı nasıl algıladığı mağaza imajını oluştururken, perakende
işletmelerde mağaza atmosferi hedef kitleye aktarmak istediği mesaj doğrultusunda
şekillenmektedir. Kurumsal kimlik, kurumsal imaj kavramlarının fiziksel olarak
ortaya çıkan bileşimidir (Akaydın, 2007, s.18). Mağaza imaj oluşumunu
şekillendiren faktörler mağaza imajını elle tutulabilen (fonksiyonel) ve elle
tutulamayan (psikolojik) özellikler olarak ayırt etmiş ve mağaza imajını oluşturan
sekiz ana özellik belirlemiştir; ürün, hizmet, müşteriler, fiziksel özellikler,
tutundurma, mağaza atmosferi, kurumsal özelikler, alışveriş sonrası memnuniyet
kavramları yer almaktadır.
1.

“Bulunabilirlik, stil veya moda, garanti, fiyat, marka ismi kullanma,

çeşitlik, kalite ve güvenilirlik gibi ögeler ‘ürün’ unsurlarıdır.
2.

Satış elemanlarının hizmeti, ürün iade politikası, kredi kartı kullanımı

ve teslimat hizmetleri gibi alt bileşenler ‘hizmet’ unsurunu oluşmaktadır.
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3.

Müşteri sayısı ve düzeyi, müşterilerin ödeme biçimi ve müşterilere

cevap verebilme, müşteri isteklerini tatmin edebilme gücü ‘müşteri’
unsurlarıdır.
4.

Mağaza düzeni ve mağazanın iç ve dış tasarımı, mağazaya ulaşım

kolaylığı ‘fiziksel özellikler’ boyutunu belirlemektedir.
5.

Satış tutundurma faaliyetleri, ürün teşhirleri, mağaza reklamları ve

reklamlarda kullanılan semboller ve renkler ‘tutundurma’ boyutunu
oluşturmaktadır.
6.

Mağaza imajı müşterilerin mağazayı nasıl algıladığı ile ilgilidir.

Mağaza atmosferi ise bir mağazanın hedef kitlerine nasıl bir mesaj verdiğidir.
Rakiplerden farklılaşmak ve hedef kitleyi mağazaya çekmek için kullanılan
mağazanın fiziksel özelliklerinin bileşimi ‘mağaza atmosferidir’.
7.

Mağazanın yansıttığı geleneksel veya modern imaj, mağazanın ünü ve

güvenilirliğinden kaynaklıdır. Bu unsurların bütünü ‘kurumsallıktır.’
8.

Mağazanın ürün değiştirme politikası ve tadilat gibi hizmetler

‘alışveriş sonrası memnuniyet’ boyutunu oluşturmaktadır” (Küçükköylü,
2010, ss.37-38).

Kullanıcılar tarafından algılanan mağaza imajının sonucu olarak, üç farklı mağaza
tipi ortaya çıkarmıştır.
1.

“Bunlardan birincisi; yüksek gelir düzeyine sahip müşterilere hitap

eden, ürün kalitesinin yüksekliği ve yüksek fiyat uygulaması ile öne çıkan
moda mağazalarıdır.
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2.

İkincisi; yoğun satış yapan ve genellikle düşük gelir grubundaki

müşterilere hitap eden ve düşük fiyat uygulayan pejmürde görünümlü
mağazalardır.
3.

Üçüncü tip mağazalar ise; bölümlü ya da bölümlü mağazalar olarak

adlandırılan ve daha çok orta gelir düzeyindeki tüketicilere hitap eden
mağazalardır” (Arıkbay, 1996; Arslan ve Ersun, 2011, s.226).

Mağaza imajı açısından,
1.

Birinci grupta yer alan için ‘mağaza atmosferi’,

2.

İkinci grupta yer alan mağazalar için ‘ürün çeşitliliği’,

3.

Üçüncü gruptaki mağazalarda ise ‘mağaza görünümü’ ve ‘küresel izlenim’

faktörlerinin mağaza tercihinde belirleyici rol oynamaktadır (Arıkbay, 1996).
Bu başlık altında belirtilen etmenlerin birçoğunda kullanıcı algısı, alışveriş
yapılan mağazaya ait oluşturulmuş düşünce, yani imajın etkisi olduğu açıklanmıştır.
Kullanıcının mağazadan her açıdan memnun kalması ve olumlu bir alışveriş
deneyimi yaşaması ve müşteri odaklı perakendecilik uygulamalarının önemi mağaza
imajı kavramı ile ortaya çıkmaktadır. Müşteri tatmininin sağlanmasındaki önemi ve
rolü nedeniyle mağaza imajı belirleyici olmaktadır. Mağaza imajı fiziksel olarak
varlığını ortaya koyabilmesi için üzerinde durulması gereken önemli bir konu ise
‘mağaza tasarımıdır.’ (Koparal, 1986; Arslan ve Ersun, 2011, s.226). Üçüncü bölüm
kapsamında aktarılan bilgiler ışığında tezin dördüncü bölümünde bahsedilen bölümlü
mağazaların iç mekân tasarımında kurumsal kimliğe etki eden faktörler başlığı
altında bu bilgiler harmanlanarak iç mekânla bütünleşik halde çalışan doğru
kurumsal kimliğin mekâna yansımaları sonucunu ulaştırmıştır.
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3.5. Bölüm Değerlendirmesi
Kurumsal kimlik, kurumun karakteridir. Kurumsal kimlik kişiler tarafından
algılanan, kurumları işitsel ve görsel olarak aktararak diğer kurumlardan ayrılmasını
sağlayan ögelerin bütünüdür. Günümüzde ekonomik koşullar ve globalleşme
perakende ticarette yüksek yoğunlaşma düzeyi ve artan pazar doyumu, perakendeci
sektörde yeni ve farklı araçları, daha yaratıcı stratejileri zorunlu kılmıştır. Bu yüzden
mağaza tasarımı ve mağaza imajı, özellikle mağazaların başarısında belirleyici bir rol
oynadığı kabul edilmeye başlanmıştır. Güçlü ve doğru oluşturulmuş kurumsal kimlik
çalışması zaman içinde kullanıcılar tarafından algılanan olumlu bir imaj çalışmasına
dönüşmektedir. Kurum imajı, alıcının gözünde oluşan değerlerin bütünüdür. Kurum
kimliği, kurumun bünyesinde oluşturulan bir kavram iken; marka kimliği, ürün ve
hizmeti belirleyen bir kavramdır. Ürünün, hizmetin, fikrin; kurum isminden,
logosuna, servis dağıtım elemanlarının kıyafetinden, reklamlara, binanın genel
görüntüsünden, iç mekân tasarımına varıncaya kadar görsel ögeleri barındıran her
şey tasarım ürünüdür. Görsel kimlik oluşturulurken en küçük basılı materyal dâhil
kuruma ait bütün görsel ögelerin tasarımının dikkate alınması gerekmektedir.
Hedeflenen tüketici kitlesinin markayı tekrar ziyaret etmesi kurumlar için önemli bir
ilkedir. Bu nedenle, markanın kullanıcıya yaşattığı her türlü konfor için kurumsal
kimlik başlığı altındaki bütün ögeleri barındırıyor, uyguluyor, devamlılık sağlıyor ve
kendini yenileyerek çağa ayak uyduruyor olması gerekmektedir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BÖLÜMLÜ MAĞAZALARIN İÇ MEKÂN TASARIMINDA KURUMSAL
KİMLİĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
4. BÖLÜMLÜ MAĞAZA ATMOSFERİ
Rekabet

sektörünün

gelişmesi

sonucu

değişim

kaçınılmaz

olmuştur.

Müşterilerin talep ve gereksinimlerine paralel olarak perakendecilik sektöründe
gelişmeler yaşanmıştır. Kurumların sahip olduğu, bilinçli ve beklenti düzeyi yüksek
olan müşterileri tarafından tercih edilmesi ve bu kitleyi elinde tutması zorlaşmıştır.
Müşterilerin satın alma kararını, memnuniyet oranı yüksek olarak ve tatmin olmuş
bir biçimde ulaşmak istemektedir. Bu nedenle, memnuniyet düzeyeni arttırabilecek,
beklentilerine ulaştırabileceği, konforlu, kendilerini olduklarından daha üst seviyede
hissedecekleri mağazaları seçmektedirler. Perakendecilere düşen görev ise, satın
alma anında ve satın alma sonrasında devam eden, müşterileri memnuniyeti
sağlamaktır. Bunu sağlamanın yöntemlerinden biri mağaza atmosferidir.
Mağaza atmosferi kavramı ile ilgili ilk çalışmalar Kotler (1974) tarafından
yapılmıştır. Kotler mağaza atmosferini:
“Satın alıcıda duygusal bir etki yaratacak geçerli satın alma ortamını
oluşturmak için gerekli bir güç, Tüketicilerin mağaza içinde (bilinçli veya bilinçsiz
olarak) yaşadıkları duygusal ve bilişsel durumlar ” olarak tanımlar (Kotler, 1974,
s.50).
Mağaza atmosferi “Mağaza dekorasyonu, ürünlerin çeşidi ve şekli, ambalajı,
ürünlerin mağaza içindeki sunumu, renkler, ışıklandırma, havalandırma, koku,
müzik, satış elemanlarının dış görünümü ve tavırları, mağazada bulunan diğer
tüketiciler gibi, tüketiciyi mağazada çevreleyen ve etkileyen her türlü uyarıcının
oluşturulduğu genel ortam olarak” tanımlanmaktadır (Aslan, 2004, s.66).
Müşterilerin dikkatini çekmek, mağaza içinde daha uzun kalmalarını sağlamak
ve satın alma kararına yönlendirmek amacı ile ışıklandırma, renk birleşiminin
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oluşturulması, müzik ve koku gibi faktörlerle mağaza ortamının tasarlanması mağaza
atmosferini oluşturur. Mağaza için oluşacak ilk yargı, ürün bilgisi olmadan veya fiyat
hakkında bilgi sahibi olmadan önce mağazanın atmosferinin kendine hitap edip
etmediği ile oluşmaktadır. Mağazanın dış görünüşü, mağaza girişi, vitrindeki dekor
anlayışı ve sergileme yöntemi, mağaza içi sergileme, donatı elemanları, mağaza
içinde yön gösteren işaretler, genel temizlik, iklimsel faktörler, içeride çalan müzik,
personelin dış görünüşü, aydınlatma ve dekorasyon renkler mağaza atmosferini
oluşturan etmenlerdir (Demirci, 2000, s.15).
Perakendeci mağaza sayılarının çoğalması ile birlikte mağaza atmosferi önemi
anlaşılmaya başlanmıştır. Algılanan imajı koruyabilmek için mağaza atmosferi
üzerinde durulan etmen olarak ele alınmaktadır. Mağazanın içerideki yarattığı
atmosfer değil, mağazayı daha önce ziyaret etmemiş müşteriler için mağazanın dışı
ile birlikte düşünülmesi gereken kavramdır. Mağaza atmosferi tasarlamadı asıl
neden: kullanıcının ilgisini çekmek, satın almaya götüren psikolojik etmenleri
uyarmak ve müşteri sadakati sağlamak için stratejik bir araç olarak kullanılmaktadır
(Fettahlıoğlu, 2014, s.28).
Kaliteyi ifade etmek amacıyla da kullanılan atmosfer kelimesi, kullanıcıların
mağaza atmosferinden edindikleri fikirler doğrultusunda mağazaya ilişkin izlenimleri
oluşmaktadır. Kalite algılamaları da bu doğrultuda şekillenmektedir (Kotler, 1974,
s.50). Mağaza imajının şekillenmesinde etkili olan mağaza atmosferi, kullanıcıların
psikolojik tatmin seviyesinin artmasında etkili olmaktadır. Bu tatmin, müşterinin
mağaza içerisinde geçireceği zamanın süresini etkilemekte ve satın alama eylemine
götürmektedir (Custers, Kort, IJsselsteijn, Kruiff, 2010, s.332). Perakende sektöründe
daha önceleri tüketici tercihi için oluşturdukları strateji fiyat odaklı bir yaklaşım
iken, rekabetin artması ve gelişen perakende sektöründe bu yaklaşım yetersiz
kalmaktadır. Alışveriş kavramı bu doğrultuda değişerek tüketiciler için ihtiyaçlarını
karşılayacakları bir kavramdan çıkarak zevk alacakları, psikolojik doyum
sağlayacakları bir alana dönüşmüştür. Mağaza atmosferinde de gelişim ve değişim
kaçınılmaz olmuş, mağaza atmosferine verilen önem artmıştır (Arslan ve Bayçu,
2006, s.40).
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Mağaza atmosferinin perakendeciler için taşıdığı önem aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
1.

“Ürünün satıldığı, tüketildiği ve satıcının tasarım seçeneklerine sahip

olduğu durumlarda atmosfer uygun bir pazarlama aracıdır.
2.

Ürün ve fiyat farklılıklarının az olduğu perakendecilik sektöründe,

mağaza atmosferinin farklılığı perakendeciye fiyat farklılaşması yoluna gitme
imkânı vermektedir.
3.

Farklı sosyal sınıf ve yaşam tarzına sahip müşterileri hedefleyen

perakendeci işletmeler için müşteri beklentilerine uygun tasarımlar sunan
mağaza atmosferi önemli bir pazarlama aracıdır ” (Varinli, 2005, s.182).
Berman ve Evans (1995)’ın araştırmaları sonucu dört ana gruba ayrılan atmosferik
çevreyi; dış çevre faktörleri, iç çevre faktörleri, düzen ve tasarımla ilgili faktörler,
satın alma noktası ve dekorasyon faktörleri olarak belirlenmiştir (Şekil 59).

Şekil 59. Mağaza atmosferi bileşenleri (Berman ve Evans, 1995).
Turley ve Milliman (2000), daha sonra bu ayrıma beşinci bir grup daha eklemiş
ve bunu da insan değişkeni olarak adlandırmıştır. Buna göre mağaza atmosferine ait
grupları şu şekilde ifade edilebilir: dış çevre faktörleri, iç çevre faktörleri, düzen ve
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tasarımla ilgili faktörler, satın alma noktası ve dekorasyon faktörlerdir (Şekil 60)
(Turley ve Milliman, 2000, s.94):

DIŞ
DEĞİŞKENLER

"Dış Cephe
görünümü, giriş
kapısının
görünümü, bina
büyüklüğü,
mağazanın şekli,
rengi,
pencereleri,
otoparkı ve çevre
düzenlemesi,
konumu."

İÇ
DEĞİŞKENLER

"İç döşeme,
dekor,
ışıklandırma,
müzik, renkler,
resimler, gürültü,
sıcaklık ve
temizlik."

MAĞAZA
DÜZENİ VE
TASARIMLA
İLGİLİ
DEĞİŞKENLER

"Dizayn,
ürünlerin
yerleştirmesi ve
gruplandırılması,
trafik akısı,
koridorların ve
boş alanların
dağılımı, bekleme
alanları, ölü
alanlar,
departmanların ve
kasaların
yerleşimi."

SATIN ALMA
NOKTASI VE
DEKORASYON
İLE İLGİLİ
DEĞİŞKENLER

"Satın alma
noktaları, raf
düzenleri, ürün
sunumları,
işaretler, duvar
dekorasyonları,
kullanım
kılavuzları,
fiyat etiketleri,
kartlar."

İNSAN
FAKTÖRÜ İLE
İLGİLİ
OLANLAR

"Çalışanların
kişiliği,
mağazanın iç
kalabalığı,
çalışanların
temizliği,
kibarlığı ve
yaklaşımı,
gizlilik."

Şekil 60. Mağaza atmosferine ilişkin kategoriler (Turley ve Milliman, 2000, s.194).
Kotler’a (1973, s.51) göre, mağaza atmosferi dört bileşenden oluşmaktadır, bunlar:
1. Temel olarak görme,
2. İşitme,
3. Koku,
4. Dokunma duyularına hitap etmektedir (Kotler, 1973, s.51).
Bu bilgiler doğrultusunda şekillenen mağaza atmosferi için önemli unsurlar:
Kullanılan müzik, koku, renk, ışık gibi uyarıcıların müşteriler ve mağaza çalışanları
açısından canlılık, güven, mutluluk duyguları uyandırdığı mağazada geçen zamanı
uzatabilmenin yanı sıra satın alma isteğini de oluşturduğu aktarılmaktadır (Tosun,
2003, s.92). Perakendeci işletmelerin müşterileri satın almaya özendirmeleri
açısından kullandıkları önemli bir diğer araç renktir. Renkler konusunda dikkat
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edilmesi gereken hangi renklerin hangi mağazalarda uygulanması gerektiğidir (Barr
ve Boudy 1990’dan akt. Tek, Orel, 2006, s.650). Tüketicilerin satın alma
davranışlarda etkili olan bir diğer uyarıcı olan müziktir. Perakendeci işletmelerde
müzik özellikle tüketicilerin mağazada kalma zamanı için etkili olan bir uyarıcıdır
(Yalch ve Spangenberg, 2000, s.139).
Satın alma davranış için etkili olan mağaza atmosferinden pozitif sonuç
alınabilmesi için tüketicilerin psikolojik etkisi olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
Mağaza sergileme elemanları, mağazanın renklerinden kaynaklanan etki, mağazanın
personel davranış ve tutumları gibi birçok öge satın alma eylemi ile bağlantılı olduğu
aktarılmaktadır (Sharma ve Stafford, 2000, s.184). Mağazanın atmosferi imaj
oluşturmada etkili bir faktör olarak kabul edilmektedir (Tek ve Orel, 2006, s.627).
Perakendeciler mağaza atmosferine verdiği önem doğrultusunda müşteri sadakati
sağlayacaktır bunun sebebi ise, mağazada üründen daha etkili olan faktör mağaza
atmosferinin oluşturduğu algıdır. Ancak perakende işletmeciler kullanışlı ve işlevsel
tasarım beklentisi ile yaklaşmakta, estetik kaygı gütmemektedir. Böyle bir yaklaşım
fonksiyonel olmanın ötesine geçmez, günümüz tüketicileri için yetersiz kalması
kaçınılmaz olacaktır (Kotler, 1974, s.51). Mağaza içinde algılanan pozitif enerji
tüketiciyi satın almaya sevk ederek, plansız şekilde satın alma eyleminde
bulunmasını sağlayabilmektedir. Plansız satın alma eylemi mağaza iç mekânında
geçirdiği zamanın süresi ile orantılıdır (Beatty ve Ferrel, 1998, s.161).
Mağaza atmosferi bileşenleri: yerleşim düzeni, mağaza fiziki ortamı, mağaza iç
tasarımı, ürünlerin denenmesi, mağaza dışı özellikler, alışveriş kolaylığı, personel ve
çekici unsurların mağaza sadakatini en çok etkileyen unsurlar olarak belirlenmiştir
(Varinli ve Acar, 2011,s.18). Duyular sayesinde algılanan mağaza atmosferi,
kullanıcıların genellikle mağaza hakkındaki algılarının mağazaya girmeden önce dış
cephe ve giriş gibi ögelerin etkisi ile oluşmaktadır. Mağaza cazip gelir ise mağazaya
girme aksiyonu gerçekleştirmektedir. Bu sebepten, mağaza atmosferinin bileşenlerini
mağaza içi ve mağaza dışı olarak ayırmak gerekmektedir. Perakendeciler atmosfer
çalışmalarında bu iki ortamı birlikte temel alarak stratejilerini oluşturmaları etkili bir
mağaza atmosferi yaratmaktadır (Fettahlıoğlu, 2014, s.30).
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4.1. Dış Cephe Tasarımı
Bölümlü mağaza dış cephesinin esas görevi potansiyel müşterilere iç mekânı
yansıtmak, vitrinin öbür tarafında bulanabilecekler hakkında fikir vermek ve mağaza
çekmektir. Bölümlü mağaza dış cephesi birçok unsuru barındırır. Bunlar: alın
işaretlemesi, markanın isminin yer aldığı tabela, vitrin sergisinin bir parçası olarak
vitrin detayları, giriş kapısı gibi birçok önemli faktör bulunmaktadır. Bölümlü
mağaza, içinde pek çok ürünün yer aldığı bir ambalajdır. Eğer bu ambalaj cazip
değilse veya en azından müşteri de merak duygusu yaratmıyor ise içindeki ürünlere,
müşteriyi ulaştırması beklenemez (Dume, 1992, s.310). Bu sebepten dolayı bölümlü
mağazanın dış cephe tasarımının önemi büyüktür. Bölümlü mağaza dış cephe
tasarımı, müşteriyi çeken, satın alma davranışı yaratan, davet edici olması
sağlanmalıdır. Mağaza dış cephe düzenlemesinin amacı; binanın dış yüzeyi için
kullanılan materyaller, ışıklandırma sistemi, tabelalar ve vitrinler aracılığı ile
öncelikle mağazayı sunmaktadır. Rakip mağazalara kıyasla müşteriler üzerinde daha
fazla olumlu etki bırakmak amacıyla bölümlü mağaza binasının dış görünüşüne ve
mimari yapısına özen gösterilmeli, cazip hale getirilmelidir (Demirci, 2000, s.17).
Sahip olunmak istenen imaj için, mağazanın dış cephe görünüşü imajı
yansıtmalıdır. Bölümlü mağazanın dış cephe tasarımı ile hedef kitlesi okunabilir,
hangi gelir duruma hitap ettiği malzemeler, ışıklandırma, vitrin, tabela kullanımından
anlaşılabilir olmalıdır. Bu ögelerin hedef kitleye göre belirlenmesi müşterinin
dikkatini çekmesi, bölümlü mağazanın kimliğini yansıtması, müşterinin içeri
girmesini sağlamaktadır. Bölümlü mağazanın dış cephesi devamlı reklam ögesi
olarak görülmektedir. Sahip olunan imaj, sezon değişikliği ve günümüzde moda olan
ürünlerin çok hızlı tüketilmesi ile paralel olarak güncellenmektedir (Lebhar, 1977,
s.51;akt. Arıkbay, 1996, s.72 ). Neredeyse tüm alıcılar, bölümlü mağazanın dış cephe
görüntüsün ilettiği yargı sonucu mağazayı tercih etmektedir. Bölümlü mağazanın
konumu, yapının mimarisi, vitrin özellikleri ve tüketicide oluşacak uyaranlar
sayesinde kedine göre olup olmadığını öngörmektedir (Arıkbay, 1996, s.72).
Bölümlü mağaza dış cepheleri, markayla ilgili bir takım bilgileri de
aktarabilmelidir. Dış cephenin bu işlevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
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1.

“Potansiyel müşterileri bilgilendirme,

2.

Mağaza kimliğini yansıtma,

3.

Potansiyel müşterinin dikkatini çekme, cezbetme,

4.

Yapısal olarak farklılık, diğerlerinden ayrılma,

5.

Müşteriyi mağaza içine çekerek, satışı arttırma,

6.

Kent yapısına uyumlu bir görüntü yaratmadır” (Berman, 1992, s.13).
Bölümlü mağazaların şehir içinde ve alışveriş merkezi içindeki konumlarına

göre dış cephe tasarımları da şekillenmektedir. Bölümlü mağaza, alışveriş merkezi
içinde yer alıyor ise alışveriş merkezinin mevcut standartlarına bağlı kalma
mecburiyeti bulunmaktadır. Mecburi standartlar ve sınırlı alan olması sebebi ile
alışveriş merkezi içinde dış cephe tasarımı, vitrin, giriş kapısı ve isim tabelasının
tasarımı ve bu elemanların konumlarıyla şekillenmektedir. Bu nedenden dolayı
alışveriş merkezi içinde cephe düzenlemesi serbest olmayan, sıradanlaşmaktadır.
Kurumsal imaj burada devreye girerek alışveriş merkezi içinde yer alan diğer
mağazalardan ayrışmasını sağlamalı, ayırt edici olmasını sağlamalıdır. Şehir
merkezlerinde yer alan bölümlü mağaza yapılarında ise, çekici, vurgulu bir tasarım
yaratılması daha özgür ve serbest bir biçimde oluşmaktadır. Şehir merkezlerinde yer
alan bölümlü mağazaların dezavantajı ise güvenlik unsurunun alışveriş merkezi
içindekine kıyasla daha zor sağlanmasıdır. Perakende sektörünün gelişimi,
globalleşme, teknolojik faktörlerin gelişimi mağaza tasarımlarını etkilemesi neticesi
ile dış cephe tasarımları da bulundukları zamanın refah seviyesinin ve teknolojik
gelişiminin de bir belirleyicisi olmuştur. Farklı malzeme türlerinin ortaya çıkışı, bu
malzemelerin işlenmelerindeki endüstriyel gelişmeler ile mağaza dış cepheleri
modernleşmiştir. Bölümlü mağaza dış cepheleri kendilerini örten kabuğu incelterek
ve şeffaflaştırarak dış çevreyle olan bağlantısını güçlendirmektedir (Özkan, 2009,
s.34).
“Tümüyle cam kaplı cepheler, cam kapılarla iç mekân ve dış mekân
arasındaki şeffaflaşan sınır, yapılara daha temiz ve yalın hatlar getirmektedir.
Markalar mağaza cephesi için, akılda kalıcı ve tanınabilir bir görüntü
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sergilemek için markalarının kimliğini, cephe tasarımında vurgularlar. Cephe
tasarım parametreleri, mağaza konseptini, seçilen malzemeleri, bunların
montaj ayrıntılarını, cephe açıklıklarının boyutunu, biçimini, rengini ve
aydınlatmasını, işaretlerini ve kullanılan elemanların her türlü özelliklerini
içerir” (Özkan, 2009, s.34).

Mağaza cephesi düzenlemesi için bulunan cephe çeşitleri düz, açılı ve sütunlu
cephe olarak üç tipten oluşmaktadır:
1.

Düz Cephe Düzenlemesi: Düz cephe düzenlemesi, caddeye, kaldırıma veya

alışveriş merkezleri içinde ise koridorlara paralel olarak konumlanmıştır (Lewison,
1997, s.266). Mağaza ön cephe düzenlemesinde düz cephe uygulaması Şekil 6163’de görünmektedir.

Şekil 61. Mağaza ön cephe düzenlemesinde düz cephe uygulaması (Lewison ve
Dale, 1997, s.266)

Şekil 62. Mağaza ön cephe düzenlemesinde düz cephe örneği (Kenneth ve. Judith,
1995)

75

Şekil
63.
Nike,
Los
Angeles
(12.10.2018
tarihinde
https://www.dezeen.com/2018/08/03/nike-live-melrose-los-angeles-retail-conceptinterview/ adresinden erişilmiştir)

2.

Açılı Cephe Düzenlemesi: Açılı cephe düzenlemesinde mağazanın vitrinine

küçük açı verilerek; vitrin camlarının parlamasını aza indirilir, hem sergilenen
ürünler daha rahat görülmekte ve müşterilere de daha çok koruma sağlamaktadır.
Açılı düzen uygulandığında, mağaza girişi en fazla girinti bulunan kısma yerleştirilir,
böylece müşterilerin mağaza içine rahatlıkla girmesini amaçlanır. Açılı cephe
düzenlemesinin dezavantajı, mağaza içi alışveriş boşluğunu azaltarak iç mekânı
daraltmasıdır. Ancak, bu tür girişler potansiyel müşterinin yaya trafiğine
karışmaksızın vitrini rahatlıkla seyretmesine izin verir, mağazanın içine girmeye
karar vermeleri halinde de kalabalık oluşturmadan mağazaya girebilmelerini de
sağlamaktadır (Şekil 64-66) (Kachanova, 2008, s.51).

Şekil 64. Mağaza ön cephe düzenlemesinde açılı cephe uygulaması (Lewison ve
Dale, 1997, s.266)
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Şekil 65. Mağaza ön cephe düzenlemesinde açılı cephe uygulaması (Kenneth ve
Judith, 1995, sayfa)

Şekil
66.
TDE
MelbourneAvustralya
(12.10.2018
tarihinde
https://www.dezeen.com/2018/09/14/the-daily-edited-melbourne-pattern-studiopink-interior-design/ adresinden alınmıştır)

3.

Sütunlu Cephe Düzenlemesi: Sütunlu cephe, mağazanın ön kısmında yer alan

sütunları, girintileri bulunan ve birçok vitrinin bulunduğu düzendir (Lewison, 1997,
s.266). Sütunlu cephe düzeninin uygulanmasında sağladığı avantajlar ise; Mağazanın
ön kısmının ferah olması ve vitrin alanının geniş olması, müşteriye korunaklı bir alan
sunması, vitrinlere bakan müşterilere özel alan tanımlamasıdır. Vitrin camlarının
parlamasının önemli ölçüde azaltmasıdır. Dezavantajları ise; mağazanın iç mekânını
önemli ölçüde alan kaybederek, daraltmasıdır. Diğer dış cephe tasarımlarına oranla
uygulama giderinin yüksek olmasıdır.
(Şekil 67-69) (Kachanova, 2008, s.51).
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Şekil 67. Mağaza ön cephe düzenlemesinde sütunlu cephe uygulaması (Arslan,
2004, ss.78-79)

Şekil 68. Mağaza ön cephe düzenlemesinde sütunlu cephe uygulaması (Kenneth
ve. Judith 1995)

Şekil
69.
Palazzo
Fendi
(12.10.2018
tarihinde
http://curiosity.jp/works/en/interior/palazzo-fendi.html adresinden alınmıştır)

78

Tüm dış cephe düzenlemelerinde ilgi çekici ve etkin bir şekilde
düzenlenebilmesi için tasarım kararlarının belirlenmesi önemlidir. Bütün bu faktörler
dikkate alarak, perakendeci işletmesi mağazanın dış cephesini çok etkili bir şekilde
düzenleyerek, etkin bir şekilde mağazanın dış cephesini reklam aracı olarak
kullanmalıdır.

Ürünlerin sezonsal veya dönemsel olarak ne gibi değişiklikler

yaptığını müşteriye haber vermeli ve sunmalıdır. Bu özendirmeyi yaparken dışardan
ürün incelemesi yapan müşteriler ile giriş çıkış aksı iyi kurgulanmalıdır. İnsan
sirkülasyonu düşünülmelidir. Mağazaya girmesini, özendirmesini sağlayacak şekilde
düzenlenmelidir. Bölümlü mağazaların dış cephe tasarımları müşterilerin üzerinde
olumlu etkiler bırakmasının yanı sıra, içeride ne tür ürünler sattığı ile ilgili
bilgilendirici olmalıdır.
4.1.1. Logo ve Tabela
Bir markanın, ürün ya da hizmeti taktim etmek için bir ya da daha fazla
tipografik karakterin bir araya gelmesiyle oluşturulan, görsel ögelerin de
kullanılabildiği simgelere logo denilmektedir. Logo tasarımında yeni bir font
oluşturabilir ya da mevcut bir font kullanılabilir. “Logo kavramı (Yunanca
logos/sözcük, konuşma, kelime, sebep), çoğunlukla kurumların kendilerini sözel bir
dille veya değil temsil etmelerinin bir yolu olarak kullanılır” (Meech, 2002, s.39).
Logo, markanın görsel sembolü olan bir amblem ile markanın isminin ayırt edici,
akılda kalıcı şekilde bir araya gelmesiyle oluşmaktadır (Al ve Ries, 2004, s.131).
Logo, bir markanın hitap ettiği iç veya dış çevresinde iletişim kurmak için kullandığı
bir çeşit işaret sistemidir (Özer, 2014, s.11). Logo yanlızca tipografik ögelerden
oluşabileceği gibi simge içerikli de olabileceğini göstermiştir. Sonuç olarak logo, bir
kurum veya markayı temsil eden görsel semboldür (Şekil 70 ve 71) (Özer, 2014,
s.12).
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Şekil 70 ve 71. Nike logosu ve markayı temsil eden görseller (15.10.2018
tarihinde https://gomedia.com/zine/insights/difference-between-logo-design-andbranding/ adresinden alınmıştır)
“Logo temsil edeceği kurum veya markanın kimliğini doğru ve anlaşılır
biçimde yansıtmalıdır. Özgün, sade, anlaşılır, akılda kalıcı ve hatırlanabilir forma
sahip olmalıdır. Farklı platformlarda ve yüzeylerde uygulandığında markayı temsil
eden logonun, ilk görüldüğü anda bilinmesi ve rakiplerinden ayırılması önemlidir”
(Henderson, Pamela, Joseph, 1998, s.15). Logonun sadece görsel ve estetik yönüyle
oluşturulması yeterli değildir. Kurumun ya da markanın imajını yansıtması
hedeflenmelidir. Logo tasarımı marka ve ya kurumun karakterine uygun olmalıdır.
Kimlik ve görsel sembol birlikteliğinde tutarsızlık, markanın güvenilirliğini negatif
yönde

etkileyecektir.

Logonun olumlu

etkiler

yaratması

kurumun pozitif

algılanmasını sağlayacak, oluşan olumlu etki sembol üzerinden algılansa da markaya
mal edilecektir. Bu aktarım gücü, markanın yapısına (olumlu, olumsuz), tesir
edecektir. Tepki ne kadar güçlü olur ise, sembolün markayı çağrıştırması o kadar
hızlı olmaktadır (Henderson, Pamela, Joseph, 1998, s.15).
“Logo tasarlanmadan önce kurum veya markanın ait olduğu sektör,
yansıtacağı, aktarmak istediği kültürel kimlik, marka kimliği, imaj, hedef kitle ve
müşteri beklentileri üzerine durulmalıdır. Grafik tasarımcısı, en az leke ve en etkili
form ile konuyu anlatabilen bir logo ortaya çıkarmalıdır” (Özer, 2014, s.25).Tasarım
bittikten sonra ortaya çıkan logonun başarılı olabilmesi için bazı ölçütlere sahip
olması gerekir. Logonun sahip olması gereken özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır:
1. “Logo, markanın imzasıdır bu nedenle özgün olmalıdır. Benzer markaları
çağrıştırmamalıdır.
2. Marka kimliğine ve kişiliğine uygun olmalıdır.
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3. Sade, basit ve anlaşılır olmalıdır. Karmaşık semboller ve harflerden oluşan
logolar algıyı zorlaştırır bu nedenle akılda kalıcılığı düşüktür.
4. Olumlu etki bırakmalıdır. Pozitif duygular logonun temsil ettiği marka ve
ürünün tercih edilmesinde olumlu yönde etki eder.
5. Sektöre uygun renkler seçilmelidir. Mümkün olduğunca az renk
kullanılmalı, çok renk kullanımıyla oluşacak karmaşadan kaçınılmalıdır.
Renklerin sayısı ayrıca maliyeti de artıracağı için tek renk veya en fazla üç
renk seçilmelidir.
6. Farklı yüzeylerde ve zeminlerde okunabilecek ve algılanabilecek özellikte
olmalıdır. Küçük yüzeylerde ve baskılarda ayrıntıları kaybolmamalı ve
dağılmamalıdır.
7. Renklerin farklı ülkelerde ve kültürlerde anlamları ve çağrışımları
değişkenlik gösterir. Belirlenmiş bir ülke veya kültürel topluma yönelik bir
markanın logosu tasarlanacağı takdirde bu ayrıntılara dikkat edilmelidir.
8. Zamanla anlamını ve etkisini yitirmeyecek tasarıma sahip olmalıdır”
(Özer, 2014, s.25).
Mevcut logonun değişliğe uğraması, müşterisinin algısında negatif etkiye
sebep olabilir. Bir marka veya kurumun logosunun rakiplerinden önce hatırlanıp,
tanınması onun tasarımındaki etkili anlatımıyla oluşmaktadır. “Marka kimliğine
uygun yapısı, hedef kitlenin beklentilerini göz önünde bulunduran, rakiplerinden
kolayca ayırt edilebilen özelliklere sahip olması gibi unsurları yansıtabilmesi de
önemlidir.

Semboller, aynı kültüre veya alt kültüre sahip bireyler tarafından

karıştırılması zordur” (Keller, 1993, s.5) Sembol tasarımında kullanılacak
uyarıcıların yaratacağı algının bireyler arasında benzerlik taşıması önemlidir.
Sembolün net bir anlamı olduğunda bu marka ya da ürünle kolayca bağdaştırılabilir.
Görsel kimlik ögelerinin beğenilebilmesi ve taşınabilmesi dünya çapında markalar
için kritik noktadır. Bundan dolayı kurumlar, daha çok şekil formuna sahip logolar

81

ülkeler arası taşınmayı mümkün kıldığından tercih eder (Özer, 2014, s.28). Bu
noktada ülkelerin kültürel kimlik özellikleri önem taşımaktadır. Tasarımı yapılacak
logonun hitap edeceği ülke veya kültürün kimlik özelliklerine esas alınarak
tasarlanması gerekmektedir. İletişimi sağlayacak marka kimliğinin logo ve
sembollerle doğru ve tutarlı bir şekilde konumlandırılmış olması önemlidir. Markalar
bilincimize isimleriyle ve görsel sembolleriyle yerleşirler. Birçok marka içinden
kendi imajımıza uyan veya ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek özellikte olanları kabul
eder diğerlerini reddetme eğilimindeyiz. Tutarlı ve hedef kitleye yönelik ihtiyaçları
zaman içinde doğru biçimde sınırlayarak sunabilen markalar her zaman ilk tercih
edilen olma özelliğini koruyabilecektir. Günümüzde markaların tüketicinin zihninde
ön sırada yer alabilmesi, kalıcı olması çok daha zordur. Markalara genel olarak
bakıldığında yoğunlukta, karmaşık olmayan görsel sembollere sahip olduklarını
görülmektedir. Bu özellikleri sayesinde akılda kalıcı olmaktadırlar. Bu süreci olumlu
yönde etkileyecek başarılı bir logo tasarlım, markanın en önemli etkileşim aracı
olarak görülmektedir (Özer, 2014, s.28).
Dış cephe tasarımında önem taşıyan unsurlardan biri mağaza levhasıdır. İsim
tabelası, mağaza müşterisinin markaya ait görmüş olduğu ilk afiştir (Lewison, 1997).
İsim tabelasının amacı tüketicinin mağazayı tanıması, dikkat çekici, fark edilir
olması ve ilgisini çekmektir. Perakendecinin kim olduğu ve ne sattığı ile ilgili bilgiler
mağazanın isim tabelasında yer alır. Perakendeciyi tarif eden afişler, isim, logo veya
başka bir sembollerden oluşabilir (Arslan, 2004, s.168). İsim tabelalarında hakim
olan görsel öğe markanın logosu ve sembollüdür. Markanın logo tasarımıyla
markayla ilgili yaratılan algının ve bilginin eşsiz ve kalıcı olması beklenmektedir.
Markaların logoları çağın gerekliliklerine uygun olarak değil, zamansız bir tasarıma
sahip olmaları hedeflenmelidir. Bölümlü mağazanın isim tabelası, dış cephenin
ölçeği, malzemesi ve tasarımıyla bütün halinde tasarlanmalıdır. Renk, doku,
aydınlatma gibi ögelerle uyum içinde olmalıdır (Özer, 2014, s.41). Tabelaların
sadece okunabilir olma özelliği değil, tasarım bütünlüğüne etkisi de önemli rol
oynamaktadır. Tabela ve işaretlerin şekilleri, boyutları da dış cephenin yapı unsurları
ile oranlı bir biçimde tasarlanmalıdır. Tabelanın, dış cephe yerleşim konumu da
önemli bir unsurdur. Esas fonksiyonlarından bir diğeri de girişi göstermesi ve
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yönlendirici olmasıdır. Bu sebeple, girişe yakın veya yapıya en uygun giriş noktasını
gösterecek biçimde yerleştirilmesi, yönlendirme açısından anlam kazandırır. Dokusu
veya alışveriş merkezi içinde markanın görsel tanıtımını sağladıkları için, değişik
açılardan bakıldığında, dış cephenin en göze çarpan yerlerine isim tabelaları
yerleştirilmelidir. Mağazanın dış cephesine göre değişkenlik gösteren isim tabela
uygulamalarına birkaç örnek aşağıda yer almaktadır;
1. Cephe duvarına monte tabelalar
Arkadan aydınlatılmış harfler: Genelde harfler arkasında renkli ışık tüplerinin
bulunduğu tabela türüdür. Harfler siluet olarak algılanır (Şekil 72).

Şekil 72. Arkadan aydınlatılmış harfler Burberry Mağazası uygulaması (15.10.2018
tarihinde https://tr.pinterest.com/pin/431078995556857654/ adresinden alınmıştır)
Kutu şeklinde tabelalar: Ön yüzeyi oluşturan pleksi pano arkasında metal kutu içinde
aydınlatmaların uygulandığı tabela türüdür (Şekil 73).

Şekil 73. Kutu şeklinde tabelalar Prada mağazası uygulaması (15.10.2018 tarihinde
https://tr.pinterest.com/pin/288300813631842869/ adresinden alınmıştır)
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Doğrudan monteli harfler: Marka logosunun duvarla arasında açıklık kalmayacak
şekilde doğrudan monteli harfler vidalanarak oluşturulmuş tabela türüdür (Şekil 74).

Şekil 74. Doğrudan monteli harfler Marc Jacobs mağazası uygulaması (15.10.2018
tarihinde https://tr.pinterest.com/pin/373728469047302421/ adresinden alınmıştır)
Doğrudan monteli plakalar: Daha çok pirinç, bakır, paslanmaz çelik ve benzeri metal
malzemelerden yapılan, ışıklı olmayan tabela türüdür (Şekil 75).

Şekil 75. Doğrudan monteli plakalar Marc By Marc Jacobs Mağazası uygulaması
(15.10.2018 tarihinde https://tr.pinterest.com/pin/160651911678527283/ adresinden
alınmıştır)

Kendinden ışıklı harfler: Metal ya da plastik malzemeden yapılan içten
aydınlatmaları harfler şeklinde oluşturulmuş tabela türüdür (Şekil 76).
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Şekil 76. Kendinden ışıklı harfler Tiffany&Co. Mağazası uygulaması (15.10.2018
tarihinde https://tr.pinterest.com/pin/505388389428662653/ adresinden alınmıştır)
Asılı tabelalar: Genel olarak ahşap oyma işçilik üzerine pirinç yazı veya dövme
demir işçiliği olarak uygulanan tabela türüdür (Şekil 77).

Şekil 77. Asılı tabelalar Tiffany&Co. Mağazası uygulaması (15.10.2018 tarihinde
https://tr.pinterest.com/pin/375628425146656963/ adresinden alınmıştır)
2. Vitrin camı üzerine kendinden yapışkanlı harfler (Şekil 78).

Şekil 78. Vitrin camı üzerine kendinden yapışkanlı harfler Saint Laurent Mağazası
uygulaması (15.10.2018 tarihinde https://tr.pinterest.com/pin/289919294744703113/
adresinden alınmıştır)

85

3.

Markiz ve tenteler üzerinde yer alan kanvas, kumaş veya metal tenteler

üzerine harfler boyama veya yapıştırma şeklinde uygulanan tabela türüdür (Şekil 79).

Şekil 79. Markiz ve tenteler üzerinde metal işleme Dolce & Gabbana mağazası
uygulaması (15.10.2018 tarihinde https://tr.pinterest.com/pin/446630488025623045/
adresinden alınmıştır)
4.

Cepheden bağımsız, kendi başına ayakta duran kendinden aydınlatmalı

tabelalar (Şekil 80) (Özkan, 2009, s.42).

Şekil 80. Cepheden bağımsız, kendi başına ayakta duran tabela uygulaması Pepsi
Markası (15.10.2018 tarihinde https://tr.pinterest.com/pin/91972017372228327/
adresinden alınmıştır).
4.1.2.Vitrin
Bölümlü mağaza dış cephesinin tasarlanmasında önemli unsurlardan biride
vitrindir. Müşterinin mağaza içinde satışa sunulacak ürünlerin tüketici ile tanışmasını
sağlayan vitrinler, mağazanın afiş gibi düşünülebilir. “Müşteriyi cezbeden bir ilk
karşılaşmadır. Vitrinler mağazanın tarzını, sattığı ürünleri ve hedeflediği müşteri
kitlesini yansıtan teşhir unsurlarıdır” (Demirci, 2000, s.24). Bir mağazanın vitrininin
olup olmamasına karar verilmesi o mağazada satılan ürünlerin türü ile paraleldir.
Bazı tür özellikli ürün satan mağazalarda genellikle vitrine gerek duyulmayabilir
(Gelman, 1976, s.87). Vitrin bir özendirme aracı olarak beğenmeli ürünler için büyük
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önem taşır. Bölümlü mağaza tasarımında ki en değişken faktör; ürünlerin sergilenme
yöntemidir.

Vitrinler,

mağazanın

düzenlenmesini

ve

yerleşim

şemasını

etkilemektedir. Mağaza tasarımları, genellikle modadan etkilenmektedir. Bu
nedenden dolayı, kalıcı olmazlar ve belirli zaman dilimlerinde mevsimlere, özel
günlere göre farklılıklar oluşmaktadır (Günsan, 1997, s.88). Bir bölümlü mağaza
vitrinin tasarımında;
“1.Sergileme işlevinin, mağazanın hazırlanışında, göz önünde tutulan diğer
şeylerden, tümüyle ayrılan bir şey olduğunun bilincinde olmalıdır.
2. Sergileme elemanlarını ve vitrini mağazanın her zamanki dekorundan
farklı, satış işleminin bir parçası olarak görmelidir.
3.Sergileme stilinde ve politikasında olabilecek maksimum değişikliği
yapmalıdır.
4.Sergileme elemanlarının ve vitrin tasarımının; ürünlerin sunuluşunda ki
günlük ihtiyaçları kısıtlamayacak, engellemeyecek şekilde olmasına dikkat
etmelidir. Sergilemenin amacı ne olursa olsun; ürünün sunuluşunda, ona ait
karakteristik özellikle, belirtilmiş ve objenin değeri ortaya çıkarılmışsa;
etkileyici ve yararlı olur” (Günsan, 1997, s.89).

Genel sergileme politikasını belirlerken, sergilemenin özel gereksinimlerini de
belirlemesi gerekmektedir. Bu faktörler:
1. “Vitrin çeşidi (açık, açılı, kademeli vs. gibi),
2. Vitrin boyutları ve şekli,
3. Satılacak ürünlerin cinsi,
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4. Ürünlerin vitrinde sergilenme süresi,
5. Vitrinin değişik zamanlarda, yeniden düzenlenmesinde kolaylık,
6. Değişken olmayan sabit sergileme sistemlerinde, gerekli olan elektrik gibi
donatılar,
7. Sergileme sistemlerindeki elemanların ihtiyaç duyulduğunda, değişikliklere
uygun olması,
8. Ürünlerin genelini vitrinde sergileme,
9. İç ve dış mekânda uyumdur” (Günsan, 1997, s.89).

Bölümlü mağaza vitrininin tümüyle açık tasarlandığı zaman, mağazanın
kendisi bir sergileme elemanı olarak sayılabilmektedir. Kullanıcıların, belli bir
mesafede gördükleri ürünlere karşı algılama biçimleri önemli ipuçları vermektedir
(Küçükikiz, 2007, s.25). Vitrin tasarımının tercihinde mağazanın dışarıdan
bakıldığında içerinin gözükmesi, şeffaf olması ya da iç ve dışın birbirinden farklı
hacimler olarak planlaması gibi seçenekler mağazanın tasarım sürecinde etkilidir.
(Günsan, 1997, s.90). Bir mağazanın kuruluş nedeni; potansiyel tüketiciyi, mağazaya
çekmek ve ürün satmaktır. İç ve dış mekân tasarımında ele alınan konsept, göz alıcı
ve ürünün doğasından gelen, etkileri göz önüne alarak tasarlanmalıdır. Vitrin
tasarlanırken, önemli ögelerde biride vitrin ve ürünlerin birlikteliğidir. Vitrinlerde
kullanılan sergileme elemanları sergilenecek ürünün yapısına uygun olarak
belirlenmelidir. Ürünün, geri planda kalmış olmasının yaratacağı soru, hedef kitleye
ulaşamaz ve satış gerçekleşemez olmasıdır. Çeşitli zaman dilimlerinde yapılan vitrin
konseptinin

değişimi

sayesinde,

müşterilerin

ürünleri

fark

edebilmelerini

sağlamaktadır. Bu değişiklik, renk ve malzemeyle birleşimlerin farklılaştırılmasıyla
oluşturulabilir. Kullanıcıların etkilendikleri ögeler zihinlerinde yer tutmaktadır. Bu
sebepten; görsel açıdan vitrinler, insanların zihinlerinde kalıcı olmaktadır
(Küçükikiz, 2007, s.25).
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Vitrin boyutları, insan ergonomisi esas alınarak,

tasarlanmalıdır. Vitrinde

sergilenen ürünlere bakan müşterinin görüş açısının dışında kalmamalıdır.
Sergilenecek ürünlerin cinsi ve ebatları da vitrin boyutlarını şekillendirmektedir.
Sergilenen ürünlerin ölçüleri azaldıkça vitrinin yerden yüksekliği artmakta ve
sergilenecek camekân küçülmektedir. Bu sayede sergilenen ürünler müşterilerin
bakış açısına uygun hale gelmektedir. Eğer sergilenen eşya mobilya gibi büyük
ebatlara sahipse vitrinin camekân kısmı zemine paralel olarak ayarlanmalı, vitrinin
yerden yüksekliği minimum indirilmelidir. Vitrin yükseklik faktörü ise, kullanılacak
olan aydınlatma detayına ve havalandırma tesisatı için ayrılan alana göre
tasarlanmalıdır.
David Mun (1981)’ kitabında, tekstil ürünleri satan mağazalarda kullanılması
gereken vitrin ebatlarını şu şekilde belirlemiştir. Genel olarak kullanılan, orta
derecede camekânlı vitrin düzeni kullanılan mağazalarda: vitrin derinliği, ortalama
100-2500 mm, vitrin yüksekliği 2400 mm ve üstü, vitrinin yerden yüksekliği 300450 mm olması gerektiğini aktarır (Mun, 1981, s.95). Tüketici ve vitrin ilişkisi
kullanılması gereken standart ölçülerle birlikte Şekil 81’de (160 – 165 cm) ve görüş
alanı açısı görülmektedir (Çağal, 2011, s.84).

Şekil 81. İnsana ait göz seviyesi standardı (Mun, 1981, s.95; akt. Çağal, 2011, s.85).

89

Vitrinlerin birçok türü bulunmaktadır. Mağazanın türüne, satışa sunulacak
ürünlerin çeşitliliğine göre tasarımcıları kullanmakta olduğu, sekiz vitrin tipi yaygın
biçimde kullanılmaktadır (Mun, 1981, s.65; Küçükikiz, 2007, s.35):
Düz vitrin tipi: “Yoğunluklu olarak küçük bir mağaza alanına sahip kurumların
tercih ettiği vitrin tasarımıdır. Mağazanın vitrini düz ve giriş kapısıyla paralel olarak
yer almaktadır. Vitrinde yatay alan sınırlı olduğu için, genellikle dikey biçimde
sergileme şekli uygulanmaktadır. Konstrüksiyonu kolay ve ekonomiktir” (Şekil 82)
(Küçükikiz, 2007, s.35)

Şekil 82. Tommy Hilfiger, Roma, İtalya (13.10.2018 tarihinde
https://www.dezeen.com/2013/10/31/i-have-a-lifestyle-by-fabio-novembre-fortommy-hilfiger/ adresinden alınmıştır)

Kademelendirilmiş vitrin tipi: “Yaya kaldırımıyla mağazaya giriş kapısı
arasında, lobi bırakılan türe kademelendirilmiş vitrinler denilmektedir. Tasarımında
lobinin şekli, mağazanın iç alanına veya tasarımına göre düz veya girintili halinde
tasarlanabilmektedir” (Küçükikiz, 2007, s.35). Genel olarak alıcının ürünleri vitrinde
beğenip seçmesi uygun olan, ayakkabı, giyim eşyaları gibi ürünleri satan
mağazalarda tercih edilmektedir. Alıcı, vitrindeki ürünlerle ilgilenirken, lobide

90

bulunduğundan, yaya kaldırımında ki trafikten ve gün ışığının vitrin yansımalardan
uzaklaşmış olması avantajdır (Şekil 83-85).

Şekil 83 tarihinde

85.

Louis Vuitton Townhouse- Selfridge-Londra (13.10.2018

http://curiosity.jp/works/en/interior/louis-vuitton-townhouse-second-

floor.html adresinden erişilmiştir) Şekil 5.a Şekil 6.b
Kapalı vitrin tipi: Mağaza cephesinde, vitrin alanının çoğunluğunun kapalı
tasarlandığı, vitrin türüne kapalı vitrin denilmektedir. Mağazanın iç mekânı ile görsel
bir ilişki kurmayan, dikkati vitrinde sergilenen ürüne odaklayan vitrin şeklidir.
Ürünlerin sergilenmesi veya mağazanın içiyle ilgisinin kesilerek alıcıların sadece
ürüne odaklanması, merak duygusu yaratılarak müşteriyi mağaza çekebilmek için,
vitrinin arkasında fon kullanılmaktadır. Arkası kapalı olan vitrinlerin mağazalara
sağladığı avantajlar arasında içeriyi göstermemesi ve sergilenen ürünlerin ön plana
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çıkması söylenebilir. Ayrıca, vitrinden içerisi görünmediği için müşteri mağaza
içinde merak edip mağazaya girmek isteyebilir. Günümüzde, bu tür vitrinler sıkça
tercih edilmektedir. Teşhir odaları şeklinde gözüken, mağazanın iç kısmını
göstermeyen arkası tamamıyla kapalı vitrinler her yanı camla kuşatılmış şekilde
tasarlanmıştır. (Demirci, 2000, s.25) Daha geniş alana ihtiyaç duyulan arkası kapalı
vitrinler, bölümlü mağazalar gibi büyük ölçekli mağazalar tarafından tercih edildiği
görülmektedir. Küçük ölçekli mağazalarda alan sorunu nedeniyle bu tür vitrinler
kullanılması avantajlı değildir. Bölümlü mağazaların giriş katına yerleştirilen arkası
kapalı vitrinlerde mağazada satılan tüm ürünlerin birer örneğinin sergilenmesi
mümkün değildir. Bu nedenle, bu tip vitrinler sınırlı bir sergilemeye izin vermekte ve
ilk anda potansiyel müşterileri mağazada satılan ürünlerin çeşitliliği konusunda
yanıltıcı olabilmektedir. Tüm ürünlerin vitrinde sergilenmesi gibi bir tasarım da pek
mümkün değildir, kalabalık bir vitrinde hiçbir şey seçilemez. Mağazanın imajına
uygun vitrinin belirlenmesi ve bu konsepte uygun bir vitrin tasarımının yapılması
hedeflenmelidir. Bu tür vitrinlerde vitrinin derinliği ve yüksekliği doğru
ayarlanmalıdır. Ürünlerin ebatlarına göre vitrin yerleşimi yapılmalıdır. Vitrin
standartlarına göre, ürünlerin boyutları küçükse vitrinde müşteriye yakın yere
konumlandırılmalı, bakış açısına göre yerleştirilmelidir. Ürünlerin boyutları büyükse
müşteriden uzak bir konumda bulunmalıdır. Vitrinde sergilenecek ürünlerin ebatları
büyükse, vitrin, derin ve boyu yüksek olması önem taşımaktadır. Arkası açık veya
kapalı vitrinler gerektiğinde değişiklik yapılabilecek biçimde esnek bir tasarıma
sahip olmalıdır (Şekil 86 - 89) (Tek, 1984, s.125).
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Şekil 86 ve 87. Valextra, Roma, İtalya (13.10.2018 tarihinde
Şekil
7.a
https://www.dezeen.com/2018/06/22/nerihu-valextra-store-chengdu-china-

design/ adresinden alınmıştır)

Şekil 88 ve 89. L’Occitane, Regent Street, Londra, İngiltere (13.10.2018
Şekil
8.a
tarihinde

https://www.dezeen.com/2015/09/19/movie-riba-regent-street-

windows-2015-installations-architecture/ adresinden alınmıştır)
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Arkası açık vitrin tipi: Mağaza vitrini, yaya kaldırımıyla birleştirilerek, ya
tümünü ya da bir kısmını açık bırakarak yapılan vitrine açık vitrinler denilmektedir.
Arkası açık olan vitrinler mağaza iç mekânının devamı olan vitrin tipidir. Bu tip
vitrinler, mağaza girişinden bakıldığında mağazanın iç kısımlarını gösteren yapıya
sahiptir. Satılan ürünlerin boyutlarının büyük olduğu ve mağaza için trafiğin fazla
olduğundan dolayı tercih edilen vitrin türüdür. Bu tip vitrinler birçok marka
tarafından cazip görünse de mağaza tasarımcıları için işlevsel olması ve görsel
faktörlerin uyum içinde olması zorlaşmaktadır. Bu zorluğun kaynağı, aynı anda hem
mağaza dışının hem de mağaza içinin her an ilgi çekici görünmesini
sağlayabilmektir. Mağaza içine giriş çıkış yapan müşterilerin, kontrolü ve mağaza içi
ısıtma – havalandırma gibi donatıların düşünülerek tasarlanması gerekmektedir.
Mağaza içinin aktif olması ve mağazanın iç mekân tasarımı, dışarıdaki alıcılar için
iyi bir referans oluşturmaktadır. Tasarım değişikliği modüler elemanlarla arka kısım
kapatılarak sağlanabilir (Günsan, 1997, s.102). Arkası açık vitrin şeklinde
tasarlanmış mağazalarda, mağazanın kendisi aynı zamanda sergilemenin bir parçası
konumundadır. Bu tür vitrinler doğal ışığı maksimum derecede mağazanın içine
yansıttıkları için müşteride bir ferahlık duygusu yaratmış olup ve müşteriyi
mağazaya çekme konusunda olumlu etkiye sahiptir (Şekil 90-93) (Küçükikiz, 2007,
s.32).

Şekil 90 ve 91. Karen Millen, Regent Street, Londra, İngiltere (13.10.2018
tarihinde
https://www.dezeen.com/2015/09/19/movie-riba-regent-street-windowsŞekil
9
2015-installations-architecture/ adresinden alınmıştır)
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Şekil 92 ve 93. COS, Chicago, ABD (13.10.2018 tarihinde
https://www.dezeen.com/2018/07/25/cos-chicago-store-mies-van-der-rohe-pietŞekil 10
mondrian/ adresinden alınmıştır)
Köşe vitrin tipi: Binanın köşesinde konumlanmış mağazalarda, her iki yönden
algılanabilen, mağaza giriş kapısını geriye çekerek, lobi alanı oluşturulabilen vitrin
türleri köşe vitrinler olarak tanımlanmaktadır. Yerleşim açısı her iki yöne hitap ettiği
için, alıcıların dikkatini daha kolay üzerine çekmektedir (Şekil 94 ve 95).

Şekil 94 ve 95. Prada, Londra, İngiltere (13.10.2018 tarihinde
https://www.dezeen.com/2015/01/12/martino-gamper-corners-prada-windowŞekil 11
installation-london-milan/
adresinden alınmıştır)
Kemeraltı vitrin tipi: Mağazanın girişi, yay formunda kaldırımından geri
çekilerek, lobi alanı bırakılan, mağaza duvarlarının lobiyi kuşattığı, maksimum
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sergileme alanı kazanılan vitrin türü kemeraltı vitrinler olarak tanımlanmaktadır
(Küçükikiz, 2007, s.33). Geniş bir mağaza alanına sahip olması gereklidir. Giriş
kısmı ve vitrinler gölge altında kalırlar. Lobide, içeriye giriş çıkış aksını kullanan
müşteriler ve vitrini inceleyenler arasında bir kaos meydana gelebilir (Şekil 96 ve
97).

Şekil 96 ve 97. Penhaligon, Regent Street, Londra, İngiltere (13.10.2018 tarihinde
Şekil
12
https://www.dezeen.com/2015/09/19/movie-riba-regent-street-windows-2015-

installations-architecture/ adresinden alınmıştır)

Açılı vitrin tipi: Yaya yolunda trafiğin akış tarafına doğru, vitrin kısmı
mağazanın girişiyle birlikte açı vererek önde lobi oluşturacak şekilde konumlanmış
vitrin tipine açılı vitrinler denilmektedir. Böylece yaya yolunu kullanan insanlar, o
mağaza ve ürünleri hakkında bilgi edinip, mağazayı tercih edilir kılmaktadır (Şekil
98 ve 99) (Küçükikiz, 2007, s.34).
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Şekil 98 ve 99. Philipp Plein, Bodrum, Muğla (13.10.2018 tarihinde
http://www.elemegi.com.tr/philipp-plein-bodrum/ adresinden alınmıştır) Şekil 13
Şekil 14

Çift katlı vitrin tipi: Büyük alana sahip çift katlı mağazalarda genel olarak
kullanılması tercih edilen, görsel bakımdan etkisi daha yüksek olan ve daha fazla
sergileme alanına sahip olan vitrin tipi çift katlı vitrinler olarak tanımlanmaktadır.
Bu tip vitrin sergilemelerinde; her iki kaldırımın birbirine yakın olduğu, dar
sokaklarda hatta trafiğe kapatılmış koridor benzeri yollarda tercih edildiği
görülmektedir. Tek başına bir yapı halinde olan mağazalarda sıklıkla rastlanmaktadır.
Tasarımında uygulanan, vitrinin şekli ve büyüklüğü ne olursa olsun; vitrinin belli
zamanlarda güncelleşmesi gerektiğinden, vitrindeki ürünlere zarar vermeden, içeriye
giriş çıkışın kolaylıkla yapılabilmesi göz önünde bulundurulması gereken önemli bir
faktördür. Çok fazla miktardaki ürünlerin sergilenmesi gerektiğinde ise, vitrin içinde
kalabalık yaratmadan sergileme yapılabilir. Kaldırım seviyesindeki vitrinin arka
kısmı vitrinde tercih edilen etkiye göre, açık veya kapalı şekilde düzenlenebilir.
Kaldırım seviyesinin altındaki kalan alan ise; genellikle kapalı olarak tasarlanıp,
aydınlatma elemanları yardımıyla desteklenebilir. Bu tip bir tedbirin alınması; küçük
dükkân cephelerinde ve eğimli mekânlarda, potansiyel müşteriler için, etkili bir
sergileme türünü oluşturmaktadır (Smoke,1956, s.88). Aynı vitrinde, geniş çapta
değişik türdeki ürünlerin sergilenmesi, vitrinde kullanılan malzemeler ve seçilen
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vitrin şekli, birbirleri ile uyum içerinde olması beklenmektedir (Şekil 100)
(Küçükikiz, 2007, s.35).

Şekil 100. Dolce & Gabbana, Londra, İngiltere (13.10.2018 tarihinde
http://curiosity.jp/works/en/interior/dolce-gabbana-london.html

adresinden

alınmıştır)
4.1.3.
Mağaza Girişi
Mağaza girişi tasarlanırken, mağaza vitrin tasarımına, mağazanın mimarisine,
mağazanın dış cephe düzenine uygun aynı zamanda da müşterilerin kolaylıkla
kullanabileceği şekilde konforlu ve güvenli olarak tasarlanması, konumlandırılması
önemli bir unsurdur. Mağaza giriş ögesinin tasarımı yapılırken dikkat edilmesi
gereken unsurları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:
1.

“Mağaza girişi ve çevresindeki ışıklandırma gece ve gündüze göre

ayarlanmış ve yeterli olmalıdır.
2.

Giriş eğimli, sütunlu ya da basamaklı olmamalı ve düz giriş yüzeyleri

olmalıdır.
3.

Giriş ve çıkış kapıları kolay açılır kapılar olmalıdır.
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4.

Engellilerin rahatlıkla kullanabilecekleri şekilde tasarlanmalıdır.

5.

Mağazaya çok fazla giriş olmamalıdır. Fazla giriş, güvenlik sorununu

da beraberinde getireceği için makul sayıda giriş yaratılmalıdır.” (Cox ve
Brittain, 2000, s.205).
Bölümlü mağaza girişi tasarlanırken, mağaza girişinin kendine özgü bir karakterinin
ve kimliğinin oluşturulması gerekmektedir. Hedef kitlesine, ortam ile ilgili ipucu
vermesi, kendisine en iyi servisin verileceği izlenimini yaratması ve cezbedici olması
bölümlü mağaza girişinde önemli bir rol oynamaktadır (Kachaganova, 2008, s.55).
4.2.Bölümlü Mağazalarda Plan Tipleri
Genel yerleşim planı mağaza içine göre tasarlanırken, mağaza satış alanı
düşünülerek hareket edilmelidir, bu verimliliği sağlayan önemli bir faktördür.
Mağaza içi alan hacmi belirli sınırlar çerçevesinde olan bir kaynaktır ve bu sınırlı
kaynağı en etkin biçimde kullanmayı sağlayacak bir genel yerleşim planına ihtiyaç
duyulmaktadır. Yerleşim planı tasarlanırken dikkat edilmesi gereken faktörler
bulunmaktadır. Bunlar sırası ile:
1.

“Mağaza satış alanı, büyüklüğü ve şekli,

2.

Satılacak malların çeşit ve miktarı,

3.

Mağazanın hedeflediği müşterilerin özellikleri ve satın alma

alışkanlıkları,
4.

Uygulanacak satış yöntemi,

5.

Mağaza içi demirbaş ve donatımın niteliği ve miktarı,

6.

Hizmet alanlarına olan ihtiyaç (satış dışı alanların büyüklüğü ve şekli),

7.

Mağaza yöneticisinin bireysel tercihleri,

8.

Rakip

mağazaların

yerleşim

(Morgensteın ve Strongin, 1992).

düzeni

ile

ilgili

faaliyetleridir”
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Perakendeci kuruluşlarının yerleşim planı konusunda mağazanın iç mekânının
boyutları temel alınarak tercih edebileceği birçok yöntem bulunmaktadır. Uygun
yöntem, mağaza konumlandırmasına, sergileme türüne, mağaza büyüklüğüne, hedef
kitleye, uygulanacak satış yöntemine, fiyat seviyesine ve güvenlik olanaklarına bağlı
olarak seçilmesi gerekmektedir. Yerleşim planlarında müşterilerin aradıklarını
bulmalarını zorlaştırmayan, net bir şekilde düzenlenmiş plan şemasına ihtiyaç vardır.
Mağaza tasarımların da yerleşim planın karmaşık olması satış kaybına sebep
olmaktadır. Müşterilere rahat alışveriş yapma olanağı sunan ve mağaza satışını
artırıcı bir ortam yaratmak isteniyor ise, yerleşim planı işlevsel olarak
tasarlanmalıdır.

Dolaşım şeması, mağazalarda en önemli tasarım kriterlerinden

birisidir; dolaşım alanları ne doğru tasarlanır, yönlendirici olur ise mağazalardan o
kadar çok randıman alınır. Özellikle ana dolaşım alanlarında, dolaşım şemasını
engelleyici donatılar kullanılmamalıdır. Dolaşım şemasında, ana dolaşım alanlarında
donatıların kullanılması müşterinin tüm mağazayı dolaşma isteği için engelleyici
olmaktadır ve yönlendirme özelliğinin yitirilmesine sebep olmaktadır. Bu nedenden
donatıların konumlandırılması dolaşım planının tasarımında dikkat edilmesi gereken
önemli bir faktördür (Kachaganova, 2008, s.55).
Mağazanın yerleşim planındaki esas hedef: sınırlı bulunan alan maksimum
yarar

sağlayacak

şekilde

tasarlamaktır.

Mağaza

içi

dolaşım

şemasının

tasarlanmasında, müşterilerin mağaza içindeki sınırlanmış olan dolaşım imkânları
göz önünde bulundurularak; konsantrasyonlarının bozulmayacağı basit, net ve
yönlendirici bir plan şemasının yapılması doğru bir yöntem oluşmasını sağlayacaktır.
Yerleşim planı oluşmasının ilk etabı mağaza içinde dolaşımın hangi yöntem
uygulanarak,

ürünlerin

tamamının

sergilenmesine

olanak

sağlayacağının

belirlenmesidir. Mağaza içi dolaşımla ilgili önemli noktalar aşağıda belirtilen bilgiler
temel alınarak tasarlanması doğru şemanın oluşmasında destekleyici olmaktadır
(Özkan, 2009, s.48).
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1.

“Dolaşım şemasında, müşterilerin duvarları izleme ve duvar boyunca

yürüme eğilimleri bulunduğu görülmektedir.
2.

Mağazanın orta kısmına yerleştirilen sergileme üniteleri gereğinden

uzun olmamalı, müşterilerin aralarından rahatlıkla geçmelerine olanak
sağlamalıdır. Aksi takdirde müşteriler mağaza içinde daire şeklinde bir
dolaşım yaratırlar.
3.

Koridor genişlikleri iki kişinin rahatlıkla yan yana geçebileceği

şekilde ayarlanmalıdır” (Özkan, 2009, s.48).

Satış alanlarının planlanmasında, satışı arttırmaya yönelik bir takım
faktörler bulunmaktadır, bunlar:
1.

“Müşterinin dikkatini en fazla çeken ve satış verimliliğinin en yüksek

olduğu alanlar, girişi ve giriş çevreleyen alanladır.
2.

Genel olarak müşterilerin yüksek bir oradaki bölümü mağazaya

girdikten sonra sağa yönelme eğilimindedir.
3.

Mağazaya giriş yapıldıktan sonra, müşterilerin yalnızca 1/3 oranındaki

bölümü, mağaza uzunluğunun yarısından fazlasını geçerek mağazanın arka
kısımlarına yönlenmektedir” (Mayer ve Ezell, 1991, s.39).

Bu faktörlerden kaynaklı olarak mağazalarda, satış verimliliğin en yüksek
olduğu alanlarda daha fazla yer kazanılmaya çalışılmaktadır. Depo alanı, personel
alanı, deneme odaları gibi satış destekleyici olarak kullanılan alanlar mağazanın
geride kalan alanlarında konumlandırılmıştır. Mağazalarda ürünlerin gruplanması ve
bu grupların mağaza içindeki yerlerinin belirlenmesi, satış alanlarının düzenlenmesi
satışı doğrudan etkileyen önemli başka bir önemli ögedir. Gruplanma yapılırken
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dikkat edilmesi gereken ise, ürünlerin konumu ve belirli tür özelliklerine göre
gruplanmasıdır. Satışa sunulan ürünlerin gruplara ayrılması, müşteriler tarafından net
bir şekilde algılanmalı ve aradıklarını kolaylıkla bulmalarına yardımcı olmalıdır
(Arslan, 2004, s.163). Mağazalarda asıl amaç satış faktörünü arttırmak, plansız
alışveriş ortamı yaratacak alanı sağlamaktır, ürün gruplandırmalarının sık sık
konumlarının değiştirilmesi önemlidir. Bunun sebebi ise, mağazayı düzenli olan
ziyaret eden ve satın alma eyleminde bulunan müşteriler için, mağazaya
girdiklerinde, ürünleri alıştıkları yerde görmek isterler ve mağaza içinde yönelimleri
ihtiyaçlarına odaklı halde gelişir. Bu mağazalarda istenen bir şey değildir. Satın alma
eylemini azaltır (Cox ve Brittain, 2000, s.89).
Satış verimliliğini destekleyen, ürünlerin gruplanmasında perakende sektörü
tarafından kullanılan yöntemler şu şekilde sıralanmaktadır (Şekil 101) (Lewinson,
1997, s.235; Özkan, 2009, s.49).
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"Foksiyonel
gruplama: Ürünler
müşteriler tarafından
kullanılacağı amaca
göre
gruplandırılırlar".

• "Örneğin, erkek giyim, kadın giyim, çocuk giyim, mutfak eşyası,
elektronik eşya vb."

"İlgi alanlarına göre
gruplama: Ürünler
müşteriler ilgi
alanlarına göre
gruplandırılır".

• "Örneğin, kişisel gelişim kitapları, fantastik kitaplar, tarih
kitapları vb."

"Markalara göre
gruplama: Ürünler
üretici markalara göre
gruplandırılır".

• "Örneğin, bir markanın alt markaları mağaza içinde ayrı
standlarda satılabilir.Spor giyimde adidas,nike,puma vb."

"Yaşam tarzlarına göre
gruplama: Ürünler
benzer yaşam tarzlarını
ve kişilik özelliklerini
benimsemiş müşterilere
göre gruplanır".

• "Örneğin, klasik, spor vb."

"Sergileme biçimine
göre gruplama:
Ürünler mağaza
içinde sergileme
biçimlerine göre
gruplanır".

• "Örneğin, aksesuarlar ayrı bir grup olarak, kendilerine özgü
teşhir elemanları üzerinde teşhir edilirler".

"Ürün cinslerine göre
gruplama: Ürünler
materyallerine,
şekillerine, renklerine
veya fiyatlarına göre
gruplandırılır".

• "Örneğin, indirim mağazalarında ürünler fiyat aralıklarına göre
sergilenebilir. Ürünlerin cinslerine göre yapılan gruplama, en
yaygın yöntemlerdendir. Giysilerin renklere ve uyumlu tonlara
göre gruplandırılarak, mağaza içersinde uyumlu bir renk
atmosferi de yaratmakta mümkündür".

Şekil 101. Ürünlerin gruplanmasında mağazacılar tarafından kullanılan yöntemler
(Özkan, 2009, s.50)

Ürün gruplamanın yapılması ve mağaza içinde yerlerinin belirlenmesi, mağaza
atmosferini doğrudan etkileyen önemli bir faktördür (Özkan, 2009, s.51).
Günümüzde uygulanan dört tane esas alınan mağaza düzenleme tipi bulunmaktadır.
Bunlar; serbest akış, butik, ızgara ve omurga tipidir.
1.

Serbest akışlar: En basit mağaza düzenlemesi tipi serbest akış düzenidir

(Dunne ve Lusch, 1999, s.471). Şekil 102’de görüldüğü gibi serbest akış düzeni,
donatılar ve koridorları asimetrik bir biçimde konumlanmaktadır. Bu mağaza
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düzenleme şekli, alışveriş yapmayı ve ürün gruplarını aramayı kolaylaştıran bir alan
sağlamaktadır. Bu düzenleme şeklini küçük özellikli ürün bulunduran mağazalarda
veya büyük perakende mağaza kuruluşlarında kullanılması mümkünüdür (Levy ve
Weitz, 2004, ss.514-515).

Şekil 102. Serbest akış düzeni (Dunne ve Lusch, 1999, s.474)

Serbest akış biçiminin uzantısı olan, butik mağaza tipi düzenleme şeklinde

2.

müşteri kalabalığını, mağaza içindeki değişik bölümlere dağıtmak için dolaşım
şeması koridorun mağazanın etrafını çevreler biçimde tasarlanmaktadır (Levy ve
Weitz, 2004, s.513). Bu düzenleme tipi, basit bir düzen gibi görünse de çember
biçimi çok güçlü bir alan verimliliği sağlamaktadır (Hasty ve Reardon, 1997). Bu
yerleşim şeklinin asıl amacı, mağaza içinde yer alan farklı çeşitte ürünler için ayrı
bölümler oluşmasına olanak sağlamasıdır. Büyük bir mağaza içinde yer alan küçük
mağazalar varmış algısı yaratmaktadır. Her birimin görünüşü, konumu kendi içinde
değişiklik göstermesi mümkündür. Mağazanın genel yerleşim biçimine bakıldığında
ise, serbest plan uygulanmaktadır. Müşteriler için mağaza içinde rahat bir dolaşım
alanı yaratılmış ve ilgili bölümlere yönlendirilmeleri sağlanmış olur (Arslan, 2004,
s.189).
Serbest yerleşim düzeninin avantajları ve dezavantajları butik biçimle
benzerdir (Lewinson, 1997, s.223). Bölümlü mağazalarda bu tip yerleşim düzenine
sıkça rastlanmaktadır. Yoğunluklu olarak, farklı markaların oluşturduğu köşeler
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bölümlü mağazanın değişik bölümlerinde yer almaktadır (Arslan, 2004, s.189).
(Şekil 103) (Dunne ve Lusch,1999, ss.474-475).

Şekil 103. Butik akış düzeni (Dunne ve Lusch, 1999, s.475)
Serbest yerleşim tipinin sağlamış olduğu avantajlar ise şöyle sıralanmaktadır:
1.

“Müşterinin mağaza içinde rahat hareket edebileceği ürünleri istediği

gibi inceleyebileceği ve plansız alışverişi sağlayıcı bir atmosfer oluşur”
(Lewinson, 1997,s.221).
2.

“Mağazanın rahat ortamı müşteriyi mağaza içinde sıkılmadan daha

fazla süre geçirmeye teşvik eder” (Lewinson, 1997,s.221).
3.

“Müşterinin mağaza içinde istedikleri yönde hareket etmesine olanak

tanır” ( Berman ve Evans, 2001,s.212).

Serbest yerleşim tipinin yaratmış olduğu dezavantajları ise şöyle sıralanmaktadır:
1.

“Ancak serbest düzenin de dezavantajları bulunmaktadır:

2.

Düz planlara göre mekân daha verimsiz kullanılır. Bu da maliyetleri

artıran bir faktördür.
3.

Bu plan tipiyle iç mekânda belli bir dolaşım çizgisi oluşturmak

güçleşir. Bu da potansiyel müşterilerin mekân içinde kararsız dolaşımlarına
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sebep olur. Müşteriyi alışveriş sırasında mağaza içinde yönlendirmede etkisiz
kalır.
4.

Bu plan tipinde kontrol ve güvenliği sağlamak daha güç ve maliyetli

olmaktadır” (Şekil 104 ve 109) (Özkan, 2009, s.45).

Şekil 104 ve 105. Valextra, Çin planı ve kesiti (19.10.2018 tarihinde
https://www.dezeen.com/2018/06/22/nerihu-valextra-store-chengdu-china-design/
adresinden alınmıştır) Şekil 15.a
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Şekil 106 - 109. Valextra, Çin (19.10.2018 tarihinde
https://www.dezeen.com/2018/06/22/nerihu-valextra-store-chengdu-chinadesign/ adresinden alınmıştır) Şekil 16. Şekil 17. Şekil 18. Şekil 19. Şekil 20 Şekil 21

3. Izgara tipi, düz yerleşim planı içinde yer alır. Düzenlenmesinde sergilemeler ve
ödeme noktaları, düzenli bir biçimde diziler halinde konumlandırılır (Dunne ve
Lusch, 1999, s.473). Izgara tipi düzenleme biçiminde koridorlar birbirine paraleldir
ve koridorun her iki yönünde ürünlerin sergilemesi yapılmaktadır (Levy ve Weitz,
2004, s.512). Bu tip düzenleme şeklinde görsel anlamda etkileyici bir tasarıma sahip
olma imkânı zorlaşmaktadır. Fakat avantajları ise; tüm mağazayı gezmek, aranılan
ürünleri kolaylıkla bulmak isteyen müşteriler için uygun bir düzenleme biçimidir.
Aynı zamanda maliyet etkindir ve diğer düzenleme tiplerine oranla daha az alan
kaybı sağlamaktadır. Izgara tipi düzenleme şeklinin en büyük dezavantajı ise
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müşterilerin mağazadaki sunulan tüm ürünlere maruz kalmamasıdır (Şekil 110)
(Levy ve Weitz, 2004, s.513).

Şekil 110. Izgara düzeni (Dunne ve Lusch, 1999, s.475)
Düz yerleşim tipinin sağlamış olduğu avantajlar ise şöyle sıralanmaktadır:
1.“Diğer yerleşim planlarına göre satış alanlarının kullanımı açısından en
verimli sonuçları verir.
2.Düzenli bir yerleşim sunduğundan alışverişte müşterilere kolaylık sağlar.
3. Temiz, düzenli ve etkin bir mağaza atmosferi sunar (Lewinson, 1997: 221).
4. Ayrıca döküm tutma ve güvenlik işlevleri daha rahat yerine getirilir”
(Hasty ve Reardon, 1997: 25).

Düz yerleşim tipinin yaratmış olduğu dezavantajları ise şöyle sıralanmaktadır:
1.

“Kişisel olmayan, resmi bir atmosfere sahip olması,

2.

Tüketicilere sınırlı inceleme imkânı tanıması,

3.

Alışverişin acele yapılmasını teşvik etmesidir” ( Berman ve Evans, 2001:

212; Özkan, 2009, s.45).
4. Omurga düzenleme biçimi bulunan tüm düzenleme tiplerinin çeşitlemesidir ve
belirli durumlarda diğer düzenleme biçimlerinin en avantajlı yanlarını kendi içinde
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toplamaktadır. Omurga tipinde, mağazayı ortadan bölen ve müşterileri her iki tarafa
da aktaran bir ana koridora sahiptir. Omurganın her iki tarafında da ürün bölümleri
arka veya yan duvarlara doğru sergilenmektedir (Şekil 111 - 113) (Dunne ve Lusch,
1999, s.475).

Şekil 111. Omurga akış düzeni (Dunne ve Lusch, 1999, s.475)

Şekil 112 veMağazalarda
113. Nendo, Tokyo,
4.3.Bölümlü
Dikey Japonya
Dolaşım(19.10.2018 tarihinde
https://www.dezeen.com/2014/02/12/nendo-transforms-tokyo-seibu-departmentBölümlü mağazalar genellikle
katlı mağaza
tipidir.
Bu24nedenle,
store-into-a-european-park/
adresindençok
alınmıştır)
Şekil 22 Şekil
23 Şekil
Şekil 25 Şekildikey
26
Şekil 27 Şekil
28. arası ulaşım için önemli bir faktördür. Katlar arası sirkülasyon dikey
dolaşım
katlar

dolaşımı göz önünde bulundurarak tasarlanmalıdır. Dikey dolaşım elemanları
mağazalarda, alanının büyüklüğüne, katlar arasındaki yüksekliğe ve mağaza imajına
bağlı olarak şekillenmektedir. Katlar arasındaki müşteri dolaşımını sağlamak için,
Şekil 29
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çoğunlukla asansör ve yürüyen merdivenler tercih edilmektedir. Ancak diğer
elemanlara oranla maliyeti yüksektir. Mağaza içerisinde asansör kullanımını,
müşterinin çok fazla tercih etmediği bilinmektedir (Arslan ve Bayçu, 2006,s. 93).
Yürüyen merdivenler ise daha fazla sayıda müşterinin katlar arasındaki dolaşımda
tercih ettiği bir unsurdur. Tasarlanan mağaza iç mekânın niteliklerine bağlı olarak,
çoğunlukla geniş olmayan ve standart mağazalarda ise genellikle merdiven
bulunmaktadır. Kullanılacak olan merdiven, dik ve dar olması, mağazanın katlar
arası dolaşımını negatif yönde etkiler, bu da satış performansına yansıyacaktır
(Çağal,2011,ss.118-120).
Dikey dolaşımın tercih edildiği mağaza tiplerinde önem verilmesi gereken
unsurlar bulmaktadır. Bunlar; dikey dolaşım ögesinin kolay ulaşılabilir konumda yer
alması, plan şeması içinde karmaşıklığa ve alan kaybına yol açan elemanlar olmaktan
kaçınılmasıdır. Çok katlı bölümlü mağazalarda müşterileri giriş katından diğer
katlara yönlendirmek önemli bir tasarım planlaması gerektirmektedir. Genellikle
giyim mağazalarında müşteriler giriş katları gezme eğilimindedir, diğer katlardaki
yoğunluk çoğunlukla yeterli düzeye ulaşmamaktadır. Bu nedenle, dikey dolaşım
ögelerinin mağaza iç mekân planın önemli ve gözükebilecek bir odak noktasında
durması, hatta iç mimari anlamda kullanıcıların algısını üzerine çekmesi
gerekmektedir. Çok katlı olmayan mağazalarda, doğru konumlandırılmış, dolaşım
şemasına uygun, dikkat çeken bir merdiven ya da rampa bulunması yeterlidir. Fakat
çok katlı mağaza şeklinde bir planlanma mevcut ise asansör kullanılması; çocuklu
müşteriler, ellerinde yükü olan müşteriler, yaşlılar ve engeliler için mağazalarda
yukarı katlara ulaşım için asansör kullanımı gerekliliktir (Ökten,2004,s.97).
4.4. Bölümlü Mağazalarda Sergileme Elemanları
Sergileme yapılmasında ki esas amaç müşteriyi mağazaya çekmek, müşteriyi
mağazada uzun süre kalmasını sağlamak ve müşteride satın alma davranışı
oluşturmaktır. Bu nedenle, sergileme ögelerinde önem taşıyan; çizgiler, şekiller, ebat,
doku, ağırlıklar ve renkler kaliteli bir iç mekân algısı sağlayacak şekilde
düzenlenmelidir. Sergilemede kullanılan çizgi kompozisyonunun yönü ve şekli
mekânın algısı için yönlendirici olmaktadır (Yıldırım,2015,s. 16).
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Mills, Paul ve Moormann ‘ın örneği üzerinden incelemek gerekir ise:
“Örnek olarak; dikey çizgi kullanımı mekânda resmi bir hava yaratırken, açılı
çizgiler daha serbest ortam algısı yaratmaktadır. Dikey çizgiler mekânda
yüksekliğin

algılanmasını

sağlamaktadır.

Mağazada

açılı

çizgilerle

oluşturulan bir sergileme mekânda hareket hissi yaratmaktadır. Bu açılı
çizgiler müşterinin bakışlarını yönlendirmektedir. Sol üst köşeden sağ alt
köşeye olan açılı çizgiler hareket algısı yaratırken, sağ üst köşeden sol alt
köşeye doğru konumlandırılan açılı çizgiler dengesizlik hissi yarattığı için
pek tercih edilmemektedir. Yatay çizgiler ise mekânı daha geniş fakat daha
basık hissettirmektedir. Ayrıca yatay çizgi kullanımı mekânda yatma ve uyku
hissi yaratmaktadır. Eğri ve dairesel hatlar ise müşterinin bakışlarını
sergilemeye odaklamaktadır” (1995,s. 51).

Sergileme tasarımında kullanılan bir diğer tasarım elemanı ögesini şekiller
oluşturmaktadır. Çoğunlukla küp, dikdörtgen, daire ve üçgenden oluşan şekiller,
sergileme alanlarında farklı çeşitlerde kullanılmaktadır (Yıldırım,2015,s. 16).
“Örneğin; dikey şekiller ve çizgiler mekânda sert, erkeksi, kuvvetli ve
sağlam bir etki yaratmaktadır. Mekân olduğundan daha yüksek ve geniş
algılanmaktadır. Diğer taraftan, yatay şekiller ve çizgiler mekânın huzurlu,
rahat ve dingin algılanmasını sağlamaktadır. Açılı şekiller ve çizgiler ise
dinamik ve hareketli bir mekân algısı yaratmaktadır. Dairesel şekillerde
mekâna daha akışkan bir hava katarak müşterinin bakışlarının yönlenmesini
sağlamaktadır” (Samson ve Little, 1993,s.309; Hoffman ve Bateson,
1997,ss.223-224).
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Ürünün boyutları sergileme biçimini etkileyen bir unsurdur. Sergileme
ünitelerinin boyutları sergilenecek ürünlerin boyutları esas alınacak şekilde
tasalanmalıdır (Yıldırım,2015,s. 16).

“Örneğin; çok küçük bir ürün büyük bir sergi ünitesinde sergilenmesi
müşterinin dikkatini çekmeyecektir. Aynı şekilde çok küçük bir ünite
üzerinde sergilenen büyük bir ürün içinde bu durum geçerlidir. Ayrıca küçük
ebatlı ürünler müşterinin göz hizasına yakın bir yükseklikte sergilenmelidir.
Farklı büyüklükteki ürünlerin yan yana sergilenmesi, görüntüde orantısızlığa
neden olmasından dolayı müşteriye itici görünmektedir” (Samson ve Little,
1993,s.360; Mills, Paul ve Moormann, 1995,s. 52).

Dikkat edilecek bir diğer unsurda ürünün doku çeşitliliğidir. Sergileme
ünitesinin dokusu ile üzerinde yerleşecek olan ürünün ve yanındaki başka ürünlerin
dokusunun uyumu önemlidir. Sergileme alanın tasarımında doku müşteri tarafından
fiziksel ve görsel olarak algılanan bir ögedir. Genel olarak ürün dokuları; sert ve
yumuşak dokular ve ışığı yansıtan ve emen dokular olarak iki ana başlık altında
toplanmaktadır. Ürünlerin sergilenmesi şekillerinde algılanması hedeflenen harmoni
sağlamak ise benzerlik gösteren dokudaki ürünlerin birlikte yer alması uygudur. Eğer
hedef ürünlerin vurgulayıcı olması, karşıtlık yaratarak dikkat çekmesi ise; farklı
dokudaki ürünlerin birlikte yer alması uygundur. Uyum ve zıtlık bu şekilde
yakalanmış olacaktır (Yıldırım,2015,s. 16).

“Örneğin; dokulu bir sergileme

ünitesinde pürüzsüz ve parlak bir ürün sergilenerek, ürünün pürüzsüz yüzeyi ön
plana çıkarılabilir” (Mills, Paul ve Moormann, 1995,s. 52; Samson ve Little,
1993,s.360).
Müşteri algısını etkilemekte olan bir başka faktörde, ürünlerin hacimdir.
Sergilenen ürünlerin ağırlıkların, büyüklükleri ve renklerine göre algılanma biçimleri
değişiktir (Yıldırım,2015, s.17). “Örneğin; ürün büyüdükçe ve rengi koyulaştıkça
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daha ağır algılanmaktadır. Benzer şekilde ağırlık unsurunda da zıtlıklar yaratmak
müşterinin dikkatinin çekilmesini sağlamaktadır” (Meyer, Haris, Kohns ve StoneIII,
1988,s.373). Mağazada sergileme yöntemleri, sergilenen ürünlerin türlerine göre
farklılık göstermektedir. Bunların en yaygın kullanılan biçimleri şu şekildedir;
radyasyon, piramit, basamak, zigzag ve tekrardır. Şekil 114’de görülmektedir
(Samson ve Little, 1993,s. 355).

Radyasyon

Piramit

Basamak

Tekrar

Zigzag

Şekil 114. Temel sergileme türleri (Arslan ve Bayçu, 2006,s.116).

Radyasyon sergileme biçiminde, sergilenen ürün vurgulamak isteniyor ise,
ürün merkezde konumlandırılır.
Piramit sergileme biçiminde, sergilenen ürünler yukardan aşağıya azalarak üst
üste konulmaktadır. Bu sergileme tipinin avantajı ise, kolay yerleşimi ve çok
miktarda ürün sergilemesine olanak sağlamasıdır (Meyer, Haris, Kohns ve StoneIII,
1988,s. 376).
Basamak sergileme biçiminde, sergilenen ürünler basamaklar halinde ritmik bir
şekilde konumlandırılır. Müşterilerin, en alttaki basamaktan üste doğru ürünleri
görebilme imkânı sağlanır (Samson ve Little, 1993,s. 353).
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Tekrar sergileme biçiminde, sergilenen ürünler benzer ürünler üst üste, yan
yana, aşağı yukarı aynı düzen şeklinde sergilenmektedir. (Samson ve Little, 1993,s.
353).
Zigzag sergileme biçiminde, sergilenen ürünler üç veya daha fazla seviyede
ürün sergilenmesi yapılmaktadır. Bu tür sergileme biçimi çoğunlukla bölümlü
mağazalarda tercih edildiği görülmektedir (Meyer, Haris, Kohns ve StoneIII, 1988,s.
376; Samson ve Little, 1993,s.353).
Sergileme alanlarının planlanmasında etkili faktörler aşağıdaki gibidir:
1.

“Müşteri bakışları serginin odak noktasını kolay bulması için

yönlendirilmelidir.
2.

Rekabet içinde olan ürünlerin sayısı sınırlı tutulmalıdır.

3.

Sergileme alanında baskın bir eleman bulunmalı diğerleri ikinci

planda olmalıdır.
4.

Zıtlık ve ritim yaratılarak renklerle, vb. bir kompozisyon yaratılmalı.

5.

Sergileme alanında birbiriyle ilgili ürünler bir araya getirilmelidir.

6.

Sergi alanında kullanılan donatı veya aksesuarlar ürünlerin önüne

geçmemeli ve alanların büyük kısmını kaplamamalıdır.
7.

Sergileme satış mesajını desteklemelidir.

8.

Mevsime aykırı renkler kullanılmamalıdır.

9.

Aynı sergi alanlarında farklı stiller kullanılmamalıdır.

10.

Sergi ünitelerinin verimi satış açısından aralıklarla kontrol edilmelidir.

11.

Sergi alanı ve mağaza temiz olmalıdır.

12.

Renk solmalarına karşın ürünlerin yerleri değiştirilerek önlem

alınmalıdır.
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13.

Sergileme ünitelerinde azalan ürünlerin yerine yenileri konulmalıdır.

14.

Aydınlatma kaynağı kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.

15.

Marka imajı ve iletmek istediği mesaj tüm sergileme alanlarında

hissedilmelidir.
16.

Sergileme alanında iletilmek istenilen mesaj çok kısa sürede ve net bir

şekilde müşteriye iletilmelidir.
17.

Sergileme kurguları sık sık değiştirilmelidir.

18.

Ürünler sergilenirken nasıl kullanıldıkları hakkında müşteriye bilgi

verilmelidir.
19.

Ürünlerin etiketleri çok sade olmalıdır.

20.

Sergi alanı çok kalabalık olmamalıdır” (Meyer, Haris, Kohns ve

StoneIII, 1988,ss. 377-378; Mills, Paul ve Moormann, 1995,s. 8; Samson ve
Little, 1993,s. 373), (Yıldırım,2015,ss. 36-37).

Sergileme üniteleri, müşterilerin ilgisini ürünlere çekmek amacı ile tasarlanmış
ögelerdir. Sergileme üniteleri; aydınlatma, kullanılan malzemenin rengi, dokusu ile
birlikte düşünülerek tasarlanmalıdır. Doğru tasarlanmış mağazalarda sergileme
üniteleri, müşterinin yönlendirilmesini sağlamaktadır. Mağaza içerisinde kullanılan
sergileme ögeleri; mağazanın atmosferiyle uyum içinde olmalı, mağaza imajının
desteklenmesini sağlamalıdır. Sergilenen ürünlere ulaşımın sağlanması önemlidir,
müşteriler dokunamadıkları ürünleri satın alma eğilimde değillerdir.
Satışa sunulacak ürünlerin sunuluş biçimleri, müşterilerin satın alma kararını
etkileyen önemli bir unsurdur. Ürün sergilenirken kullanılan bütün ögeler müşteriye
en çekici hali ile yansıtılmalıdır. Sergileme üniteleri hazır şekilde temin
edilebilmektedir. Fakat mağaza imajı algısı, farklı bir tasarım kimliği ortaya
konması, mağaza iç mekânı ile aynı kimlik bütünlüğüne sahip olabilmesi için, özel
olarak üretilmiş sergileme elemanları tasarlanması yapılmalıdır. Yüksek gelir
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grubuna hizmet veren markalar yarattıkları mağaza imajını iç mekâna yansıtılması
için, sergileme ünitelerini özel üretim olarak tercih ettikleri görülmektedir. Zincir
mağazalar ve orta gelirli grubuna hizmet veren markalarda, ekonomik ve pratik
olması sebebi ile hazır sergileme ünitelerinin tercih edildiği görülmektedir. Mağaza
ürünlerinin sergilenmesi sezona göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle,
ayarlanması mümkün olan raf sistemleri, farklı boyutlardaki ürünlerin sergilenmesi
için önemlidir. Ayarlanabilir sergileme ünitelerinin bir diğer avantajı ise, müşterilerin
devamlı olarak aynı düzen ile karşılaşmamasına olanak sağlamasıdır.
Ürünlerin sergileneceği ünitelerin şekli ve ölçüleri, sergilenecek ürünlerin
özellikleri ile paralel olmalıdır. Sergileme ünitelerinin form, biçim, boyutları ve
mağaza iç mekânı içindeki konumu ergonomik olmalıdır.
Underhill (2000) ‟e göre, bir ürünün, alışverişçilerce görülmesinin muhtemel
olduğu bir bölge vardır. Göz hizasının hemen üstünden diz hizasına kadar
olan bölümdür bu. Çok yukarıda ya da aşağıda kalan ürünler, ancak bilinçli
olarak bakıldığında görülebilmektedir. Bu da yürüme mekanizmamızın bir tür
savunma işlevidir, çünkü yukarıya doğru bakıldığında ayaklar görülemez”
(Underhill, 2000,s.70).

Sergileme elemanlarının doğru tasalanmasının önemi, müşterilerin tüm
mağazayı gezmesi için belirleyici bir faktör olmasıdır. Sergileme elemanlarının
konumu müşterileri kendiliğinden yönlendirmektedir (Çağal,2011,ss. 101-102).
Müşterileri satın almaya davranışına yönlendirebilmek için, bakış açısı aksında
bulunan ürünlerin konumlandırılması ve ölçüleri önemlidir (Şekil 115 ve 116)
(Underhill, 2000,s. 6).
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Şekil 115. Raf ünitelerinin ölçüsü (Time-Saver Standarts For Interior Design And
Space Planning, 1992, s. 389).

Şekil 116. Müşterilerin sergileme ünitelerini kullanabilmeleri için gerekli
standart ölçüler (Time-Saver Standarts For Interior Design And Space Planning,
1992: 389).

117

4.5.Bölümlü Mağazalarda Mobilya ve Donatılar
Bölümlü mağazalar için bir ürünün sunumu ve sergilenme metodu mağazalar
için önemli bir konudur. Satışa sunulacak ürünlerin, kendi özellikleriyle uyumlu, en
cezbedici halde sunumu yapılmalıdır. Bunun için kullanılan ögeler mağaza satış
alanları içindeki askı ve sergilenme sistemleri ile diğer mobilyalardan oluşmaktadır.
Sezon değişikliklerinde esnek sistemler olması,

özellikle zincir mağazalar için

avantajıdır. Fakat esneklik ile verimlilik belli bir istikrar içinde yürütülmelidir. Satın
alma güdüleri, tüketiciye ulaşma biçimi ile oluşmaktadır. Tekstil, giyim ürünlerinin
satışa sunulmasında, bir takım ürünler ön cepheden sergilenirken, bazı ürünler ise;
askılar ile profilden ve ya katlanarak sunulmaktadır. Doğru bir ürün sergileme
yöntemi, değişik sistemlerin; satılacak ürünün özellikleri, mağaza boyutları, formu,
mağazanın hacmi düşünülerek müşterinin beğenisine sunulmalıdır. Satışa sunulacak
ürünlerin sergilenmesinde mobilya ve donatıların işlevi önemlidir. Sergileniş
biçimine tasarım sürecinde karar verilmesi gereklidir. Ürünler kendi özelliklerine
uygun biçimde satışa sunulmalıdır. Ürünlerin mağaza içinde cezbedici, dikkat çekici
şekilde konumlandırılması doğru sergilemeyi sağlarken, satış performansını olumlu
etkileyecektir.

Sergileme fonksiyonun dışında; yönlendirme, depolama ve ürün

gruplarını ayırma gibi farklı işlevleri de yüklenebilirler. Mağaza atmosferini direkt
olarak etkilemektedir. Donatılar; türü, malzemesi ve formu ile mağazanın belirleyici
kimlik özelliklerini taşımaktadır. Donatıların ana işlevleri şekil 117’daki gibidir
(Lewison,1997):

Mağaza
kimliğini
ortaya
koymak

Satışa
destek
olmak

Ürün
gruplarını
tanımlamak

Şekil 117. Donatıların ana işlevleri (Lewison,1997)

Düzenli
bir
mağaza
atmosferi
ortaya
koymak

Cezbedici
bir sunuş
sağlamak
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Mağaza içindeki konumlarına ve kullanım amaçlarına göre sınıflandırılan donatılar;
konumlarına göre, duvar önünde ve orta alanda yer alan donatı elemanları olarak;
kullanım amacına göre, teşhir amaçlı ve genel amaçlı donatı elemanları olarak 2
şekilde düzenlenmektedir (Şekil 118) (Karacalı,2012,s. 67).

• Konumlarına
göre;

• Kullanım
amaçlarına göre;

1.Duvar önünde
konumlanan donatılar:
Dolaplar, duvar askı
sistemleri, raflar, panel
sistemleri .

1. Teşhir amaçlı
donatılar: Ürün
sergilemede
kullanılabilecek her türlü
eleman.

2.Orta alanda
konumlanan (ada)
donatılar: Ayaklı askı
sistemleri, sepetler,
mankenler, standlar,
platformlar, gondolalar.

2. Genel amaçlı donatılar:
Kasa bankosu, oturma
birimleri, aynalar gibi
satışa destek alanlarda
yer alan elemanlardır.

Şekil 118. Donatı elemanlarının sınıflandırılması (Karacalı,2012,s. 67).
Dolaplar tasarlanma biçimlerine göre farklı alanlarda işlevlendirilebilir.
Konumlandırılması, duvar önlerinde, ada biçiminde orta alanlarda, sergileme ünitesi
olarak ya da banko şeklinde görülebilmektedir. Açık, sürgülü ya da açılan kapakları
ile birlikte kapalı ünite şeklinde kullanılabilmektedir. Camlı kapak kullanılarak,
kapalı biçimde sergileme sağlanabilir. Mağaza içinde dolap üniteleri şeklinde ürün
sergilemesi yapılması, başta kirlenmeye önleyen ya da güvenlik nedeni ile muhafaza
etmek amaçlı kullanabilirler. (Şekil 119 ve 120)

Şekil 119 ve 120. Stills, Amsterdam (19.10.2018 tarihinde
https://www.dezeen.com/2012/01/23/stills-flagship-store-by-doepel-strijkers/
adresinden alınmıştır).
Şekil 30

119

Askı sistemleri konumlarına göre kullanım biçimleri değişmektedir; serbest, iç
mekânda sabit, hareketli ve ya tavandan sabit olarak monte edilmiş biçimde
konumlandırılabilmektedir. Mağazanın tasarımı ile uyumlu biçimde esnek formalara
sahip olabilmektedir. Tekstil mağazalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Mağazalarda
askı sistemlerinin avantajı, yan yana çok sayıda ürün asılarak sergilenmesine olanak
sağlamasıdır.

Fakat

ilk

bakışta

sergilenen

ürünlerin

sadece

yan

yüzleri

görüleceğinden, dışa doğru uzanacak bir askı sisteminde ürünlerin arka arkaya
asılarak ön yüzlerinin teşhir edilmesi, müşterilerin ürünleri daha rahat bir biçimde
incelemesi açısından daha avantajlı olacaktır. Askı sistemlerini büyük mağazaların
kullanması, alan verimliliği açısından daha uygundur (Karacalı,2012,s. 68) (Şekil
121-124).

Şekil 121 - 124. Nendo-Japonya (19.10.2018 tarihinde
https://www.dezeen.com/2016/01/29/seibu-shibuya-nendo-fashion-hat-storeinterior-tokyo-japan-pastels-zig-zag-patterns/ adresinden alınmıştır).
Şekil 31
Şekil 32
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Raf sistemleri; sergilenecek ürünlerin cinsi, formu, ağırlıklarına göre değişiklik
gösterebilirler. Çoğunlukla duvar önünde kullanılan sistemlerdir. Farklı ürün
çeşitlerinin sergilenmesine olanak sağlarlar. Sergilenecek ürünlerin raftaki konumu
önemlidir. Ön plana çıkartılmak istenen ürünler göz seviyesinde bulunmalıdır. Satış
performansını arttırmaya odaklı tasarım yapılması imkân sağlamaktadır. Çoğunlukla
depolama maksadı ile kullanılmaktadır. Raf sistemleri fonksiyonel donatı ögeleridir.
Fakat mağaza içinde standart uygulamalar tercih edildiği taktirde, mağaza kimliğinin
desteklenmesi açısından uygun değillerdir (Kent ve Omar, 2003; Karacalı,2012,s. 68)
(Şekil 125 ve 126).

Şekil 125 ve 126. United Nude, Şangay (19.10.2018 tarihinde
https://www.dezeen.com/2010/06/25/united-nude-by-rem-d-koolhaas/ adresinden
alınmıştır).
Panel sistemleri sergilenecek ürünlerin cinsi, ağırlığına göre farklılık
gösterebilen duvar önünde konumlandırılan donatı ögeleridir. Ürünlerin ağırlıkları
uygun olanlar için duvara monte edilmiş paneller tercih edilmektedir. Ürünlerin yük
miktarı arttıkça duvara monte paneller yetersiz kalmakta, taşıyıcı sistemler ile
hareket etmesi gerekmektedir. Mağazalarda sezon değişikliği göz önünde
bulundurularak, kanallı paneller tercih edilmesi avantajlı olmaktadır. Tasarıma bağlı
olarak değişkenlik gösterebilen kanallı, delikli paneller çoğunlukla MDF
kullanılarak; tek ya da çift taraflı melamin kaplama uygulandıktan sonra üzerine,
yaklaşık 10 cm ara ile kanallar açılarak; düşey ya da yatay olarak kullanılabilir. Bu
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sistem sergilenecek ürünlerin özelliklerine uygun biçimde, esneklik gösteren donatı
ögeleridir. Duvar önünde konumlanan panel donatı ögelerinde, sunulacak ürününün
çeşit ine, cinsine rengine bağlı olarak; bölümlendirilme yapılması sergi sisteminin
daha

cazip

hale

gelmesini

sağlayarak,

satış

performansında

avantaj

sağlayabilmektedir (Şekil 127 ve 128).

Şekil 127 ve 128. i29- Amsterdam (19.10.2018 tarihinde
https://www.dezeen.com/2014/11/20/i29-frame-store-design-shop-interioramsterdam/ adresinden alınmıştır). şe
Orta alanda konumlandırılan ayaklı askı sistemler, kendi başlarına ayakta
durabilen,

taşınabilir

ve

ya

sabit

olarak

tasarlanan

askı

sistemleridir

(Karacalı,2012,s.71) (Şekil 129 ve 130).

Şekil 129 ve 130. Münih Fractal Arena –Barselona (19.10.2018 tarihinde
https://www.dezeen.com/2010/09/30/munich-fractal-arena-by-dear-design-formunich/ adresinden alınmıştır). Şe
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Sepetler, farklı formlarda hazırlanan ve genellikle orta alanda konumlandırılan
donatı elemanlarıdırlar. Sistemli sergilemeye ihtiyaç duyulmayan ürünlerde
kullanılırlar. Çoğunlukla indirim mağazalarında görülmektedir.
Mankenler, çoğunlukla 1/1 ölçekte, bedeninin tamamını ve ya bir kısmını
temsil etmesi için kullanılan donatı ögeleridir. Kıyafet kombinasyonlarının nasıl
duracağını simgeleme açısından kullanılmaktadır (Karacalı,2012,s. 73) (Şekil 131 ve
132).

Şekil 131 ve 132. Dover Street Market Gucci- JW Anderson koleksiyonları –
Şekil
33
Londra

(19.10.2018 tarihinde https://www.dezeen.com/2016/03/18/comme-des-

garcons-dover-street-market-haymarket-london-store-shop-rei-kawakubo/
adresinden alınmıştır).

Stantlar, bir marka ait ve ya farklı ürün grubu için spesifikleştirilmiş alan
yaratan donatı elemanıdırlar. Çoğunlukla ürün odaklı üretilirler. Esnek donatı ögeleri
değillerdir. Satışa sunulan ürünlerin gruplandırılması için uygundur. Çoğunlukla
bölümlü mağazalarda görülmektedir. Bu tip mağazalarda yoğunlukta kozmetik
ürünlerinin sergilenmesi için tasarlanan stantlar, formları ile ilgi uyandırmaktadır.
Platformlar, çeşitli yükseltiler halinde kademeli şekilde uygulanması mümkündür.
Mankenlerin ve aksesuarların sergilenmesine imkân yaratan donatı ögeleridir.
Platformların, farklı yükseklikleri sahip olması sergilenecek bir ürünün, farklı
mesafelerden de algılanması açısından avantaj sağlamaktadır (Şekil 133-136).
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Şekil 133 - 136. Backyard, Japonya (19.10.2018
Şekil 35

https://www.dezeen.com/2014/11/14/nendo-backyard-department-store-retailŞekil 36

interior-shibuya-yokohama-ikebukuro-japan/ tarihinde alınmıştır).

Şekil 37

Gondola donatı ögeleri, basamaklı raflardan oluşan yöntemler ve masalar da
orta

alanda

konumlanan

sergileme

ögeleridir.

Tasarım

kararlarına

göre

şekillenmektedir. Orta alanda konumlandırılan donatı ögeleri çoğunlukla hareketli
sergilenme ögeleridir. Sezon değişiklikleri için esnek olmaları avantaj sağlayacaktır.
Tasarımı yapılırken önem verilmesi gereken nokta, yüksekliğinin müşterinin
mağazaya genel bakış açısını kesmemesini sağlamak olmalıdır (Karacalı,2012,s. 74)
(Şekil 137 ve 138).
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Şekil 137 ve 138. Selfridges, Londra (19.10.2018 tarihinde
Şekil
38
https://www.dezeen.com/2012/09/15/selfridges-mens-designer-space-by-alex-

cochrane-architects/ adresinden alınmıştır).

Kullanım amacına göre, mağazanın tasarım kararları doğrultusunda ürünlerin
sergilemesinde kullanılan ögeler; dolaplar, duvar askı sistemleri, raflar, panel
sistemleri, ayaklı askı sistemleri, sepetler, mankenler, stantlar, platformlar,
gondolalar sergileme amaçlı donatılardır. Sergilemenin desteklenmesi için ihtiyaç
duyulan ögeler; aynalar, oturma elemanları ve ödeme noktası gibi ögeler genel
amaçlı kullanılan satışa destek sağlayan donatılardır. Kısaca; sergilenecek ürünün
türüne, cinsine, ağırlığa, formuna göre mağaza içinde ki konumuna göre kullanılacak
donatı ögesinin seçilmesi gerekmektedir. Doğru donatı ögesinin belirlenmesi tasarım
kararının başında alınmalı ve tüm bu faktörlerin esnekliğine olanak sağlamalıdır.
Donatı ögeleri satış performansı arttırmaya yönelik avantaj sağlayacak unsurlarıdır.
Dikkat edilmesi gereken ürünün dikkat çekici olmasını sağlamaktır. Satışa sunulacak
ürünü vurgulamaktır. Bu unsurlar yakalanırken bu ögeler mağazanın kimliğinin
algılanması belirleyici olması göz ardı edilmemeli, fonksiyonellik ve görsel tasarım
algısı birlikte düşünülmelidir (Karacalı,2012,s. 74).
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4.6.Bölümlü Mağazalarda Ödeme Noktaları
Ödeme noktaları, mağazanın içindeki son noktadır. Ödeme noktalarının
konumlandırılması üzerinde durulması gereken bir unsurudur. Bölümlü mağazalarda
ödeme noktaları farklı birkaç noktada, birden çok olabilmektedir. Çoğunlukla
görülen, satışa sunulan ürünlerin çeşitliği, mağazanın büyüklüğüne bağlı olarak ilgili
alanlarda

konumlandırılmaktadır.

Dolaşım

şeması

üzerinde,

çıkış

aksına

yönlendirilen alanda konumlandırılması, sirkülasyonun seri bir şekilde akmasına
yardımcı olacaktır. Giriş çıkışın satış personelleri tarafından takip edilmesine de
olanak sağlamaktadır.
Ödeme noktaları mağazanın atmosferini ve imajını farklı yönlerden
şekillendirir. Bunlar: ödeme noktalarının konumu, görünümü ve önünde beklenen
süredir. Ödeme noktalarının tasarımında dikkat edilmesi gerekenler: bölümlü
mağazalar, indirim mağazaları gibi daha geniş bir kullanıcıya kitlesine hizmet veren
mağazalarda; ödeme noktaları müşterilerin kolaylıkla erişebileceği yerlerde
konumlandırılmalıdır. Lüks ve saygınlık algısı iletmek isteyen mağazalarda olduğu
ödeme noktaları mağaza içinde dikkat çekici olmayan yerlerde, bazen mağaza
içerisinde gizlenmiş alanlarda konumlandırılırken bazılarında ayrı bir ödeme noktası
alanı yaratılmaz, bu işlemler mağaza personelleri tarafından müşteri için
gerçekleştirilir (Arslan, 2004,s. 165). Alışveriş eyleminin son noktası olan ödeme
alanlarında her türlü para alışverişi ve kart işlemlerinin kolaylıkla yapıldığı, yeteri
kadar çalışma alanının bulunduğu, paketleme işlemleri, iade işlemleri veya
değiştirilmek istenen ürünlerin korunduğu dolapların yer aldığı alanlardır. Bu işlevi
dışında ödeme noktalarında içinde mağazanın klima, aydınlatma ve ses sistemlerinin
de kontrol panelleri yer alabilmektedir. Tasarım aşamasında alışveriş eyleminin
sonlanacağı bu alan özenle seçilmesi gerekmektedir. Ödeme noktaları kasa ve
bahsedilen servis alanları için ergonomi ve insan faktörleri dikkate alınarak, kasa
bölümü içinde birden fazla mağaza satış personelinin hizmet vereceği bir hacim
tasarlanmalıdır. Ödeme noktalarının önünde oluşabilecek sıra dikkate alınarak,
çevresinde müşteriler için geniş bir alan ayrılmalıdır. Ödeme alanları ve çevresindeki
alanlar,

müşterilerin

akıllarında

mağaza

imajının

aktarılacağı

son

mesajı
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içermektedir. Bu sebeple mağaza genel imajı ile uyumlu olmalıdır (Özkan,2009,s.
51) (Şekil 139).

Şekil 139. Vakko- Konya (19.10.2018 tarihinde
http://www.elemegi.com.tr/vakko-city-plaza/ adresinden alınmıştır).

Şekil 39Şel 40
Şekil 41

4.7. Bölümlü Mağazalarda Deneme Odaları
Deneme odaları, mağazalar için önemli unsurlardır. Müşteri bir deneme
kabinine girdiği anda satın alma düşüncesi oluşmuş demektedir. “Yapılan
araştırmalar, herhangi bir ürüne mağaza içinde deneme şansı verildiğinde, ürün
satışlarının %100 oranında arttığını göstermektedir” (Underhill, 2002,s. 86). Bu
açıdan deneme odaları satın alma davranışını doğrudan etkilemektedir. Bölümlü
mağazaların, deneme odalarının konumlandırılması önem taşımaktadır. Özellikle çok
katlı mağazalarda yeteri sayıda, her bölümün kendine ait bir deneme odası alanına
sahip olunması gereklidir. Deneme odaları için dikkat edilmesi gereken unsurlar
aşağıda aktarıldığı gibidir (Underhill, 2002,s.89; Özkan,2009,s.53) (Şekil 140 ve
141).
1.

"Müşteriler için yeterli sayıda, geniş, rahat, konforlu ve ergonomik

kabin bulunması önemlidir.
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Oda içerisinde aydınlatma doğru bir biçimde olmalıdır. Aydınlatma

2.

ürünlerin doğal renklerini algılatacak şekilde, gün ışığına en yakın olarak
seçilmelidir.
3.

Duvarlarda farklı açılarda konumlandırılmış aynalar bulunmalıdır.

4.

Deneme odalarının önünde serbest bir alan bırakılmalıdır.

5.

Deneme odası içinde yeterli sayıda askı konulmalıdır. Çantaları

poşetleri konulabileceği masalar, raflar ve oturulacak küçük bir yerin
bulunması müşterinin konforu için önemlidir.
Deneme odalarının kapılarının arkadan kilitlenebilir olması, Kapı

6.

yerine perde kullanılması durumunda perdenin yeterince büyük ve içeriyi
göstermeyecek kalınlıkta olması müşteri mahremiyeti açısından önemlidir.
Yer döşemesinde halı, ahşap gibi daha doğal ve sıcak malzeme

7.

kullanılarak daha konforlu bir ortam yaratılabilir" (Özkan,2009,s.53)

Şekil

140

ve

141.

Selfridges-

Londra

(19.10.2018

tarihinde

https://www.dezeen.com/2012/09/15/selfridges-mens-designer-space-by-alexcochrane-architects/ adresinden alınmıştır)
Şekil 45

Şekil 42
Şekil 43
Şekil 44
Şekil
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4.8. Renk ve Doku
Renklerle hakkında değişmez tasarım kuralları olmamasına karşın bazı temel
tasarım ilkelerinden bahsedilebilmektedir. “Soğuk renkler; eflatunlar, maviler,
yeşiller, sakinleştirici, daha durgun bir etki yaratırlar. Sıcak renkler; sarılar,
turuncular, kırmızılar ise daha uyarıcı ve heyecanlandırıcı bir etki yaratırlar. Soğuk
renkler gece, gökyüzü, doğal yaşam ile bağdaştırılabilirken; sıcak renkler, tropik
hayat, kan, güneş ve çiçeklerle bağdaştırılabilir”. Kurumsal mağaza tasarımında yer
alacak renk skalası mağazanın kimliği ve imajı ile bağlantılı olmalıdır. Renk skalası,
iç mekânda tasarımında iç mimari faktörlerin yansıttığı renkler ile ortaya
çıkmaktadır. Bu faktörler, zemin, tavan, duvar gibi mekânı algılamaya yönelik
kendini hissettirebilen unsur ile bölücüler, mobilyalar ve sergileme elemanları gibi
ögelerde kendini hissettirebilmektedir. Bu sebeple mağaza iç mekânında kullanılacak
renk tercihleri, malzeme tercihleri ile paralel bir şekilde oluşturulmalıdır. Zıtlık
yaratacak renklerin tercih edilmesi mağaza tasarımlarında yoğunluklu olarak
uygulanan bir yöntemdir. Mağazadaki renk kullanımında, mağazanın bulunduğu
bölgesel faktörlerde etkili olmaktadır. Yerel değerler, alışkanlıklar ve gelenekler renk
tercihlerinde önemli kriterler olmalıdır. İklimsel değişiklikler de renk tercihlerinde
göz önünde bulundurulması gereken bir unsurdur. Renk, ticari kurumun değişimine
olanak sağlayacak biçimde seçilmelidir. Renk ile aydınlatma faktörü etkileşim
halindedir (Ökten, 2004,s. 109). Yüzeyin yansıyan rengi, üzerine düşen ışığın
yansıtması sonucu algılanmaktadır. Bu nedenle yansıyacak ışık miktarı, ışığın rengi
yansıyan yüzeyi etkilemektedir. Koyu renkler ışığı emer, açık renkler de ışığı
yansıtmaktadır. Doğal ışık baz alınarak tercih edilen renkler, yapay ışık altında
farklılık gösterebilmektedir. Buna ilişkin bilgiler Tablo 1’ de bulunabilir.
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Tablo 1. Sıcak- soğuk renkler ve açık- koyu değerlere göre tavan, duvar, döşeme
durumları (Ulaş, 2002,s. 78).

Koyu renklerin mekân içinde kullanımı daha çok aydınlatma ihtiyacı
doğurmaktadır. Zeminde koyu bir renk kullanımı söz konusu ise bu koyu renk
tavanda gölge etkisi yaparak mekânın zayıf bir aydınlatmaya sahip olmasına neden
olabilmektedir. Soğuk renklerin tavanda kullanımı tatsız ve huzursuz bir gri tona
yola açabilir. Bu sebeple tercihler doğrultusunda tavanda sıcak yansımalar yapan
sıcak renklerin kullanımında yarar vardır.
Mekânda kullanılacak renkler, mekânın boyutlarını veya biçimini etkileyebilir.
‘Rengin mekânda biçimi etkileyişine örnek verilecek olursa; tüm duvarların ve
tavanın aynı renge boyanması köşeleri yok edecektir. Oranları ve boyutları aynı olan
iki mekânın biri, açık mat mavi, diğeri parlak kırmızı boya ile boyanacak olursa,
birinci mekân ikinciye göre daha uzun gözükecektir (Ökten,2004,s. 110). Yapılan
çalışmalarda renk çeşitlerinin derinlik sağlaması üzerindeki etkilerinin, renk türleri
ile şekillerin değerleri arasında bağlantı olduğunu vurgulamaktadır. “Sıcak koyu ve
parlak renkler, soğuk, açık ve mat renklerden daha yakın olarak algılanırlar”.
İç mekânda renklerin yansımasını sağlayan temel ögeler; tavan, duvarlar ve
döşemelerden oluşmaktadır. Bu ögeleri nitelikleri ile şu eylemlerin oluşumuna veya
gelişimine etki ederler:
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1.

“Tavan: Yükseltici, düşündürücü, kapatıcı

2.

Duvar: Birleştirici, yönlendirici, ilgi uyarıcı, sarıcı

3.

Döşeme: Hareket yöneltici, sevk edici, durdurucu” (Ökten,2004,s. 111).
Mekân ögelerinin bu etkileri uyandırmasındaki en önemli etmenlerden biri, bu

yüzeylerde kullanılan renklerdir.
Tavanlarda en çok tercih edilen renk beyazdır. Elbette beyaz rengin, bir
mekâna en fazla ışık verebileceği veya aydınlatma araçlarından ekonomi sağlayacağı
görüşü doğrudur. Fakat yüksekliği fazla olan bir tavanı düşük göstermek isteniyor,
duvar renginin koyu olması uygun olacaktır.
Duvarlarda uygulanan yoğun ve koyu renklerin duvar yüzeyini yakınlaştırarak
mekânı bir ölçüde küçülttüğü de bilinen bir gerçektir. Bunun tersine açık renkler de
mekânı daha ferah ve büyük gösterebilmektedir. Ancak koyu rengin yalnızca
özellikli bir noktada kullanımı müşterinin ilgisini çekip, dikkatlerin o bölgeye
yoğunlaşmasını sağlayabilir. Özellikle tüketim mekânlarında, mağazalarda dikkatin
yoğunlaşması istenen duvar yüzeyine farklı bir renk uygulanılabilir.
Döşemelerde, renk seçimi ile ilgili genel kanı, duvarlar için seçilen rengin, biriki ton koyusu olması önündedir. Bu ton farkı ile duvar ile döşeme arasında bir
kontrast yaratılarak, döşemenin havada yüzüyormuş hissi vermesi engellenerek
zeminin insana emniyet ve sağlamlık hissi vermesi sağlanabilir (Ökten,2004, s. 113).
Döşemeler sıcak renk ve koyu değerlerle kullanılırlarsa sağlam ve emniyetli olarak
algılanırken, soğuk renk ve açık değerlerle kayan, boşlukta yüzen, emniyetsiz olarak
algılanırlar. Moda alanındaki birçok zincir mağaza yapılanmasında temel yaklaşım,
teşhirin yapıldığı mekân ve mekân bileşenlerinin beyaz gibi fon oluşturabilecek daha
az etkili renk kullanarak ürünlerin zıtlık anlayışla dikkat çekmesini ve aydınlatmadan
da bir bakıma tasarruf etmeyi sağlamaya yöneliktir. Ancak bazı ürün sahipleri de
daha dramatik bir etki yaratmak için koyu renk kullanımında ısrar edebilir. Bu iki uç
nokta ve bunun arasındaki tüm uygulamalar mağaza zincirlerinde olası durumlardır.
Önemli olan hangi renkler ve dokularla hangi renklerin kullanılacağını iyi tahayyül
edebilmektir (Ökten,2004,s. 115) (Şekil 142 - 146).
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İç mekândaki renk seçimlerinde mekânın ihtiyaçları ve verilmek istenen mesaj
farklı

uygulamalar

gerektirebilir.

Ancak

mekâna

uygun

renksel

çevrenin

oluşturulmasında şu ölçütler göz önünde tutulmalıdır: (Ökten,2004,s. 116).
1.

“Mekânın fonksiyonu,

2.

Mekânın kimler tarafından, ne kadar süre kullanılacağı,

3.

Mekânda yaratılmak istenen atmosferin, vurgulanması istenen yerlerin
belirlenmesi,

4.
5.

Aydınlatma koşulları,
Hangi malzemelerin, nerelerde kullanılacağı” (Ökten,2004,s. 116).

Şekil 142 - 144. Acne,Los Angeles (19.10.2018 tarihinde
https://www.dezeen.com/2018/03/26/acne-studios-yellow-store-interior-westhollywood-los-angeles/ adresinden alınmıştır).

Şekil 145 ve 146. Valextra- Milano (19.10.2018 tarihinde
https://www.dezeen.com/2017/04/09/snarkitecture-billowing-white-pop-up-storevalextra-interiors-retail-milan-design-week/ adresinden alınmıştır)
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4.9. Malzeme
Teknolojik

gelişmelerin

etkisi

mağaza

iç

mekânlarında

uygulanabilecek malzeme çeşitliliğine yansımaktadır. Mağaza iç mekânında
aktarılmak istenen kurumsal kimlik faktörüne bağlı olarak tasarım kararları
doğrultusunda malzeme çeşitliliği, uygulanma yöntemi ve malzeme türlerinin bir
araya getirilmesi mağaza mekânlarının imajına yansımaktadır.
Malzeme seçimleri için belirleyici olan üç temel öge şu şekilde
sıralanmaktadır:
1.

“Fiyat unsuru

2.

Uygulama yöntemi ve kullanım rahatlığı

3.

İleteceği algı” (Din, 2000,s. 59).

Mağaza iç mekânlarında uygulanması hedeflenen malzemelerin
hesaplı olması önemli bir unsurdur. Fakat uygun fiyatlı malzeme tercih edilmesi,
aktarılmak istenen imajı yaratmakta yeterli olmayacaktır. Tercih edilen malzeme
seçiminde, uzun müddet kullanıma imkân veren, dayanıklı olması gerekmektedir.
Tasarım planlanırken malzeme özelliklerini iyi bilmek gerekmektedir; malzemenin
yapısının ne tür mekânlarda uygulanacağının bilinmesi önemlidir. İç mekân
uygulamalarında, tasarım aşamasından uygulama sürecine kadar her ögede malzeme
seçimine dikkat edilmesi gerekmektedir (Özkan,2009,s. 55).
4.9.1. Zemin
İç mekândaki döşeme uygulamasında baz alınacak faktörler aşağıdaki gibidir:
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1.

“Görünüş, yüzey özellikleri, konfor ve kulanıcı istekleri,

2.

Güvenliğe bağlı yüzey özellikleri

3.

Mekânik ve kimyasal özellikler

4.

Temizlik ve bakım” (Toydemir, Gürdal, Tanaçan, 2004,s. 303).
Döşeme kaplamasının sahip olduğu özellikler, o mekânın bütününde belirleyici

olmaktadır. Uygulanan mekânı kullanım amacına paralel olarak dokunma duyusu da
etkili olmaktadır (Toydemir, Gürdal, Tanaçan, 2004,s. 303). Mağaza iç mekânlarında
tüketiciler zeminin yüzey dokusu ve rengine tepki verirler. Mağaza içinde uygulanan
zemin kaplama malzemelerinin birleşimleri kullanıcı için yönlendirme unsuru olarak
kullanılabilir. Malzemeler ile yaratılacak zıtlık ile özelleşmiş alanlar yaratmakta ve
alan tariflemektedir. Mağaza içi zemin malzemelerinde dikkat edilecek bir başka
unsurda; kullanılan malzemenin cinsidir. Mağazalar insan sirkülasyonunun yoğun
olacağı mekânlar olduğu için, güven ile yürünebilecek, her türlü darbeye karşı
dayanıklı, aşınmalara karşı uzun ömürlü olması gerekmektedir. Bölümlü mağaza
türleri çok çeşitli ürünü bir arada satışa sunduğu için, farklı mağazalara oranla
sergileme üniteleri ve donatıların yoğunluğu, bölümlü mağazada satışa sunulan ev
eşyaları- mobilyalarının sezon değişiklikleri düşünülecek olur ise bu noktada zemin
malzemesinin seçimi büyük parçalı ürünlerin sergilenmesini sağalabilecek esneklikte
olması gerekmektedir. Zeminde kullanılabilecek malzeme seçenekleri Tablo 2’de
gruplar halinde aktarılmaktadır (Özkan,2009,s. 60).
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Tablo 2. Duvar için kaplama malzeme türleri ve özellikleri (Ökten, 2003; Eriç, 1994;
Toydemir, Gürdal, Tanaçan, 2004)
ÖZELLİKLER

MALZEME

AHŞAP PARKELER

Masif
parkeler

Lamine
parkeler

Mermer

Traverten

Granit

Seramik
karolar

Porselen
Karolar

Gre
Karolar

BETON

PİŞMİŞ TAŞLAR

DOĞAL TAŞLAR

Laminat
parkeler

PLASTİK

Epoksi

PVC

HALI

CAM

Poliüretan

Lamine
camlar

“Farklı dokularda ve tonlarda ahşap çeşitleri vardır.
% 100 ekolojiktir.
Yumuşak, esnek ve sıcaktır, yüksek konfor sağlar.
Havanın nemi, sıcaklığı ve ortamın durumundan maksimum seviyede etkilenir.
Aşırı nemli ortamlarda parkeler kabarma riski vardır ve tadilatı oldukça masraflıdır.”
“Masif ahşap tabakalardan oluşan %100 doğal bir üründür.
Masif parkede yaşanan sorunlar bertaraf edilmiştir.
Ortamdaki ısı ve nem değişiklikleri neticesinde parkede şekil bozuklukları oluşmaz.
Masif gibi ısı ve rutubet değişimlerinden fazla etkilenmez.
Boyutsal değişimi en aza indirgenmiştir
Uygulama kolaydır.
Cilası önceden yapıldığı için her türlü ahşabın son halini görerek seçme şansına sahip olarak montaj
yapılabilmektedir.
Kalınlıkları 12-14mm arasındadır. Üzeri film kaplama, altı lifli HDF veya yonga levha ile kaplıdır.”
“Dekoratif yüzeyli desen kağıdını sonsuz renk ve çeşit yapmak mümkündür.
En altta parkenin su ve rutubetten etkilenmemesi için selülozik film kaplı balans kağıdı yapıştırılır.
Mevcut dekor baskı teknolojisi sayesinde, doğal ahşapta karşılaşılabilen imalat hatalarını düzeltme ve
iyileştirme imkanı sunar.”
“Parlak/mat olabilir, akustik açıdan olumsuzluk, yürümede rahatsızlık yaratabilirler.
Kaliteli ve pahalı bir malzemedir.
Bakım masrafı yüksektir ancak mağazanın kaliteli imajını göstermesi açısından olumludur.
Mermer yumuşak bir taştır, bu nedenle çizilir, aşınır.”
“Parlak/mat olabilir, yangına karşı en dayanıklı malzemelerdendir.
Dokulu olması nedeniyle iç mekanda çok tercih edilmeyebilir.
Epoksi dolguyla pürüzsüz olabilir.”
“Kalınlıkları 20-30 mm arasında değişmektedir.
Kaliteli bir görüntü verir.
Çok bakım gerektirmez.
Yoğun iç dolaşım bölgeleri için uygundur.”
“Doku ve renk seçenekleri oldukça fazladır.
Sırlı ve sırsız; gözenekli veya gözeneksiz çeşitleri olabilir.
Sırsız çeşitler; kaymaz yapıdadır, bu sayede yoğun dolaşım bölgelerinde ya da ıslak mekanlarda tercih
edilebilir.
Sırlı çeşitler ise; parlak görüntüleri ile mekanın vurgulanması açısından olumludur.”
“Porselen karoların üretiminde kullanılan kilin kalitesi seramiğe göre daha yüksektir.
Aşınmaya, çizilmeye, lekelenmeye, suya karşı daha dayanıklıdır.
İşçiliği ve temizliği daha kolaydır.
Renk alternatifleri seramiğe göre sınırlıdır.
Doğal taş görünümüne sahip çeşitleri de mevcuttur.”
“Özel karışımlı killerle yapılan, pişirilerek kısmen camsı hale getiren çok homojen yapıda ince seramik
türüdür
Çok sert olup, gözeneksizdir ve çizilmezler.”
“Zemine uygulandıktan sonra özel yöntemlerle yüzeyi düzgün hale getirilir.
Cilalanmış, parlak yüzey seçenekleri ve geniş renk gamı mevcuttur.
Yekpare uygulanır.
Ekonomik bir yüzey kaplama malzemesidir.
Basınç dayanımı yüksektir.
Temizlenmesi kolaydır.”
“Derzsiz, yoğun ve kompakt bir yüzey yaratır.
Parlak veya mat çok çeşitli renklerde olabilir.
Hızlı bir yöntemdir ve temizlenmesi, bakımı kolaydır.”
“Çevre koşullarından gelecek zararlı etkilere ve aşınmaya karşılık dayanıklılık gösterir.
Son derece hijyenik olan ürün üzerinde bakteri barındırmaz.
Zengin renk ve model seçeneği sunar.
Kolay ve hızlı bir şekilde uygulanabilir.
Pratik ve ekonomik temizlik olanağı sunar.”
“Tek parça, derzsiz ve birleşimsiz uygulanabilen kaplama çeşididir.
Toz tutmaz, kolay temizlenebilir.
Parlak ve renkli yüzeyler oluşturulabilir.
Matlaşmaz ve çatlama, kuruyarak aşınma gibi deformasyonlara dayanıklıdır.”
“Kalınlıkları; 25-39mm arasında değişir.
Yansıtıcı ya da aşındırılmış dokulu yüzeye sahip olabilir.
Farklı ara tabakalar ile renkli yüzeyler yaratır.
Ancak cam döşemeler güvensizlik hissine neden olabilir.”
“İçerdiği yün ya da naylon oranına göre pek çok çeşidi vardır.
Yün halılar alev almaz (sigara yanığı olmaz).
Ezilmez (ağır cisimlerin yerleri değişince elyaf kendini toplar).
Kolay temizlenir (natürel sabun, ile).
Aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır, statik elektriklenme yapmaz, böylece çabuk tozlanmaz ve sık
temizlik gerektirmez.
Ayrıca insan vücudu için sentetik halılarda oluşan elektriklenmeye sebebiyet vermez.
Kullandıkça renkleri parlayan ve güzelleşen, koku yapmayan, canlı tabii bir elyaftır.
Halı akustik özelliğe sahip olup, ses iletkenliği asgari düzeydedir.”
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4.9.2. Duvar
“Duvar iç kaplamasının, malzeme türü, uygulama şekli ve yüzey özellikleri
gibi parametrelere bağlı olarak seçilebilmesi için, öncelikle mekândaki
fonksiyonların analiz edilmesi gerekir. Duvar iç kaplamasının mekândaki
fonksiyonların gerektirdiği özelliklere sahip malzemeler içinden seçilmesi
gerekmektedir. Duvar kaplama malzemeleri gerektiği hallerde yenilebilmeli,
bakımı kolay olmalı ve temizlenebilmelidir. Görsel yönden duvar iç
kaplaması, dokusu, rengi ve temas özellikleri ile çevrelediği mekânın
işlevlerini karşılayacak niteliklere ve o mekânda bulunacak insanların ruh
halini olumlu etkileyecek özelliklere sahip olmalıdır” (Özkan,2009,s. 61)
(Tablo 3).

Tablo 3. Duvarda kullanılabilecek malzeme seçenekleri (Ökten, 2003; Eriç, 1994;
Toydemir, Gürdal, Tanaçan, 2004)
MALZEME

Ahşap

Boya

Vinil
Kaplama

Doğal
Kaplama
Tekstil
Kaplama

ÖZELLİKLER
“Doğal ahşabın yanı sıra ince kaplama levhalar, kontrplak, lif ve yonga levhalar olarak ahşap
malzeme duvar kaplama malzemesi olarak kullanılmaktadır. Kullanılan ağaç türleri genellikle
çam, köknar, kayın, meşe, dişbudak, gürgen, karaağaç ve cevizdir.
Doğal ahşap kaplamalar geçmeli, bindirmeli, yalı baskısı, lambri, parke, mozaik parke gibi
çeşitli adlar olmaktadır. Kaplamalar genellikle kör döşemeye ve kadranlara çakılmak veya şap
üzerine
yapıştırılmak suretiyle yapıdaki yerine uygulanmaktadır. Ahşap esaslı duvar ve tavan
kaplamaları mekanları daha sıcak ve rahat kılar. Isı ve ses yalıtımı açısından tercih edilir.”
“Boyalar bağlayıcı cinsine göre ikiye ayrılır: Eğer boyanın incelticisi su ise bu boyalar su bazlı
boyalardır. Plastik boyalar, akrilik boyalar, silikon esaslı boyalar su bazlıdır. Eğer boyanın
incelticisi sentetik tiner ise bu boyalar sentetik bazlı boyalardır. Boya örtücülük, rahat
uygulama, ekonomiklik, çok çeşitli renk seçeneği sebebiyle tercih edilen bir duvar kaplama
malzemesidir. Boya uygulaması yapılacak yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış
tabakalardan temizlenmelidir. Boya yüzeylere mat veya parlak, temiz, dekoratif bir görünüş
kazandırır.”
“Kağıt arkalı vinil duvar kağıdı: En yaygın kullanılan duvar kağıdı çeşididir. Geniş renk ve
desen seçeneğine sahiptir ve pvc ile tek parça halinde kaplanır. Suya karşı dayanıklıdır ve
kolay temizlenebilir. Kumaş arkalı vinil duvar kağıdı: Daha çok yoğun trafik olan mekanlarda
tercih edilir. Darbelere, yangına ve güneş ışığına karşı dayanıklıdır ve kolay temizlenebilir. İlk
yatırım maliyeti diğer vinil kağıtlara göre daha yüksektir, ancak uzun seneler uygun bakımla
kullanılabilir.”
“Doğal liflerin örgü, sepme veya press şeklinde genellikle kağıt taban üzerine yapıştırılması ile
üretilir. Malzemenin doğası gereği üretimlerde ton ve kalınlık farkı olabilir ve ek yerleri belli
olur. Temizliği ve uygulaması özel itina ister. Hasır en yaygın kullanılan doğal duvar
kaplaması tipidir.”
“Tek bir hammaddeden veya birkaçının birleşiminden meydana gelebilir. Genellikle kağıt
tabanlı duvar kağıtlarıdır. Uygulaması ve bakımı özel itina ister.”
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Kağıt
Esaslı
Kaplama

“Üzerine vinil kaplanmamış geleneksel duvar kağıdıdır. Üretim ve kullanım alanları oldukça
daralmıştır. Uygulaması kolaydır ancak az nemli bezle temizlenebilir, güneş ışığına dayanıklı
değildir.”

Cam

“Cam malzeme mekanın daha geniş algılanmasına sebep olur. Mağaza
içine gün ışığını ve mekandaki ışığı geçirdiğinden ışık enerjisi tasarrufu sağlar. Olumsuz bir
özellik olarak cam ısı kaybına sebep olur. Cam tuğla hem ışık geçer hem de dayanıklı ve
güvenlidir. Cam tuğla iç mekanda doğru kullanıldığında ferah ve modern bir ortam yaratır.
Duvarlarda aynalar kullanıldığında iç mekan olduğundan daha geniş görünebilir. Aynalar hem
mekanı daha aydınlık gösterir hem de müşterilerin deneme kabinlerine kadar gitmeden bazı
aksesuarları denemelerine olanak tanır. Aynalar ayrıca gizli kuyu köşelere yerleştirilerek
hırsızlığı önlemeye yardımcı olur.”

Metal

“Duvar kaplama malzemesi olarak galvaniz sac, paslanmaz çelik, alüminyum, bakır ve çinko
levhalar kullanmak mümkündür.
Birleşme detaylarında su geçirimsizlik sağlanmalı ve özellikle ısı geçirimlilik ve genleşmesine
karşı önlemler alınmalıdır. Paslanmaz çelik veya alüminyum hazır duvar kaplama plakaları en
sık kullanılan türlerindendir.”

Plastik

“Plastik malzemelerin kimyasal yönden birçok çeşidinin bulunuşu ve her çeşitten yüzlerce
bileşimin üretilebilmesi, günümüzde kendine her geçen gün daha da artan kullanım alanı
bulmasına neden olmuştur. Hafiftirler ve yalıtım değeri yüksektir. Saydam veya opak
olabilirler. Renklenebilme özellikleri vardır. Çarpmalar karşı dayanıklıdır.”

Seramikler

“Duvar kaplaması olarak yüzeyi sırlı, gözenekli malzemelerden fayanslar çeşitli renk ve
desenlerde ve belli boyutlarda kullanılır. Dış, kimyasal ve mikroorganizma etkilerine son
derece dayanıklıdır.
Su geçirimsiz ve mukavemetli malzemelerdir.
Özellikle ıslak hacimlerde kullanılır.”

Taş

“Duvar kaplaması olarak kullanılacak olan taş türünün tespitinde taşın dokusuna, damarlarına,
aşınma mukavemetine, işlenebilme özelliğine ve estetik görünümüne dikkat edilir. Genellikle
kaplamalar 2-6cm kalınlarında, alçı, çimento harcı, metal kenetlerle yapıdaki yerine
uygulanmaktadır. Farklı taş çeşitlerinin bir arada kullanılması sırasında özellikleri birbirine
yakın taşlar seçilmelidir.”

4.9.3. Tavan
Tavan- asma tavanda kullanılan malzemeler mağazalarda konsepte göre
şekillenmektedir. Asma tavan uygulamasını gerektiren sebepler:
1.

“Akustik düzenleme,

2.

Isı yalıtımı

3.

Aydınlatma düzenlemesi,

4.

Yangın uyarı ve yağmurlama sistemi yerleştirilmesi,

5.

Tesisatın gizlenmesi,

6.

Isıtma-havalandırma sistemlerinin yerleştirilmesi,

7.

Esnek tasarım olanağı şeklinde sıralanabilir” (Toydemir, Gürdal, Tanaçan,

2004,s. 363).
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Tüm bu ihtiyaçların karşılanmasında asma tavan uygulaması tasarımcının
elinde olan önemi bir unsur olma özelliğine sahiptir (Toydemir, Gürdal, Tanaçan,
2004,s. 363). Asma tavanlar, insanların yoğun olduğu büyük mağaza hacimlerinde
tercih edilmektedir. Asma tavanda uygulanma kararında dikkat edilmesi gereken en
önemli unsur iç mekânın mevcut yüksekliğidir. Tavanların yüksek veya basık olması
mağazanın ferah veya sıkıcı bir atmosfere sahip neden olabilmektedir. Küçük ölçekli
mağazalarda tavan yüksekliği mekân içindeki algılanan alanın genişlemesine neden
olmaktadır. Genişlik bir avantaj olabileceği gibi, iç mekânın daha fazla ısıtmasoğutma ve havalandırma ihtiyacı doğması dezavantaj olarak görülebilmektedir
(Hasty ve Reardon, 1997,s.272).
4.10. Aydınlatma
Aydınlatma tasarımında tüm mekânlar için geçerli olan en önemli faktör arzu
edilen ışığın istenildiği kadar miktarda temin edilerek; kullanılacak mekânın
aydınlatma üniteleri ile bir araya getirilmesidir (Mun, 1981). Mağazalarda dikkat
edilmesi gereken unsur tabela, vitrin, sergilenecek ürünlerin aydınlatmasını sağlamak
için genel ve sergileme ünitelerine destek sağlayacak vurgu aydınlatmalarıdır. Dış
cephenin aydınlatılması kullanıcının algısını mağazaya yöneltmesinde, mağazanın
dikkat çekici olmasında, kolaylıkla tanınmasında destekleyici bir unsurdur (Mun,
1981). Perakende satış yapan mağazalarda uygun aydınlatma tercihi, müşterinin
alışveriş performansında olumlu etki yaratmaktadır. Aydınlatma tasarımı; mağazanın
aktarılmak istenen imajı, müşterilerin mağazayı cazip hale getirmesi, satışa
sunulacak ürünlerin gerçeğe en yakın olarak algılatılması oluşturmak satın alma
performansını arttırılmaktadır. Mağazalarda aydınlatmanın doğru tasarlanması,
uygulanması satışa sunulacak ürünlerin değerini vurgulayan bir sergileme aracı ve
mağaza iç mekân tasarımının önemli bir ögesidir (Ökten, 2004). Mağazaların temel
aydınlık düzeyinin doğru miktarlarda yansıtılması sağlanmalı, uygulanan nitelikli
aydınlatma tasarımı yapılmalı, mağaza iç mekânı ile ürün sergilenmesini birbirinden
ayrı tutulmalıdır (The Lighting Handbook, 2011) (Tablo 4).
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Tablo 4. Farklı mağaza tipleri için gerekli yatay düzlemler için aydınlık düzey
değerleri (The Lighting Handbook, 2011).
Mağaza Tipi

Ortalama Yatay Aydınlık
Düzeyi (lx)

Otogaleri

500

Büyük ölçekli mağaza

400

Tasarım butiği

200

Bakım mağazası

500

Mücevher mağazası

400

Mobilya mağazası

200

Market

500

Ev dekorasyon mağazası

500

Toptan mağaza

500

Mağazalardaki aydınlatma ilkeleri; mağazanın aktarmak istediği imajı, hedef
kitlesi, ürünlerin fiyatı, ürünlerin türleri ve sergileme biçimlerinin bilinmesi
gerekilmektedir. Bahsedilen ögelerin ilişkisi sağlanmalıdır. Dört etmen arasında
oluşan ilişkiye bağlı olarak, şematik bir diyagram oluşturulmuştur. Bu diyagrama
dört köşe felsefesi denilmektedir. Şekil 147 ve 148’de gösterilmektedir.

Şekil 147. Dört köşe felsefesi ile kurulan mağaza tipleri diyagramı
(Philips Lighting, 1993).
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A: "Haftalık alışverileri, ucuz geniş ürün yelpazesini,
kişisel olmayan alışverişi"
B: "Günlük alışverileri, ucuz limitli ürün yelpazesini,
kişisel alışverişi"
C: "Planlı alışverileri, pahalı geniş ürün yelpazesini,
kişisel olmayan alışverişi"
D: "Blinçli alışverileri, pahalı özel ürün yelpazesini,
kişisel alışverişi, simgeler"

Şekil 148. Dört köşe felsefesi (Philips Lighting, 1993).
Dört köşe sisteminde; “yoğun dolaşımın olduğu, ucuz ürün satılan, çeşitliliğin
fazla olduğu mağazalarda yani A köşesi mağazalarında”, çoğunlukla düzenli, tek
örnek aydınlatma uygulanırken genel ve bölgesel aydınlatma tercih edilebilmektedir.
Vurgu aydınlatmasına gereksinim duyulmamaktadır. Fakat bu monoton bir mağaza
imajını beraberinde getirir. Bu tür mağazalarda yüksek aydınlık miktarı ve soğuk
renkler tercih edilmektedir. “Ortalama yoğunluğun yaşandığı, ucuz ürün satılan,
çeşitliliğinin az olduğu mağazalarda yani B köşesi mağazalarında ve yoğun
dolaşımın olduğu, pahalı ürün satılan, çeşitliliğin fazla olduğu mağazalarda yani C
köşesi mağazalarında”, ürünlerin basit ve kolaylıkla incelenmesini sağlayacak
şekilde bağdaşık bir genel aydınlatma uygulanmaktadır. Ürün bölümleri bölgesel
aydınlatma ile desteklenmektedir. Genellikle vitrin ve ürün gruplarının konumlandığı
yerlerde, yeteri kadar vurgu aydınlatması kullanılmaktadır. “Sirkülasyonun düşük
olduğu, pahalı ürün satılan, çeşitliliğin az olduğu, kişiye özel tasarım ürünler
bulunduran ve genellikle yüksek gelir düzeyine hitap eden mağazalarda yani D
köşesi mağazalarında”, vurgu aydınlatması tercih edilmektedir. Vurgu aydınlatması
ile mağaza iç mekân imajını destekleyecek uygulamalar yaratılmaktadır. Genel
aydınlık düşük bırakılarak, mağaza genelindeki aydınlatma, bölgesel aydınlatmalarla
desteklenmektedir. Bölgesel aydınlatma uygulamalarında sıcak ışık renkleri
kullanılmaktadır. Ev eşyaları sergilenen mağazalar, yoğun sirkülasyonun olduğu,
kaliteli ürün satılan, türlerin fazla olduğu mağazaları yani C köşesi mağaza grubunu
oluşturmaktadır. Aydınlatma ögeleri buna göre biçimlenmektedir. Mağazalarda gece
ve gündüz aydınlatamaya gerek duyabilmektedir. Gündüz sergilenen ürünlerin
nitelikleri ve mağaza iç mekânının aydınlık gereksinimleri ön planda tutularak
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tasarlanan aydınlatma biçimleri ne ek olarak; gece, mağaza imajını destekleyici daha
düşük aydınlık seviyesi uygulanmaktadır (Cliff, 1999).
Mağaza iç mekânında değişiklik gösteren aydınlatma miktarları ile farklı bir
atmosferleri oluşturulabilir. Çağımızda yaşanan enerji sorunları ve dünyanın doğal
kaynaklarının gün geçtikçe azalması, aydınlatma tasarımı çevreye duyarlı ve enerji
verimliliği sağlayacak şekilde tercih edilmesi gereklidir. Aydınlatmanın tasarlanması
ve uygulanması mağaza içinde yer alan iç mimari faktörler esas alınarak tasarlanması
satışa sunulacak ürünlerin desteklemesini sağlayacaktır. Mağaza iç mekân tasarımı
ile bütünleşik olarak tasarlanan aydınlatma mağazanın kimliğinin yansımasında
belirleyici olacaktır. Aydınlatma tasarımındaki hedef konforlu ve rahat algılanabilir
ortamlar yaratmaktır. Aydınlatma tasarımının doğru yapılmaması en çok mağaza içi
personelini olumsuz etkileyecektir. Çalışmanın kalitesi ile paralel olan doğru
aydınlatmanın insanların üzerinde yaratmış olduğu psikolojik etkidir. Olumlu
algılanmaması durumunda satış performansı etkilenecektir.
Aydınlatma planı yapılırken şu aşağıdaki unsurlara dikkat edilmelidir: (Philips
Lighting, 2007)
1.

“Mağazanın konumu,

2.

Her bölümde bulunacak ürün türü,

3.

Bölümlerin biçim ve boyutları,

4.

Tavan yüksekliği,

5.

Duvar, tavan ve döşemede kullanılan malzemeler ve renkler,

6.

Vitrin türü (arkası kapalı ya da açık vitrin) ” (Ökten, 2004).

Bölümlü mağazaların aydınlatma tasarımını yapılırken şu aşağıdaki unsurlara dikkat
edilmelidir (Ökten, 2004):
1.

“Aydınlatma satılan ürünlerden daha çok dikkat çekmemelidir.
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2.

Aydınlatma sistemi değişik ihtiyaçlara cevap verebilmeli,

ürünler ve konseptler değiştikçe yeniden düzenlenebilmelidir. Yapısal
değişimler tercih edilmemelidir.
3.

Satılan ürünün kolaylıkla algılanabilmesi ve müşterinin görsel

konforu açısından kamaşma problemi mercek ve filtrelerle ortadan
kaldırılmalıdır.
4.

Aydınlatma

üniteleri

mutlaka

görüş

alanının

dışına

yerleştirilmelidir.
5.

Aydınlatmada yüzeylerin renkleri ve parıltılarının da önemi

unutulmamalıdır.
6.

Mağaza iç aydınlık düzeyi dışarıdan gelen müşterinin gözünü

rahatsız etmeyecek değerlerde olmalıdır.
7.

Sergileme mekânlarında sergilenen ile çevresi arasında

aydınlık düzeyi farkı olmalıdır. Bu oran en az 3:1 ya da 4:1olmalıdır ve bu
değerler aşılmamalıdır.
8.

En iyi modellemenin birkaç yönden gelen, gölgelerin daha

yumuşak olduğu bir aydınlatma ile yapılabilir.” (Ökten, 2004)

“Aydınlatma tasarımı yapılırken, kullanılan enerjiden maksimum yararlanmak
gerekmektedir. Bunun için aydınlık düzeyleri, gerçekleştirilecek işleve ve
fonksiyonlara göre belirlenmelidir” (Light and Lighting, 2011). Tablo 5’ de ev
dekorasyon mağazasının farklı fonksiyonlu satış alanlarına ve yardımcı alanlarına ait
gerekli aydınlık düzeyleri verilmiştir.

142

Tablo 5. Mağazada satış alanlarına ve yardımcı alanlarına ait gerekli aydınlık
düzeyleri (Light and Lighting, 2011).
Bölgesel Alan

Aydınlık
Düzeyi (lx)

Duvar Teşhirli Satış Alanı
Kasa Bölümü
Stok, Paketleme, Sevk Odaları
Vestiyer
Tuvalet

500
500
300
150
150

Aydınlatma sistemleri 500-1000 m2 aralığındaki perakende mağazaları için 3’e
ayrılmaktadır:
1.

“Basit

Perakende

Mağazalarda

Aydınlatma

Düzenleri:

Kitle

mağazacılık ve indirim mağazaları gibi yüksek trafiğin olduğu self-servis
perakendeler için uygundur. Aydınlık Düzeyi: 500-1000 lx arasında kabul
edilir.
2.

Orta Seviye Mağazalarda Aydınlatma Düzenleri: Daha çok ortam

aydınlatması gerektiren mağazalar bu tanımlamaya dâhil olmaktadır. Kıyafet,
güzellik ürünleri, mobilya, ev eşyaları satan mağazalar bu kapsama
girmektedir. Aydınlık Düzeyi: 250-500 lx arasında kabul edilir.
3.

Lüks Mağazalarda Aydınlatma Düzenleri: Bu mağazalarda daha

kişisel satışlarla daha rahat müşteri faaliyetleri gerçekleşmektedir. Mücevher
mağazaları,

güzellik

salonları,

antika

dükkânları

bu

kapsamda

değerlendirilmektedir. Aydınlık Düzeyi: 100-250 lx arasında kabul edilir.”
(Özkaya, 1994)

Genel Aydınlatma: Mekânın tümünün aydınlatılmasını karşılayan türe genel
aydınlatma denilmektedir. Yeterli görsel konfor şartlarının bütününü karşılayarak
müşterilere güvenli bir dolaşım alanı yaratılmasını sağlamaktadır. Müşterilerin ve
satış personelinin tüm görsel ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir. Işığın daha “geniş,
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direkt veya endirekt dağılımını sağlayan aydınlatmalara genel aydınlatma denir”.
Genel aydınlatma müşterilerin satışa sunulan ürünü algılayıp tetkik etmesini
sağlayacaktır. Genel aydınlatma mekânın tümüne eşit düzeyde aydınlatma
sağlamaktadır. Homojen ve doğru bir aydınlık düzeyi oluşturulması amaçlanır.
“Görünen arma türlerle sağlanan direkt ışık ve gizli armatürlerle sağlanan endirekt
ışık, genel aydınlatma tasarımı yöntemlerinden ikisidir. Mağazanın tamamında,
yoğun trafik koridorlarında, satış noktalarında tüm mimari yüzeylerde genel
aydınlatma amaçlı armatürler kullanılabilmektedir”. Mağaza iç mekânlarında
uygulanan genel aydınlatma yöntemlerinde, genellikle sıva altı ve sıva üstü
aydınlatma armatürleri kullanılmaktadır. “Armatürün türüne göre ayarlanabilir açılı
olanlar veya sabit olanlar da mevcuttur. Aydınlatma sistemi tasarlanırken kullanılan
ışık kaynaklarının özelliklerine de dikkat edilmesi gerekir. Halojen enkandesan
lambalar, flüoresan lambalar ve LED lambalar genel aydınlatma için tercih
edilebilir” (The Lighting Handbook, 2011). Genel aydınlatma uygulanıldığında,
vurgu aydınlatma ve görev aydınlatması kullanılarak geliştirilebilir (Israel,1994)
(Şekil 149 -151).

Şekil 149-151. 10 Corso Como- New York (19.10.2018 tarihinde
Şekil 46

https://www.dezeen.com/2018/09/13/10-corso-como-design-store-seaport-districtŞekil 47

new-york/ adresinden alınmıştır.)

Vurgu aydınlatma: yönlendirilmesi mümkün aydınlatma elemanları tercih
edilerek yüksek seviye ışık miktarı ile aydınlatılmak istenen elemanın vurgulanması
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hedeflenmektedir.

Karşıtlıktan

yararlanılarak,

elemanların

öne

çıkartılması

sağlamaktadır. Bu yöntemin kullanılması ile “genel aydınlatmanın dışında parıltı
farklılıkları ve gölgeler yaratarak mekâna daha dinamik bir hava vermek için ek bir
sistem tasarlanmaktadır. Bu durumda genel çevre ile zıtlık yaratılmakta, belirli ürün
ve bölümlere dikkat çekilmektedir. Ray üstü armatürler, yüzeye monte armatürler,
yarı gömme armatürler ve gömme armatülerle mağazanın vurgu aydınlatma tasarımı
sağlanabilir. Mağaza geneli loş bırakılarak ürün gruplarına yerel vurgular yapılabilir”
Vurgu aydınlatması daha üst kitleye hedefleyen mağaza türlerinde uygulanmaktadır.
Ödeme alanları ve ürünlerin sergileme kısımlarında daha rahat algılanmaları için
sergileme ünitelerine yönelik ek aydınlatma yöntemleri de uygulanmaktadır. Bütün
bu yöntemlerin tümüne vurgu aydınlatması denilmektedir. Vurgu aydınlatmasının
görünür olması gerekli değildir. Duvar, tavan ve ya sergileme ünitelerinin altlarına ve
benzer noktalara aydınlatma elemanları konulabilmektedir (The Lighting Handbook,
2011) (Şekil 152-154).

Şekil 152 – 154. United Nude, Şangay (19.10.2018 tarihinde
Şekil 48

https://www.dezeen.com/2010/06/25/united-nude-by-rem-d-koolhaas/ adresinden

Şekil 49

alınmıştır).
Görev Aydınlatması: “Belirli görevlerin gerçekleştirildiği mekânlarda o

görevlerin gerektirdiği özelliklerde aydınlatma sisteminin tasarlanması gerekir. Her
bir görev için aydınlık düzeyi farklıdır. Görev aydınlatmasında hedeflenen cisimlerin
şekil, renk ve ayrıntılarıyla olduğu gibi, hızlı ve rahat bir şekilde görünürlüğünün
sağlanmasıdır” (Özkaya, 1994) (Şekil 155 ve 156).
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Şekil 155 ve 156. Aesop, Singapur (19.10.2018 tarihinde

Şekil 50

https://www.dezeen.com/2016/05/12/aesop-ion-store-singapore-snohetta-design“Mağaza cephesi
için kullanılan
aydınlatma elemanları cephe tasarımı için
upside-down-forest/
adresinden
alınmıştır.)
önem taşımaktadır. Vitrinler potansiyel müşterinin ilk bakış noktası olduğu
için vitrinin aydınlatılması doğru yapılmalıdır. Burada en önemli işlemlerden
biri ışık kaynaklarının görüş alanı içinde olmaması ve ürünlerin doğru
aydınlatılmasıdır (Abdülrahimov, 2001). Tasarım süreci içinde havanın
aydınlık olduğu zamanlar dikkate alınması gerekmektedir. Vitrinde kullanılan
cam malzemenin özelliği bu noktada önemlidir. Vitrinde uygulanan
aydınlatma sisteminde vitrinin sürekli yenilendiği faktörü unutulmamalıdır.
Vitrinler için tepeden, yandan ya da belli bir platformlardan aydınlatma
yapılabilmektedir. Mağaza giriş kapısını belli edecek biçimde aydınlatmalar
da yapılabilmektedir. Böylece mağaza için giriş noktası ön plana çıkmaktadır.
Mağaza cephesinde yer alan bir diğer eleman ise grafik elemanları ve
tabelalardır. Burada özellikle mağazanın adının geçtiği tabela ya da logo
tasarımının aydınlatılması mağazanın kimliği ve müşteri tarafından
algılanması açısından önem taşımaktadır” (Mun, 1981).
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“Mağaza

içinde

verimli

olmayacak

aydınlatma

teknikleri

vitrinde

kullanılabilir. Çünkü satış alanlarında ürünün her yönden iyi görülebilmesi
esastır. Ancak vitrin, bir görsel sunum aracı olarak, daha dramatik efektlerin
yaratılabileceği bir alandır. Vitrinler pek çok örnekte görüldüğü gibi teatral
bir hava ile farklı efektler, renkler ve sistemler kullanılarak tasarlanmaktadır.
Bu tip örneklerde aydınlatma, ürünün detaylarının görülmesini sağlamak
dışında bir görev üstlenerek mağaza imajına yönelik bir sunumla ortaya
çıkmaktadır (Arslan ve Ersun, 2011). Vitrin müşterilerin ilk bakış noktası
olduğu için burada doğru aydınlatma yapılması çok önemlidir. Vitrin
aydınlatması tepeden ya da belirli oranlarda yanlardan gelebilir. Vitrinlerde
enkandesan lambalar ve LED lambalarla donatılmış, sabit ya da
yönlendirilebilir noktasal ışık kaynakları olan spotların kullanımı idealdir.
Vitrinlerde, genel aydınlatmanın yanı sıra dikkat çekmek amacıyla vurgu
aydınlatması da uygulanabilir. Farklı renk etkilerinin elde edilmesi için
armatürlere renk filtreleri takılabilir. Vitrinlerde; gün ışığının, özellikle güneş
ışığının vitrin camı üzerinde kamaşma sorununa neden olacağından, vitrin
dışında bir güneş kontrol elemanına ihtiyaç duyulmaktadır. Vitrinler
genellikle vitrinin üst kısmında bulunan armatürlerle aydınlatılırlar. Bunun
dışında da birçok aydınlatma yöntemi vardır. Bunlar, yerden aydınlatma,
yandan arkadan aydınlatma ve gizli aydınlatmadır”.

Birçok büyük mağaza, vitrinlerinde akıllı aydınlatma sistemi kullanmaktadır.
Bu sistem için kaliteli aydınlatma armatürleri kullanmak gereklidir. Vitrin
aydınlatmasında dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri ışıkların vitrinin
içine doğru yönlendirilmesidir çünkü dışarı doğru yapılan aydınlatma müşterilerin
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gözlerinde kamaşma oluşturabilir (Bayraktar, 2011). İyi bir vitrin tasarımının şu
koşulları sağlaması beklenmektedir (The Lighting Handbook, 2011):
1.

“Camın yaratacağı yansımaları engelleyecek şekilde büyük,

parlak alanların yaratılması ve sergilenen ürünlerin değerlerini yansıtması,
2.

Dikkat çekilmesi istenen alanlarda, dramatik ve etkili

kompozisyonların oluşumunu sağlayacak yüksek parıltı sağlaması,
3.

Vitrindeki sunuşu güçlendirecek güçlü zıtlıklar, gölgelemeler,

modellemeler ve güçlü renkler yaratması,
4.

Değişen vitrin düzenlemelerine uyum sağlayabilecek, esnek

aydınlatma sistemleri ya da özel efektler için ekstra araçların bulunması
beklenmektedir.” (Flynn, Segil ve Steffy, 1988)
“Yansıma, tüm mağaza vitrinleri için en büyük sorunlardan biridir. Gün
ışığında mağaza içi aydınlatmasının dışarıdaki parıltıdan az olması nedeniyle
vitrin camının bir ayna veya yansıtıcı bir yüzey haline dönüşmesi olarak
tanımlanabilir. Bu nedenle vitrin içindeki ürünlerin seçilmesi ve görülmesi
güçleşir. Vitrin ve içerideki görünümü engelleyen bu sorunu çözmek için, çok
ekonomik olmamakla beraber, iç mekânda ki ışık kaynaklarını arttırmak bir
çözüm olabilir. Bunun dışında, vitrin camlarına yapılan bazı müdahaleler ile
bu sorun ortadan kaldırılabilir ya da azaltılabilir” (Flynn, Segil ve Steffy,
1988) (Şekil 157 ve 158).
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Şekil 157 ve 158. Nike, Robert Storey Studio (19.10.2018 tarihinde
https://www.dezeen.com/2014/08/08/robert-storey-studio-nike-pop-up-shop-newyork/ adresinden alınmıştır)

Şekil 55
52
51
53
54
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BEŞİNCİ BÖLÜM
MUDO CONCEPT ve BOYNER BÖLÜMLÜ MAĞAZALARININ
KURUMSAL KİMLİĞİNİN İÇ MEKÂN TASARIMINA ETKİSİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
5. MUDO CONCEPT VE BOYNER BÖLÜMLÜ MAĞAZALARININ İÇ
MEKÂN TASARIMINDAKİ KURUMSAL KİMLİK ANALİZİ
Bu çalışmada, Ankara ilinde Panora Alışveriş Merkezi içinde faaliyet gösteren
Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazaları araştırma evreni olarak belirlenmiş
ve bu mağazaların kurumsal kimliklerinin iç mekân tasarımına yansıması
değerlendirilmiştir. İki bölümlü mağazanın seçilmesinin nedeni; birbirinden farklı
kurumsal kimliğin, iç mekân tasarımında nasıl etki ettiğini, mağaza kullanıcılarının
değerlendirmesi aracılığıyla ölçmektir. Çalışmanın bu bölümünde seçilen mağazalar,
marka kimliği kavramları açısından incelenerek, dış cephe ve iç mekân bileşenleri
açısından ortaya koyulmuş, kurumsal kimliğin iç mekân tasarımına etkileri
değerlendirilmiştir. Panora Alışveriş Merkezi içinde Boyner Bölümlü Mağazası
birinci katta, Mudo Concept Mağazası ise ikinci katta konumlanmıştır.
5.1. Mudo ve Boyner Markalarının Tarihçesi
5.1.1. Mudo Markasının Tarihçesi ve Logosu
“İki genç girişimci, Mustafa Taviloğlu ve Doğan Gürün tarafından
kurulan Mudo Mağazası, 1964 yılında doğmuştur. 1968’li yıllarda Paris’te
bulunan Taviloğlu, oradaki gençliği gözlemlerken, gençlerin kendine özgü,
farklı bir giyim tarzı olduğunu fark etmiş ve Mudo’nun kendine has çizgileri
ilk buradan esinlenerek ortaya çıkmıştır. 1970 yılında jean ve spor giyim
ağırlıklı Erenköy Mudo Mağazası ile büyümeye başlamıştır. 1994 yılında
Akmerkez’de ilk Mudo City mağazası açılmıştır. Mudo, ilerleyen yıllarda
önceliğini, genişleyen ürün yelpazesini bir çatı altında sunabilmek adına daha
büyük mağazalar açmak olarak belirlemiş, bunun sonucunda da 3500 m²’lik
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Ankara Mudo City ve 4500 m²’lik Maslak Mudo Concept birbirini takip eden
yıllarda açılmıştır. Mudo, “mağazada alışveriş” (shop in shop) konseptinden
yola çıkarak bir “çok markalı yaşam tarzı mağazası” (multibrand lifestyle
store) haline dönüşen Mudo City mağazaları başta olmak üzere, Mudo
Concept mağazaları, ağırlıklı olarak Mudo grubunun hazır giyim ürünlerine
yer verilen Mudo Store’lar ve de son yıllarda hızla çoğalan Mudo Outlet
mağazalarıyla, bugün 38.000 m²’nin üzerinde satış alanına sahiptir”
(http://markalartarihi.blogcu.com/mudo-nun-kurulus-hikayesitarihcesi/8140363).
Yenilik ve farklılık anlayışını sadece ürün gamı ile değil, iletişim çalışmaları ile de
ortaya koyduğunu belirten Mudo Mağazası, ilk mağazacılık deneyimi sırasında
çağdaş ve kaliteli çizgiyi ortaya koyduğunu ifade etmektedir. Misyonunu; daima
günceli yakalamak, müşterilerinin gelecekte ne isteyeceklerine odaklanmak, zevkli,
ulaşılabilir ve kaliteli ürünler sunmak olduğunu resmi internet sayfasından
duyurmaktadır. Vizyonunu ise; müşterilerinin tercih ettiği ilk üç marka arasında yer
almak ve her evde en az bir Mudo ürününün bulunması ile yaygın olmayı
hedeflediğini belirtmektedir (https://www.mudo.com.tr/hakkimizda) (Şekil 159 –
162).

Şekil 159 – 162. Mudo markası logoları (20.05.2019 tarihinde
https://www.logovector.org/logo/mudo-city/,
http://www.basinbulteni.com/kurum/mudo/gorseller,https://www.logovector.org/l
ogo/mudo-collection/, https://www.avm.gen.tr/mudo-concept.html adresinden
alınmıştır)

Firmanın beyanı ile kurumsal kimliğine atfettiği düşünülen “çağdaş, kaliteli, güncel,
zevkli, ulaşılabilir, geleceğe dönük, yaygın (ulaşılabilir)” kavramlarının, iç mekân

151

tasarımı yoluyla da iletildiği düşüncesinden yola çıkarak, kullanıcıların mekânda bu
kavramlara ait algılamaya sahip olup olmadığı incelenmelidir.
5.1.2. Boyner Markasının Tarihçesi ve Logosu
“Boyner Büyük Mağazacılık Türkiye'nin halka açık gıda ve elektronik dışı en
büyük perakende grubu Boyner Grup’un amiral gemisi ve Türkiye’nin lider mağaza
zinciridir. 1981’de ‘Çarşı’ tabelasıyla Bakırköy’de açılan mağazasıyla faaliyetlerine
başlamıştır”

(20.05.2019

tarihinde

https://kurumsal.boyner.com.tr/hakkimizda

adresinden alınmıştır).
“1985 yılında Çarşı Mağazaları, hizmet verdiği müşteri kitlesini büyük
mağazacılık anlayışına uygun yeniliklerle karşılamaya başlamıştır. 1990
yılına gelindiğinde artık büyük mağazacılığın evrensel üretim ve pazarlama
ilkeleriyle yürüyen öncü ve yenilikçi mağazalar zincirinin başlangıç noktasına
gelinmiştir. 1991 yılında 7000 m²’lik alanda açılan Maslak Mağazası, kadın,
erkek, çocuk, ayakkabı, spor giyim ve ev gibi ayrı bölümleri ile mağazacılık
sektörüne yeni bir anlayış getirmiştir. Maslak Mağazasını, alışveriş
merkezleri içinde ilk ana mağaza olan Çarşı Capitol izlemiştir. 1993 yılında
açılan Çarşı Capitol Mağazası, alışveriş merkezi içinde de bölümlü
mağazanın başarı sağlayabileceğinin örneği olmuştur” (20.05.2019 tarihinde
https://kurumsal.boyner.com.tr/hakkimizda adresinden alınmıştır).
“2004 yılındaki değişim programı çerçevesinde, ismi Çarşı’dan Boyner’e
değişen Büyük Boyner Mağazası (BBM), 2006 yılında kozmetik ürünleriyle
başlayan, 2007 yılında ev tekstili ve 2008 yılında spor giyim alanlarında devam eden
yatırımları ile yeni küçük konsept mağazaları olan Boyner Evde ve Boyner Sports’u
da açmıştır” (20.05.2019 tarihinde https://kurumsal.boyner.com.tr/hakkimizda
adresinden alınmıştır).
“2013’te Yeni Karamürsel Mağazaları’nın (YKM) hisselerini alarak,
sektördeki konumuna güç katmıştır. Boyner, bugün çok katlı mağazaları, tek
kategoride uzmanlaşmış konsept mağazaları Boyner Sports, YKM Sport,
Outlet Mağazaları ve YKM Mağazaları ile 6 farklı mağazacılık konsepti ile
Türkiye’nin 37 ilinde 117 mağazası ile hizmet vermektedir. Boyner,
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müşterilerine kadın, erkek, çocuk, bebek, genç aktif spor giyimden ayakkabı
ve aksesuara, kozmetikten ev dekorasyon ürünlerine kadar farklı kategorideki
pek çok yerli ve yabancı marka ürününü bir arada sunmaktadır.” (20.05.2019
tarihinde https://kurumsal.boyner.com.tr/hakkimizda adresinden alınmıştır).
2016 yılının sonunda Türkiye'nin 37 ilinde 117 mağazası ile 300.000 m²’lik satış
alanına ulaşan Boyner Büyük Mağazacılık, yaklaşık 4.800 çalışanı ile yaklaşık 120
milyonun

üzerinde

ziyaretçiyi

ağırlamıştır

(20.05.2019

tarihinde

https://kurumsal.boyner.com.tr/hakkimizda adresinden alınmıştır).
TBWA\İstanbul tarafından tasarlanan Boyner Mağazasının yeni logosu; “dinamik,
modern, sade ve sıcak yapısını” simgelemektedir (20.05.2019 tarihinde adresinden
http://www.dijitalajanslar.com/boyner-kurumsal-kimligini-yeniledi alınmıştır) (Şekil
163). Günümüzün evrensel tasarım ögelerini barındırdığı belirtilen logonun, zamanla
eskimeyecek ve modası geçmeyecek bir nitelikte tasarlandığı belirtilmektedir
Firmanın yeni kurumsal kimlik beyanı ile ilgili kendine atfettiği kavramların, iç
mekân tasarımı yoluyla da iletildiği düşüncesinden yola çıkarak, kullanıcıların
mekânda bu kavramlara ait algılamaya sahip olup olmadığı incelenmelidir.

Şekil

163.

Boyner

markası

logoları

(20.05.2019

http://www.hasanyalcin.com/boynerin-yeni-logosu/ adresinden alınmıştır)

tarihinde
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5.2. Mudo Concept ve Boyner Mağazalarının Kurumsal Kimlik Kapsamında İç
Mekân Tasarımı
5.2.1. Dış Cephe Tasarımı ve Vitrin
Dış cephe tasarımı değerlendirildiğinde; Mudo Concept ve Boyner Bölümlü
Mağazalarının her ikisinde de açılı cephe tasarımı yapıldığı görülmektedir (Şekil 164
ve 165). 4. Bölüm içeriğinde incelendiği üzere kapalı bir alışveriş merkezi içinde,
mağazanın cephe tasarımında o alışveriş merkezinin belli standartlarına bağlı kalma
zorunluluğu bulunmaktadır. Her iki mağazanın cam cepheye sahip olduğu ve sadece
logo ve levhalarının bulunduğu, mağaza içini tümüyle göstermenin hedeflendiği
anlaşılmaktadır. Mağazanın dışı bir ambalaj niteliği taşıdığından; Dume’a göre,
(1992, s.310) müşteride merak uyandırmıyorsa içindeki ürünleri satamaz. Demirci’ye
göre (2000, s.17), mağazanın dış görünümü mağazayı çekici kılmalı, müşteriyi
alışverişe davet edici nitelikte olmalıdır. Köker’e göre (2001, s.54) mağazanın sahip
olmak istediği imaj, mağaza dış cephesinin bu imaja uymasından geçmektedir. Buna
bağlı olarak; Mudo Concept Bölümlü Mağazası’nda internet sayfalarında beyan
edilen “yenilikçi, ulaşılabilir, kaliteli, çağdaş, kaliteli, modern, rahat” imajları
aranmalıdır. Boyner Bölümlü Mağazası’nda ise; “dinamik, modern, sade, sıcak,
modası geçmeyen” imajları aranmalıdır.
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Şekil 164. Mudo Concept Bölümlü Mağazasının giriş cephesi çizimi (A Tasarım
Mimarlık, 2004)

Şekil 165. Boyner Bölümlü Mağazasının giriş cephesi çizimi (A Tasarım
Mimarlık,2004)
Mudo Concept Bölümlü Mağazası tabela tasarımı değerlendirildiğinde; İsim
tabelası, mağaza müşterisinin markaya ait karşılaştığı ilk afiştir. İsim tabelasının
amacı tüketicinin mağazayı tanımasına olanak yaratmak ve müşterinin ilgisini
çekmektedir. Mağazanın isim tabelasında perakendecinin kim olduğu ve ne sattığı ile
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ilgili bilgiler bulunmalıdır. Mudo Concept Bölümlü Mağazası örneğinde ahşap plak
üzerine monteli plakalar halinde paslanmaz çelik malzemeden yapılan kutu harfler
kullanılmıştır. Mudo Concept ismi dikey olarak yerleştirilmiştir. Mudo Bölümlü
Mağazasının camla tasarlanmış giriş cephesinin büyük kısmının, mobilya ve
aksesuar bölümünde satışa sunulan ürünlerle doğrudan ilişkili olduğu görülmektedir.
Mağaza iç mekânında yoğunlukla kullanılan masif ahşap detaylar tabelada da
kullanılmıştır (Şekil 166 ve 167).

Şekil 166. Mudo Concept Bölümlü Mağazasının tabelası (Keyvanoğlu-Parmaksız,
2019)
Markanın logo tasarımıyla, markayla ilgili verilen mesajın arasındaki ilişkinin
benzersiz ve kalıcı olması gerekmektedir. Mağazanın isim tabelası, cephenin ölçeği,
malzemesi ve tasarımıyla bütünleşecek biçimde düşünülmeli ve renk, doku,
aydınlatma gibi özellikleriyle uyumlu olmalıdır (Özer, 2014, s.41) bilgisinden
hareketle; Boyner Bölümlü Mağazası tabela tasarımı değerlendirildiğinde siyah
kompozit plaklar üzerine ışıklı kırmızı pleksi kutu harfler mağazanın cephesini
ortalayacak şekilde kullanılmıştır. Sıcak renk olan kırmızı, görsel açıdan uyarıcı bir
etki yaratmaktadır. Boyner logosu, tabelada da birebir aynı font ve renkle
uygulanmıştır. Logolar, markaların bilinirliğini sağlamadaki en önemli unsurdur.
Günlük hayatta birçok markanın logoları ile karşılaşır ve bu markaların ürünlerini
hatırlamamızda bu görsel sembollerden faydalanırız. Logosunu ışıklarla destekleyen
Boyner Bölümlü Mağazasının, hatırlanabilinirlik faktörünü arttırmış olduğu
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görülmektedir. Cephe üzerinde kompozit siyah mat levhalar kullanarak isim
tabelasını vurgulu bir biçimde yansıttığı görülmektedir.

Şekil 167. Boyner Bölümlü Mağazasının tabelası (Keyvanoğlu-Parmaksız, 2018)

Vitrin tasarımı değerlendirildiğinde; kapalı bir alışveriş merkezi içinde bulunan
bölümlü mağaza örneğinde, cephe tasarımında o alışveriş merkezinin belli
standartlarına bağlı kalma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu standartlar ve sınırlı alan
kullanımı gibi sebeplerle alışveriş merkezi içinde mağaza cepheleri, vitrin, giriş
kapısı ve isim tabelasının tasarımı ve bu elemanların konumlarıyla biçimlenmektedir
(Özkan, 2009, s.34). Bu sebepten sınırlı bir vitrin alanına sahip olan Mudo Concept
Bölümlü Mağazası örneğinde; gri alüminyum doğrama tercih edildiği, lamine vitrin
camının görsel ilişki açısından doğrama ile bölünmemesine gayret edildiği dikkat
çekmektedir (Şekil 168-170). Mağaza girişinde, genişliği en az 300 cm. olan giriş
açıklığı bırakılmıştır ve kapı kullanılmamıştır. Arkası açık vitrin düzeni
uygulanmıştır. Arkası açık vitrinler, mağaza iç mekân düzenlemesi ile birlikte
düşünülen ve iç mekânın bir devamı olan vitrin şeklidir. Müşterinin vitrinle
ilgilenirken iç mekânla da göz teması kurması beklenir. Çoğunlukla moda alanındaki
mağazalarda tercih edildiği görülen bir vitrin tasarımıdır. Mağazanın sağında kalan
kısım tekstil bölümü, sol tarafta kalan kısım ise ev aksesuarları ve mobilya bölümü
olarak ayrılmıştır. Vitrinlerde mekânın içindeki gibi sağda tekstil bölümü, solda ev
eşyaları sergilenmektedir. Vitrinde sergilenen ürünler, mağaza içi ile bütünleşik bir
düzendedir. Bu şekilde mağaza içindeki ürün çeşitliliğinin dışarıya yansıtabildiği
görülmektedir.
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Şekil 168 ve 169. Mudo Concept Bölümlü Mağazasının tekstil vitrini
(Keyvanoğlu-Parmaksız, 2019) ekil

Şekil 170. Mudo Concept Bölümlü Mağazasının vitrini (Keyvanoğlu-Parmaksız,
2019)
Alışveriş merkezi içinde bulunan mağazaların cephe tasarımları belli
standartların dışına çıkamadığından dolayı sıradanlaşmakta ve özgünleşememektedir.
Mağaza vitrinleri, önünden geçenlerin dikkatini cezbederek mağaza içine çekecek
etkiye sahip olmanın yanı sıra, markayla ilgili bir takım bilgileri de aktarabilmelidir
(Berman, 1992, s.13).

Boyner Bölümlü Mağazasında, bu sınırlılıkları ortadan

kaldırarak vitrinsiz bir tasarım uygulamıştır. Bu tasarım, mağazanın kendisini bir
vitrin konumuna getirmiştir. Mağazanın giriş aksında bulunan marka ve logolarını
taşıyan ada olarak tasarlanan bölgede, kozmetik alanları bulunmaktadır. Bu kozmetik
alanlarının her biri mağaza içinde kendi vitrinlerini yaratmış olduğundan mağazanın
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vitrinsiz oluşunun avantaja dönüşmüş olduğu söylenebilir (Şekil 171 ve 172).

Şekil 171 ve 172. Boyner Bölümlü Mağazasının vitrini (Keyvanoğlu-Parmaksız,
2019) ekil
Açılı cephe düzenlemesinde mağazanın vitrinine küçük açı vererek, hem vitrin
camlarının parlamasını azaltır, hem sergilenen ürünler daha rahat görülmekte ve
müşterilere de daha çok koruma sağlamaktadır (Lewison, 1997, s.266). Mudo
Concept ve Boyner Bölümlü Mağazasında açılı cephe uygulaması yapılmıştır, ancak
bu uygulama mağazanın kendi tercihinden çok alışveriş merkezi içinde mağazanın
konumuyla ilişkilidir. Mağazanın konumu sebebiyle açılı cephe uygulaması, alışveriş
merkezinin mevcut mağaza için ayrılan içe doğru bir yay hattı üzerinde
bulunmaktadır.
5.2.2. Plan Tipi
Mağazanın yerleşim planındaki temel amaç, sınırlı alanı en fazla fayda
sağlayacak şekilde düzenlemektir. Doğru bir mağaza yerleşim planı, kullanıcıları
mağaza içinde belirlenmiş bir yöne doğru yönlendirir, yolu bulmalarını sağlar,
izleyecekleri yolu kendilerinin seçmesine olanak tanır. Bu kurgu sağlanırken bazı
faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Mağazanın türü, büyüklüğü, formu, kat
sayısı; satış dışı faaliyetlerde kullanılacak alan ve donatıların yeri; satılacak ürün
çeşitliliği; hedef kitlenin özellikleri; uygulanacak satış yöntemleri; markaların
mevcut ve beklenen tercihleri; rakiplerin yerleşim düzeni stratejileri gibi iç mekân
tasarımı açısından değerlendirildiğinde plan tipi en önemli unsurlardan biridir.
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Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazasında butik plan tipi uygulanmıştır.
4. Bölümde açıklandığı gibi Levy ve Weitz’e göre (2009, s.513) butik plan tipinde,
tüketici kalabalığını mağaza içindeki farklı bölümlere dağıtmak için başlıca koridor,
mağazanın etrafını çevrelemektedir. Butik plan tipi serbest biçimin doğal bir uzantısı
olarak gelişmiştir. Hasty ve Reardon’a göre (1997) butik plan tipi, tüketicilere en
fazla ürün satın aldıran düzenlemedir. Büyük bir mağaza içinde küçük mağazalar
varmış hissi uyandırarak, mağaza içinde rahat dolaşım sağlar ve tüketicinin ilgisini
çeken bölümlere yönlenme gerçekleştirirler (Arslan, 2004, s.189). Tüm fonksiyonel
ilişkileri belirleyen, mekânsal formları ve projenin içsel karakterini besleyen unsur,
plan çözümleridir. Plan, tüm girdileri ve konsept arayışlarını bünyesinde topladığı ve
programın tüm ihtiyaçlarını yaratıcı bir yaklaşımla yorumlayarak sunduğu takdirde
doğru bir biçimde işlemektedir.
5.2.3. Yatay ve Dikey Dolaşım
Tüketicilerin bir mağaza içinde kısıtlı bir hareket şemaları vardır. Bir
mağazadaki dolaşımı planlamak için, kullanıcı davranışlarına bağlı olarak bu hareket
şemalarını doğru tespit etmek gerekmektedir. Dolaşımın basit bir şekilde
tasarlanması, mağaza içindeki müşterilerin konsantrasyonlarının bozulmaması
açısından daha doğru bir çözüm sağlayabilmektedir. Dolaşım alanları ve koridorlar
bir mağaza planının arterlerini oluştururlar. Bu nedenle, mağazanın açık bir şemada
düzenlenmesi ve müşterinin iç mekândaki her noktaya kolaylıkla ulaşabilmesi
önemlidir. Ancak, bunu gerçekleştirirken aynı zamanda görsel bir heyecan yaratmak
ve sürprizler hazırlamak da mağaza içinde alışverişe daha uygun bir ortam hazırlama
açısından başarılı olabilmektedir. Planlamada dikkat edilecek noktalardan biri de
müşterinin ulaştığı alanlardan hiçbirinin kestirme ya da ölü nokta olmamasıdır.
Mudo Concept Bölümlü Mağazasının dolaşım şemasına göre merdivenin
konumlandırılması değerlendirildiğinde; mağazanın girişinden hareket ederek sağ
aksta mağazanın kadın tekstil bölümü yer almaktadır. Vitrinden de okunan bu
yerleşimin devamında erkek tekstil bölümünün yer aldığı görülmektedir. Mağazanın
sol kısmında ev eşyaları, ev tekstil bölümleri bulunmaktadır. Ancak, bu iki farklı
bölüm; giyim ve ev ürünleri dolaşım şemasında süreklilik sağlamamaktadır. Dolaşım
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şeması üzerinde farklı bölümlenmeler mevcuttur. Bu bölümlerin olması bölümlü
mağaza tasarımında istenen bir faktördür ancak, bu mağazadaki uygulama biçimiyle
sirkülasyonda aksaklıklara neden olduğu görülmektedir. Bu aksaklık, ikinci kattaki
çoğunlukla bahçe mobilyası bölümü bulunan alana ulaşmada karışıklığa neden
olmaktadır. Sirkülasyon, mağazalarda en önemli tasarım ölçütlerinden biridir ve
dolaşım alanları ne kadar doğru tasarlanıp, dolaşım ne kadar doğru yönlendirilirse,
mağazalardan o kadar çok verim alınır. Özkan, bilgisinden hareketle (2009, s.48)
ikinci kata ulaşım sağlayan yürüyen merdivenin konumlandırılması, dolaşım
şemasındaki tıkanıklık nedeniyle tasarım hatası olarak kabul edilebilir (Şekil 173).

Şekil 173. Mudo Concept Bölümlü Mağazasının merdiveni (KeyvanoğluParmaksız, 2018- 2019)
Boyner Bölümlü Mağazasının dolaşım şemasına göre merdivenin
konumlandırılması değerlendirildiğinde; mağazanın girişinden sağ ve sol akslara
hareket eden dolaşım şemasını destekleyen koridor sistemi bulunmaktadır. Bu
koridor sistemi mağazanın tümünü dairesel şekilde tamamlamayı ve tüm mağazanın
dolaşımını sağlamayı hedeflemektedir. Bu düzeni destekler nitelikte mağaza iç
mekânının odak noktasında bulunan yürüyen merdivenler, ikinci kata ulaşmak üzere
konumlanmıştır. Giriş kattaki dolaşım şeması, asma katta kendini tekrar etmekte ve
merdivenin çıkış aksından sonra ikinci katta da dairesel hareketle mağazanın tümüne
dolaşım

hizmeti

sağladıktan

sonra

iniş

merdiveni,

kullanıcı/müşteriyi

karşılamaktadır. Bu dolaşım şemasının bölümlü mağazalarda uygulanması beklenen
bir yaklaşım olduğunu söylenebilir (Şekil 174 ve 175).

161

Şekil 174 ve 175. Boyner Bölümlü Mağazasının merdiveni
Parmaksız,2018- 2019) Şekil 58

(Keyvanoğlu-

5.2.4. Sergileme elemanları
Mudo Concept Bölümlü Mağazasının sergileme elemanlarında, dayanıklılık
ve kalite kısmen önem taşımaktadır. Değişen moda, ürünler kadar ürünlerin içinde
bulunduğu ve sergilendiği mekânları ve sergileme elemanlarını da etkilemektedir. Bu
nedenle, aynı sergileme elemanlarını uzun süreler boyu kullanmak pek de avantajlı
gözükmemektedir. Bu durumda, yapılabilecek değişimler konusunda öngörülü olup,
dayanıklılık ve fiyat konusunda optimum bir aralık gözetilmesinde fayda vardır.
Mudo Concept Bölümlü Mağazalarında yaygın olarak, kadın ve erkek tekstil
bölümünde mağazanın orta kısmında yer alan sergileme üniteleri ise çoğunlukla
hareketli mobilyalardır. Mudo Concept Bölümlü Mağazası sergileme açısından
değerlendirildiğinde, mağazaların tümünde, teşhir elemanlarında genel olarak masif
ve metal malzemeler kullanılmaktadır. Bu tercih, yüzeylerle tezat bir teşhir biçimidir.
Orta alanlarda ise, yoğunluklu olarak farklı malzeme ve yükseklikte masif masalar,
ayaklı hareketli askı sistemleri görülmektedir. Az sayıda manken, metal dolaplar ve
görseller tercih edilmiştir. Tekstil bölümünde teşhir amaçlı bu donatıların yanında,
genel kullanım amaçlı az sayıda ayna ve oturma birimleri dikkat çekmektedir.
Ayakkabı bölümü için ayrı bir alan olmadığı için gelişi güzel halde yerleştirilmiş
ayakkabı sunumları görülmektedir. Karacalı’ya göre iyi bir ürün sergileme çözümü,
farklı sistemlerin, giyim ürünü çeşitlerine, mağaza boyutlarına, mağaza kapasitesine
göre uyumlu bir oranda kullanılmasıdır (2012, s.67). Mudo Concept Bölümlü
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Mağazasında

ürünlerin

sergilemesindeki

yoğunluk,

ürünlerin

algılanmasını

zorlaştırmaktadır. Teşhir için kullanılan tasarımların tekrar etmemesi mekânın metal
ve ahşap yoğunlukta tasarlanması, mağazada görsel açıdan karmaşaya sebep
olmuştur. Bu nedenle, teşhir ürünlerinin sınıflandırılmasında belirsizlik bulunduğu
belirtilebilir (Şekil 176- 178).

Şekil 176 – 178. Mudo Concept Bölümlü Mağazasının sergileme elemanları
(Keyvanoğlu-Parmaksız, 2018)
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Şekil
- 184.
Mudo
Concept
Şekil
59 179
Şekil 60
Şekil 61
Şekil 62
Şekil 63

Bölümlü Mağazasının sergileme elemanları

(Keyvanoğlu-Parmaksız, 2019)

Her moda ürünü kendi özellikleriyle uyumlu, en cezbedici halde sunuma
hazırlanmalıdır. Bunu sağlayan başlıca elemanlar, mağaza satış alanları içindeki askı
ve sergilenme sistemleri ile diğer mobilyalardır. Bu elemanların değişime ayak
uydurabilen, esnek sistemler olması, özellikle zincir mağaza perakendeciliği için
avantajlı olabilmektedir. Ancak, esneklik ile verimlilik belli bir denge içinde
olmalıdır. Tasarım sürecinde, ürünlerin sergileniş biçimine önceden karar verilmesi
gerekir. Her ürün, kendi özelliklerine uygun şekilde sergilenmelidir. (Lewison,
1997). Boyner Bölümlü Mağazasının sergileme elemanlarında birincil önceliğin,
farklı markalara ev sahipliği yapmasından dolayı sergileme elemanlarında dil
bütünlüğünün sağlanması olmalıdır. Aynı zamanda, aynı dile sahip bir tasarım ortaya
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koyarken cezbedici ve dikkat çekici şekilde olması da beklenmektedir. Kendi çatısı
altındaki markalara bölümler ayırırken kendi kimliğini korumalı ve ortaya
koymalıdır. Bölümlü mağazalarda sergileme elemanı gibi iç mekân tasarımında
bulunan birçok tasarım ögesinde bu kaygı duyulmalıdır. Diğer mağaza türlerinden
farkı, bu gibi noktalarda ortaya çıkmaktadır. Boyner Bölümlü Mağazasının tümünde
olduğu gibi, teşhir elemanlarında genel olarak ahşap kaplama ve mdf (medium
density fiberboard) üzeri boya kullanılmıştır. Mağazanın sahip olmak istediği
‘kaliteli’ imaj algısı sergileme ögelerinde de okunmalıdır. Boyner Bölümlü Mağazası
iç mekân tasarımındaki orta alanlarda ise, yoğunluklu olarak farklı malzeme ve
yükseklikte kaplama ve buzlu cam detaylı orta sehpalar, iki kollu askılıklar, dört
kollu askılıklar ve dairesel askılıklar görülmektedir. Genel kullanım amaçlı aynalar
ve oturma birimleri bulunmaktadır (Şekil 185-196). Mağaza genelinde farklı
sergileme elemanları görülmektedir. Markaların kendilerine ait kimliklerin ön planda
bulunması, Boyner Bölümlü Mağazasında ürünlerin sergilemesindeki çok çeşitli ürün
gamı bulunmasından kaynaklı yoğunluk, ürünlerin algılanmasını zorlaştırmaktadır.
Teşhir için kullanılan tasarımların dil birliği oluşturmaması, mağazada görsel açıdan
karmaşaya sebep olmuştur. Bu nedenle, teşhir ürünlerinin sınıflandırılmasında
belirsizlik bulunduğu belirtilebilir.

Şekil 185 - 187. Boyner Bölümlü Mağazasının erkek bölümü sergileme elemanları
(Keyvanoğlu-Parmaksız, 2018)
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Şekil 188 - 196. Boyner Bölümlü Mağazasının farklı bölümlerde sergileme
elemanları (Keyvanoğlu-Parmaksız, 2018)
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5.2.5. Mobilya ve donatılar
Lewison’un

(1997)

tanımlamasıyla

bölümlü

mağazalarda

kullanılan

donatıların işlevleri şu şekilde sıralanmıştır: Mağaza kimliğini ortaya koymak, satışa
destek olmak, ürün gruplarını tanımlamak, düzenli bir mağaza atmosferi ortaya
koymak, cezbedici bir sunuş sağlamak. Donatılar, sergileme işlevlerinin yanı sıra;
yönlendirme, depolama ve ürün gruplarını bölme gibi işlevleri de üstlenebilirler.
Donatılar; türü, malzemesi ve formu ile bölümlü mağazanın iç mekân tasarımını
doğrudan etki eden bir başka faktördür. Hatta tasarlanmış donatılar mağazaya kimlik
kazandırırlar. Ayrıca, donatılar belirli bir esneklik sunmalıdır. Böylelikle, yapılacak
sezonluk değişimlere uyum sağlayabilirler (Lewison, 1997).
Mudo Concept Bölümlü Mağazasındaki mobilya ve donatıları biçimsel olarak
sınıflandırmak gerekirse, duvar önünde genellikle askı sistemleri ve açık dolap
sistemleri kullanılmıştır. Duvar önünde ayrıca, alçı panellerden oluşturulan nişlere
yerleştirilmiş kanallı panel sistemi ile oluşturulan raflar ve ayaklı askılar
görülmektedir. Bu raf sistemlerinin boyutlarının ayarlanabilir olması, yeniden
işlevlendirme olanağı sağlamaktadır. Bu da sezonluk ürün değişiminde ürünlerin
yerleşimi için kolaylık tanımaktadır. Çeperde ayarlanabilir ya da sabit askı sistemleri
ve ev aksesuarları bölümünde ürünün ortaya çıkarılabilmesi için beyaz raflar, cam
raflar kullanılmaktadır (Şekil 197 - 208). Genellikle yatay bir etki yaratarak
konumlandırılmış sergileme üniteleri görülmektedir. Mudo Concept Bölümlü
Mağazasının iç mekân tasarımında bölücülerin çok fazla kullanılmaması nedeniyle
mağazanın duvarları etkin biçimde kullanılmaya çalışılmıştır. Askı sergileme
biçiminde, daha çok alana ihtiyaç olacaktır. Sabit raf sistemlerinde böyle bir sıkıntı
doğmayacağından bölümlü mağazalarda tercih edilmektedir. Mills (1995, s.51) ve
Yıldırım’a göre (2015, s.16) yatay çizgi kullanımı mekânda yatma ve uyku hissi
yaratmaktadır. Sergilemede kullanılan yatay şekiller ve çizgiler mekânın huzurlu,
rahat ve dingin algılanmasını sağlamaktadır. Bunun, müşterilerin mağazada daha
uzun süreli kalması için tasarlandığı düşünülebilir (Mills, Paul ve Moormann, 1995,
s.51; Yıldırım, 2015, s.16).
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Şekil 197 ve 202. Mudo Concept Bölümlü Mağazasının sergileme elemanları ve
donatıları - ev tekstil, ev aksesuar bölümü (Keyvanoğlu-Parmaksız, 2018) Şekil 73
Şekil 74 Şekil 75 Şekil 76 Şekil 77
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Şekil 203 - 208. Mudo Concept Bölümlü Mağazasının sergileme elemanları ve
donatıları erkek – kadın tekstil bölümü (Keyvanoğlu-Parmaksız, 2019)
Şekil 80 Şekil 81 Şekil 82

Şekil 78 Şekil 79
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Boyner

Bölümlü

Mağazası

donatılar

ve

mobilya

açısından

değerlendirildiğinde; mağazaların tümünde, donatı elemanlarında genel olarak ahşap
kaplama ve mdf (medium density fiberboard) üzeri boya kullanımı sergileme
ögelerinde görüldüğü gibi devamlılık göstermektedir. Biçimsel anlamda donatıları
sınıflandırmak gerekirse, duvar önünde genellikle dolap ve açık raf panel sistemleri
kullanılmıştır. Boyner Bölümlü Mağazası içindeki duvarlar, sergilemenin en geniş
alanını oluşturmaktadır. Izgaralı ve kanallı birçok raf sistemi uygulanmıştır (Şekil
209 - 211). Genel kullanım amaçlı aynalar ve oturma birimleri bulunmaktadır.
Karacalı (2012, s.68) “raf sistemleri çok işlevseldir; ancak standart uygulamalar
olduklarından bir kimlik yansıtmazlar”

şeklindeki bilgi Boyner Bölümlü

Mağazasında kullanılan mobilya ve donatılarda çeşitliliğin etkisi ile farklı fonksiyon
açısından işlevini yerine getirmekte, ancak dil birliğinin oluşmaması Boyner
Mağazasına ait kurumsal kimlik algısını yansıtacak ögeye rastlanmamıştır (Şekil 212
- 222).

Şekil 209 - 211. Boyner Bölümlü Mağazasının donatı elemanları (KeyvanoğluParmaksız, 2018)
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Şekil 212 - 220. Boyner Bölümlü Mağazasının farklı bölümlerde sergileme ve donatı
elemanları (Keyvanoğlu-Parmaksız, 2019)
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Şekil 221 ve 222. Boyner Bölümlü Mağazasının stad (Keyvanoğlu-Parmaksız,
2019) Şekil 83 Şekil 84 Şekil 85 Şekil 86 Şekil 87 Şekil 88 Şekil 89 Şekil 9091.
Boyner Bölümlü mağazası iç mekânda önemli rol oynayan bir başka etken de
yoğunlukla kozmetik ve çeşitli markalara ayırdığı stantlardır. Stantlar, bir marka ya
da ürün grubu için özelleşmiş donatı elemanlarıdır. Genellikle ürünlerle birlikte
temin edildiğinden mekân tasarımı için çok esnek değildirler. Birden çok ürün
grubunu barındıran, bölümlü mağazalarda tercih edilebilirler. Bu tip mağazalarda
daha çok kozmetik ürünleri için tasarlanan stantlar, formları ile dikkat çekmektedirler
(Karacalı, 2012, s. 74).
Boyner Bölümlü Mağazasının iç mekân tasarımını incelediğimiz zaman
stantların konumu ve bununla bağlantılı olarak dolaşım şemasını etkilemektedir.
Zeminde renk ve malzeme farkı ile sınırlılıkları okunabilmektedir. Ancak, gün
geçtikçe ürün yelpazesine farklı markalar ekleyen Boyner Bölümlü Mağazasının iç
mekân tasarımında, yeni marka stantlarının dolaşım şemasını bozacak şekilde
konumlandırılması ve projede mevcut bulunan stantlarından ‘vurgulu, sınırlayıcı,
yönlendirici’ olma kaygısıyla tasarlanmış olan ancak, yeni markaların buna uygun
olarak

bölümlendirilmemesiyle

öngörülmektedir.

niteliğini

yitirildiği

sonucuna

varılacağı
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5.2.6. Ödeme noktaları
Ödeme noktası alışveriş işlevinin noktalandığı alandır. Bu bölümde, hem tüm
para ve kredi işlemlerinin rahatlıkla gerçekleştirilebileceği, hem de poşetlerin,
kutuların, iade edilen ürünlerin saklanabileceği uygun bir alan ayrılmalıdır. Büyük ya
da bölümlü mağazalarda birden fazla yerde ödeme noktası tasarlanabilmektedir.
Bölümlü mağazanın iç mekân tasarımı sırasında alışverişin sonlanacağı bu nokta/lar
dikkatlice seçilmelidir. Dolaşım şemasından hareketle yerleşimi planlanmalıdır. Bu
nedenle, mağaza genel dolaşımını destekler nitelikte bir tasarım uygulanmalıdır.
Mudo Concept Bölümlü Mağazasında ödeme noktası, banko ünitesi biçiminde
tasarlanmıştır. Bu ünitenin önünde rahatça ödeme yapılacak kadar geniş ve uzun bir
alan bırakılmıştır (Şekil 223 ve 224). Ancak, bölümlü mağazalar için uygun olan
birden fazla ödeme noktasıdır.
Boyner Bölümlü Mağazasında ise, asma katta ve zemin katta olmak üzere üç
adet ödeme noktası bulunmaktadır. Spor ve ev bölümü için asma katta bir adet,
çocuk bölüme ait bir adet ve geriye kalan bölümler için girişin sağında bulunan bir
adet daha ödeme noktası bulunmaktadır (Şekil 225 ve 226). Arslan’a göre (2004,s.
165) lüksün ve itibarın ön planda olduğu mağazalarda ödeme noktası mağaza içinde
göze çarpmayan yerlerde bulunmakta ve bazılarında ayrı bir bölüm yer
almamaktadır.
Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarındaki ödeme noktaları
müşterilerin ulaşabileceği yerlerde görülmekte ve kimi zaman banko önünde kuyruk
görülebilmektedir. Özkan’a göre (2009, s.51) kasa ve çevresindeki alanlar, müşteri
zihninde mağaza imajının son sinyali oluşturmaktadır. Mudo Concept ve Boyner
Bölümlü Mağazalarının, lüks mağaza kategorisine girmediği iddia edilebilir.
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Şekil 223 ve 224. Mudo Concept ödeme noktaları (Keyvanoğlu-Parmaksız, 2018)

Şekil 225 ve 226. Boyner Bölümlü Mağazası ödeme noktaları (KeyvanoğluParmaksız, 2018)
5.2.7. Deneme odaları
Deneme odaları, giyim satılan her mağazada önemli bir gereksinimdir. Mağaza
içinde toplu halde bir noktada olması, kontrol edilebilmesi ve kolaylıkla bulunması
açısından avantajlıdır. Giriş kapısından ya da satış alanından görülmesi tercih
edilmemektedir. Mağaza içindeki imajın, malzeme ve detay kalitesi göz önünde
tutularak, bu alanlarda da sürdürülmesi son derece önemlidir. Kullanıcı, deneme
odalarında kendini rahat hissetmelidir. Boyutlar yeterince büyük olmalı, kullanıcı
giyim eşyalarını denerken rahatsızlık duymamalıdır. Eşyaların asılabileceği yeterli
sayıda askı olmalı, gerekiyorsa oturacak bir eleman konulmalıdır. Her kabin içinde
gerekli boyutlarda ayna olması da kullanıcıların tercih ettiği durumlardandır. Satın
alma kararı deneme odalarında oluştuğundan kritik önem taşımaktadır.
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Mudo Concept Bölümlü Mağazasında satışa destek alan olarak tanımlanan
birimlerden deneme odası, tavan yüksekliğinin fazla olduğu alanda alçı panellere
bölünerek tasarlanmış, asma tavan kullanılmamış ve beyaz lake boyalı kapı
kanatlarındaki boy uzunluğu standardın dışına çıkmıştır. Yaklaşık 4 metre boyutunda
kapılar kullanılmıştır. Erkek ve kadın tekstil alanında iki adet deneme odası
tasarlanmıştır.

Deneme

odalarının

zemininde,

mağaza

zemininin

tümünde

değişkenlik göstermeden devam eden gri epoksi zemin kaplaması kullanılmıştır.
Deneme odalarında ayna olmasının yanı sıra, deneme odasının dışında, kapıların
karşısında kalacak şekilde yerleştirilmiş aynalar bulunmaktadır (Şekil 227-229).
Boyner Bölümlü Mağazalarında toplamda kadın, erkek, çocuk ve spor
bölümleri için toplam dört adet kanatlı kapılı deneme odası bulunmaktadır.
Zemininde ise, mekânın tümünde olduğu gibi traverten mermer uygulanmıştır.
Duvarlarda, duvar kâğıdı uygulaması yapılmıştır (Şekil 230 - 232).

Şekil 227 - 229.

Ş

Mudo Concept Bölümlü Mağazası deneme odaları (Keyvanoğlu-

Parmaksız, 2019) Şekil 92
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Şekil 230 - 232. Boyner Bölümlü Mağazası deneme odaları (KeyvanoğluParmaksız, 2019) Şekil 93 9495.
5.2.8. Renk ve doku
Sizyek (2009, s.6), biçim ve renkle birlikte desteklenen bütünlüğün, kurumun
kişiliğini somutlaştırabileceğini ileri sürer. Kaya (2007), renklerin etkisini, kurumları
rakiplerinden en çok ayıran, markanın ismi geçtiğinde tüketicinin kafasında canlanan
en belirgin kurumsal kimlik unsurlarından biri olarak belirlemiştir. Bu bilgilerden
yola çıkarak, iç mekân tasarımında renklerin kullanımının sadece mekânsal
tasarımda değil, kullanıcıya psikolojik olarak nasıl bir etkinin yansıtılmak istendiği
ile de ilişkili olması beklenmektedir.
Mudo Concept Bölümlü Mağazasını renk açısından incelediğimizde,
mağazaların tümünde, zeminde beton grisi; duvar, bölücü yüzeyler ve tavanda
yoğunlukta olmak üzere brüt betondan kaynaklanan gri ve beyazın hâkim olduğu
gözlemlenmektedir. Mağaza içinde bulunan çok çeşitli ürün yelpazesinin ve
ürünlerin sezona göre değişmeleri nedeniyle birçok renk barındırmasıyla, duvar,
zemin ve tavanda renkle herhangi bir vurgu yapılmadığı öne sürülebilir. Düşey
yüzeylerde kullanılan ayırıcı panellerde aydınlık düzeyinin yüksek olarak
kullanımıyla rengin tonlarıyla sergilendiği, donatı ve ürünleri görsel anlamda öne
çıkardığı söylenebilir. Tavanda kullanılan gri renk ve havalandırma, taşıyıcı vb.
ögelerin çıplak bir şekilde bırakılmış olduğu görülmektedir (Şekil 233 - 235).
Ökten’e göre (2004, s.113) duvarlarda kullanılan yoğun ve koyu renklerin duvar
yüzeyini yakınlaştırarak mekânı bir ölçüde küçülttüğü belirtilmekte, koyu rengin
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yalnızca özel bir noktada kullanılmasıyla, mekân kullanıcısının ilgisini çekip,
dikkatlerin o bölgeye yoğunlaşmasını sağlayabilir olduğu açıklanmaktadır. Arslan’ın
(2011, s.82) renklerin çağrıştırdığı kişilik özellikleri çalışmasında; koyu renklerin
çağrıştırdığı kişilik özelliklerini ‘klas, güçlü, otoriter, gizem’ terimleri ile
pazarlamaya faydasını da ‘giyimde güç ifade eder, ileri teknoloji içeren elektronik
eşya’ tanımlamaları ile ifade etmiştir. Bu bilgiler ışığında Mudo Concept Bölümlü
Mağazasının

‘yenilikçi, modern, kaliteli, çağdaş’ şeklinde tanımlanan kurumsal

kimlik etkisinin renkler vasıtasıyla aktarılmak istendiği söylenebilir.

Şekil
96 233
Şekil97

– 235. Mudo Concept Bölümlü Mağazasında genel renk (Keyvanoğlu-

Parmaksız, 2018-2019)
Boyner Bölümlü Mağazasını renk açısından incelediğimizde, mekânın
genelinde beyaz boya görülmektedir. Duvarlarda beyaz alçı panelden oluşturulan
nişler arasında krem rengi ahşap panellerle iç mekân renk organizasyonu ortaya
koyulmuştur. Giriş kat zemininin büyük çoğunluğunda açık renk krem rengi
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traverten mermer kullanılmıştır. Asma katta spor ve ev eşyaları bölümünün
zemininde bej rengi epoksi zemin bulunmaktadır. Ökten (2004, s.115) giyim
alanındaki mağazalarda, kıyafetlerin genellikle canlı ve karışık renkte olmasını göz
önünde bulundurarak fon rengi ile teşhirdeki ürünlerin renklerinin birbirine
karışmaması ve uyumsuzluk yaratmaması için natürel renkler kullanılabileceğini
belirtmektedir. Natürel renkler; beyaz, kirli beyaz, bej, krem, açık kahve, gri, siyah
olabilir. Boyner Bölümlü Mağazasındaki renklerin geneline baktığımızda natürel
renklerin kullanıldığını görmekteyiz. Boyner Bölümlü Mağazasının birçok markayı
aynı çatı altında toplamasından kaynaklı olarak iç mekân tasarımında natürel renk
kullanımının yeni markalar için bütüncül bir kimliğin devamlılığı ve mevsim
değişiklikleri için uygun olduğu ileri sürülebilir (Şekil 236 ve 237).

Şekil 236 – Ş237.

Boyner Bölümlü Mağazasında genel renk (Keyvanoğlu-Parmaksız,

2018)
5.2.9. Zemin, duvar ve tavan malzemeleri
Ökten (2004), iç mekânın algılanmasını sağlayan ana ögeleri tavan, duvar ve
döşeme şekilde sıralamıştır. Bu yapısal ögeleri nitelikleri ile şu eylemlerin
oluşumuna veya gelişimine etki etmekte olduğunu da ekler; Tavan: Yükseltici,
düşündürücü, kapatıcı, Duvar: Birleştirici, yönlendirici, ilgi uyarıcı, sarıcı, Döşeme:
Hareket yöneltici, sevk edici, durdurucu şeklinde tanımlar (s.111).
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Mudo Concept Bölümlü Mağazasının zemininde gri epoksi zemin kaplaması
kullanılmıştır. Derzsiz, yoğun ve kompakt bir yüzey oluşturması, kolay temizlenmesi
ve hijyenik olması epoksinin mağazalarda tercih edilmesini sağlayan özellikleridir.
Uygulaması kolay bir malzeme olan epoksi, mat olarak tercih edilmiştir. Bu
malzemenin tasarımda tercih edilmesinin bir nedeni; iç mekânda satışa sunulan ürün
çeşitliliğinin çok olmasından kaynaklıdır. Satışa sunulan ürünlerin büyük parçalı
donatı elemanlarının bulunması, sezonluk olarak bunların sürekli değiştirilmesinden
dolayı mekânda yekpare halde epoksi tercih edilmiştir. Bölümlü mağazanın düzenli
aralıklarla yerleşim şemasının değişimine olanak sağlaması açısından uygun
görüldüğü düşünülebilir. Bunun yanı sıra, mağazanın genelinde kullanılan metal
detaylar zeminde yönlendirici olarak kullanılmıştır, bu metal detaylar bölümlü
mağazanın sergileme elemanlarında kullanılan metal profiller ile aynı renkte
uygulanmıştır (Şekil 238 - 240).

Şekil 238 - 240. Mudo Concept Bölümlü Mağazasının zemini (KeyvanoğluParmaksız, 2018) Şekil

Boyner Bölümlü Mağazası zemin malzemelerine bakıldığında; mağazanın giriş
katında bej renkteki traverten mermer kullanılmıştır. Dolaşım aksı olarak belirlenen
alanda laminat parke, asma katta ise epoksi kullanılmıştır (Şekil 241 - 244). Bir
bölümlü mağazada zemine döşenecek genel malzemenin yanında, dikkat çekilmek
istenen bir alanı belirleyen veya yürüyüş aksını takip eden başka bir zemin
malzemesi kullanımına gidilebilir. Bu alana kaplanacak malzeme, mağaza bütününe
uygulanan zemin döşemesine zıt bir renk ve doku ile birlikte kullanıldığında daha
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dikkat çekici olmakta ve amaca ulaşmaktadır. İki malzemenin birleşim yerlerinin
uygun detaylarla bitirilmesi de dikkat edilmesi gereken bir husustur. Döşemeler arası
geçişlerde yükselti farkı olmaması oldukça önemlidir. Ancak, bu malzeme
değişiminin dolaşım şemasını vurgulayıcı tasarlanması beklenmektedir. Bir anda
değişen zemin malzemesi, kullanıcı açısından karışıklığa neden olacağı için bu
değişikliğin bir alan tariflemesi gerektiği unutulmamalıdır.

Şekil 241 - 244. Boyner Bölümlü Mağazasının genel zemini (Keyvanoğlu
Parmaksız,
2018)tek başlarına verdikleri etki dışında, farklı malzeme birleşimleri
Malzemeler,
ile mekânın kimlik özelliklerini şekillendirmektedir (Din, 2000,s. 59). Mağazaların
duvarında değişim kaçınılmaz bir olgudur. Bu değişim, ürünlerin yanı sıra, mekân
içindeki düzenlemeleri ve sergileme sistemlerini de etkilemektedir. Özellikle, mekân
düzenlemeleri sezon değişimlerinde ya da daha sık yenilenmek zorundadırlar. Bu
değişimler içinde planlamaya bağlı olarak bir takım bölücüler kullanılmaktadır. Sabit
duvarlarla mekânı bölmek yerine kullanılan değişkenlik gösteren bölücü sistemler
birçok farklı malzeme ve detay ile oluşturulabilir. Zeminde ya da tavandaki raylarla
kullanılabilir çeşitleri oldukça yaygındır.
Mudo Concept Bölümlü Mağazasında duvar ve bölücü yüzeylere bakıldığında,
çeşitliliğin en çok bu mekân elemanlarında uygulandığı görülmektedir. Mağaza
duvarlarının büyük bölümünde brüt beton uygulandığı, ihtiyaç duyulan alanlarda da
alçı panel üzeri boya ile bölücüler yapıldığı gözlemlenmektedir. Mekânın ortasında
konumlandırılan ve ödeme noktasına bakan ön yüzünde paketleme bankosu
arkasında yer alan hacim de alçı panel ile oluşturulmuştur. Mobilya ve ev
aksesuarları bölümünün arasında ahşap bölücü paneller, tekstil bölümüyle deneme
odası arasında kalan duvarda briket, ev bölümünün bir yüzeyinde tuğla taş
uygulaması görülmektedir (Şekil 245 - 253). Mudo Concept Bölümlü Mağazasının iç
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mekân tasarımında en az bölücü kullanılarak alandan kazanılmıştır. Serbest plan
düzeninin uygulamasından kaynaklı bütün bölümlü mağazanın dolaşımını şeffaf bir
biçimde sağlamadığı söylenebilir. Minimumda kullanılan bölücüler de, geçirgen bir
şekilde tercih edilmiştir. Mağazanın genelinde brüt beton hâkimiyetinin kullanıcıya
verilmek istenen ‘yenilikçi, çağdaş, modern’ tanımlarının bir yorumu olduğu
düşünülebilir.

Şekil 105
98
99
100
101
102
103
104

Şekil 245 - 253. Mudo Concept Bölümlü Mağazasıda kullanılan duvar çeşitleri
(Keyvanoğlu-Parmaksız, 2018)
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Boyner Bölümlü Mağazasının duvar yüzeylerinde alçı panel üzeri saten boya
görülmektedir. Görsel yönden duvar malzemelerinin, dokusu, rengi ve temas
özellikleri ile çevrelediği mekânın işlevlerini karşılayacak niteliklere ve o mekânda
bulunacak kullanıcının ruh halini olumlu etkileyecek özelliklere sahip olması
beklenmektedir (Toydemir, Gürdal, Tanaçan, 2004, s.242). Ökten, duvar tasarım
ögesi için birleştirici, yönlendirici, ilgi uyarıcı, sarıcı etkileri ifade ettiğini
belirtmektedir. Bu etkileri yansıtabilmesi için duvarda kullanılan malzeme seçimi
önem taşımaktadır (2004, s.111). Boyner Bölümlü Mağazasında serbest plan sistemi
uygulanmış,

iç

mekân

tasarımında

ana

taşıyıcılar

dışında

bölücü

duvar

kullanılmamıştır. Mevcut duvarlarda mağazanın sergilemede ihtiyaç duyulan ve etkin
biçimde kullanılan panellerden oluşmuş raf sistemleri kullanılmıştır. İç mekânın
duvarlarında bulunan, lineer sergileme elemanları baskın durumdadır. Ürün
sergileme alanlarının büyük hacimlerde kullanılması beklenen bir anlayıştır. Ancak,
Boyner

Bölümlü

mağazasında

‘ilgi

uyarıcı’

bir

etkiye

rastlanmadığı

düşünülmektedir. Marka kimlik tanımlamasında ‘dinamik’ ifadesine yer veren
Boyner Bölümlü Mağazasının imajında bu etki aranmalıdır. Mağaza iç mekânında
farklılaşan kısımlar kolonlardır. Kolonlar iç mekânda satışa destek unsuru olarak ön
planda tutulmuş ve çok çeşitli kolon kaplamalarıyla satış alanına uygun hale getiren
raf sistemleri uygulanmıştır (Şekil 254-258).

Şekil 254 – 258. Boyner Bölümlü Mağazasında duvar (Keyvanoğlu-Parmaksız, 2018)
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Mudo Concept Bölümlü Mağazasında tavanlar; mağazaların tümünde,
aydınlatma, havalandırma ve yangın söndürme sistemlerinin açık bir şekilde
görüldüğü tavan uygulaması yapılmıştır (Şekil 259 ve 260). Tavanların yüksek veya
basık olması, mağazanın ferah veya sıkıcı bir atmosfere sahip olmasına sebep olur
(Hasty ve, Reardon, 1997, s.272; Özkan, 2009, s.64). Tavan; mağazanın tüm hayati
servislerini aydınlatma, elektrik kabloları, havalandırma, güvenlik elemanları, yangın
koruma sistemleri, vb. taşıyan ya da gizleyen en karmaşık parçalarından biridir.
Mudo Concept Bölümlü Mağazasında havalandırma sistemini gizlemeyerek çıplak
olarak sergilenmesi bir tarz yaratmaktadır. Asma tavana gizlendiği zaman tavan
yüksekliğinin azalacağı ve mekândaki ferahlık hissinin azalacağı iddia edilebilir. Bir
başka etken de; sezonluk ürün sergileme değişimleri için aydınlatma ögelerinin
yeniden konumlandırılabilmesine olanak sağlayacağı, asma tavan uygulaması
yapılmamasıyla

bu

değişimi

zaman,

insan

gücü,

ekonomik

faktörlerin

kullanılmasının en aza indirilmesi olanağı da bir başka faktör olarak düşünülebilir.

Şekil 259 ve 260. Mudo Concept Bölümlü Mağazasının tavanı (KeyvanoğluŞekil 107

Parmaksız, 2018)

Boyner Bölümlü Mağazasında tavan ise; aydınlatma, elektrik kabloları,
havalandırma, güvenlik elemanları, yangın koruma sistemleri, vb. gereksinimlerin
görünürlüğünü ortadan kaldırmak için uygulanan panellerle kaplanmıştır. Üzerine
beyaz boya yapılmıştır. Beyaz tavan panellerinin kaybettirdiği yüksekliğin, iç
mekânın boğucu, kasvetli bir alana dönüşmemesi için tercih edilen bir tasarım kararı
olduğu düşünülmektedir. Mekânların çeşitli bölümlerinde farklı kodlarda asma tavan
uygulanmıştır. Asma tavanın işlevlerinden biri; iç mekân tasarımında alan tariflemesi
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sağlamasıdır. Özelleştirilmiş, vurgulu, odak noktası sağlamalı, yönlendirici olmalıdır.
Tavanlar;

zemin,

duvar

gibi

ögelerden

destek

alınarak

farklı

bölümler

yaratacağından, tasarımda heyecan verici olabilir. Boyner Bölümlü Mağazası giriş
katında asma tavan uygulamasında herhangi bir bölümün tanımlanmadığı iddia
edilebilir. Boyner Bölümü Mağazasının ikinci katında giriş kattan farklı olarak alanın
büyük çoğunluğunda ahşap asma tavan panelleri kullanılmıştır. Bu paneller renk
seçimi ve ikinci katın tavan yüksekliğinin azalmasına neden olduğu için boğucu bir
etki yarattığı söylenebilir. Asma tavanların dezavantajlarından biri; tavanın altında
kalan alanın yeniden işlevlendirilmesine olanak sağlamamasıdır. İç mekân tasarımı
anlayışında bu hacimlerin sürdürülebilir, yeniliğe ve değişime olanak sağlaması
beklenmektedir. Boyner Bölümlü Mağazası örneğinde uygulanan asma tavanlar
işlevini kaybetmeden önce alan tarifi yaptığı, yönlendirici etkiye sahip olduğu, ancak
bunu kaybettiği söylenebilir (Şekil 261- 264).

Şekil 261 - 264. Boyner Bölümlü Mağazasının tavanı (Keyvanoğlu-Parmaksız,
2018-2019)
Ş
5.2.10.
Aydınlatma
Bölümlü mağazaların moda alanında çalışan türlerinde aydınlatma hem bir
ihtiyaç hem de görsel bir malzeme olarak karşımıza çıkar. Satışa sunulan ürünün
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cezbedici nitelikler kazanması, doğru yöntemlerle alıcıya sunulması pazarlamanın
temellerindendir. Bu yöntemler içinde bir iç mimari faktör olarak aydınlatma da
önemli bir yer tutmaktadır. Doğru aydınlatma tasarımı ile mağaza iç mekânında
istenilen aydınlık kalitesini yakalayabilecek aydınlatma elemanlarının belirlenmesi
gerekmektedir (Mun, 1981).

Doğru tasarlanmış bir aydınlatma tasarımında; iç

mekân genel aydınlatması ile ürün sergilemede kullanılan aydınlatmanın birbirinden
ayırması beklenir.
Dört köşe yöntemi 4.bölümde açıklanmıştır. Bu bilgiden hareketle, Mudo Concept
Bölümlü Mağazasının aydınlatma düzeninin; yoğun dolaşımın olduğu, pahalı ürün
satılan, çeşitliliğin fazla olduğu yani C köşesi mağazalarından olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Clif’e göre (1999), İhtiyaç duyulan ürünlerin rahat ve kolayca
incelenmesini sağlayacak şekilde homojen bir genel aydınlatmanın bulunması, ürün
gruplarının bölgesel aydınlatmalarla desteklenmesi, vurgu aydınlatmanın ise vitrinde
ve ürün gruplarının konumlandığı yerlerde kullanılması gerekmektedir. Buna göre
inceleyecek olursak, Mudo Concept Bölümlü Mağazasında genel aydınlatma, raylar
üzerinde bulunan halojen spotlarla sağlanmaktadır. Bölümlü mağazanın girişinde
yüksekliği ayarlanabilen sarkıt avizeler kullanılmıştır (Şekil 265 - 268).
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Şekil 265 - 268. Mudo Concept Mağazasının genel aydınlatması (KeyvanoğluParmaksız, 2018-2019) Şekil 108 Şekil 109 Şekil 110

Mudo Concept Bölümlü Mağazası ürün gruplarının aydınlatılmasında bölgesel
spotlarla uygulanmış aydınlatma Şekil 269 ve 270’de görülmektedir.

Şekil 269 - 270. Mudo Concept Mağazasının bölgesel aydınlatması (Keyvanoğlu
- Parmaksız, 2018-2019)
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Mudo Concept Bölümlü Mağazası ürün gruplarının ve vitrinde kullanılan spot
vurgu aydınlatılması Şekil 271 - 273’de görülmektedir. Tekstil bölümünde
duvarlarda oluşturulmuş nişler içine gömülmüş aydınlatma altında ürünlerin
sergilemesi yapılmaktadır. Sergileme ünitelerinin bağlantı detaylarının da aynı alana
yerleştirilmesi ile sergileme ünitesi uçuyormuş hissi oluştuğundan, ürünlerin daha
kolay algılanabildiği fikri ileri sürülebilir. Mudo Concept Bölümlü Mağazasında açık
vitrin düzeni uygulanmıştır. Vitrin galeri boşluğu alanında bulunduğu için vitrinde
bulunan ürünlerin dikkat çekebilmesi amacıyla çelik tel kafesten oluşan bir panel
konulmuştur. Bu panel ile üzerine spotlar yerleştirilerek, ürünlerin üzerine düşecek
ışık miktarı yoğunlaştırılmıştır. Aydınlatma ögelerinde dil bütünlüğü sağladığı
söylenebilir.

Şekil 271 - 273. Mudo Concept Mağazasının vurgu aydınlatması (KeyvanoğluŞekil 111 Şekil 112

Parmaksız, 2018-2019)

Boyner Bölümlü Mağazası, aydınlatma açısından değerlendirildiğinde, Cliff’in
4 köşe sisteminde Mudo Concept örneğinde olduğu gibi C köşesi felsefesine uygun
olarak tasarlanmıştır (1999) Mağazanın tümünde, genel aydınlatma alçı panellere
gömülü yönü ayarlanabilir halojen spotlarla sağlanmaktadır, giriş aksının ortasında
ışık havuzu bulunmaktadır (Şekil 274 - 276).
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Şekil 274 – 276. Boyner Bölümlü Mağazasının genel aydınlatması (Keyvanoğlu
Şekil 113

Parmaksız, 2019)

Şekil 114

Ürünlerin teşhir edildiği donatılarda ise bölgesel ve vurgu aydınlatma
kullanmıştır. Işık havuzları, ışık bantları, sarkıt avizeler, hareketli spotlar
bulunmaktadır (Şekil 277 - 281). Aydınlatma ögelerinde çok çeşitli bir uygulama
olduğu söylenebilir.

Şekil 277 - 281. Boyner Bölümlü Mağazasının bölgesel-genel aydınlatması
(Keyvanoğlu-Parmaksız, 2019)
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5.3. METOD
5.3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Gün geçtikçe önem kazanan kurumsal kimlik kavramı; kurumun dış çevrede
nasıl bir görünüm ve izlenime sahip olduğu, genel olarak toplum, rakipler,
kullanıcılar ve müşteriler tarafından nasıl algılandığı bakımından işletmenin başarısı
ve devamlılığında önemli rol oynamaktadır. Kurumsal kimlik kavramında, iç mekân
tasarımını oluşturan faktörlerin önemi göz ardı edilemez. Mudo Concept ve Boyner
Bölümlü Mağazaları, dış cephe tasarımı, logo ve tabela, vitrin ile iç mekânda; plan
tipi, dikey dolaşım, sergileme elemanları, mobilya ve donatılar, ödeme noktaları,
deneme odaları, renk ve doku, malzeme; zemin, duvar, tavan ve aydınlatma ögeleri
ele alınarak analiz edilmiştir. Tüm bu faktörlerin, bölümlü mağazanın iç mekân
tasarımındaki kurumsal kimliğinin kullanıcılar tarafından algılanmasında rolü
oldukça büyüktür. Bu düşünceden hareketle; Panora Alışveriş Merkezinde
gerçekleştirilen

anket

çalışmasında,

Mudo

Concept

ve

Boyner

Bölümlü

Mağazalarının fiziksel çevre faktörleri ve kurumsal kimlik ilişkisi ile kullanıcıların iç
mekân tasarımındaki algısal değerlendirmeleri ölçülmüştür. Seçilen iki farklı
kurumsal kimliğe sahip bölümlü mağazanın fiziksel çevre faktörleri ve iç mekân
tasarımının algısal değerlendirmeleri, kullanıcılar tarafından cevaplanan anket
sonuçları doğrultusunda analizi yapılmıştır. Sonuçta ele alınan iki örneklem
karşılaştırılmıştır.
Araştırmanın hipotezleri:
H1:Bölümlü mağaza kurumsal kimliği ile iç mekân tasarımı arasında bir bağ vardır.
H2:Farklı kurumsal kimliğe sahip bölümlü mağazaların, iç mekân tasarımının
algılanmasında farklılık vardır.
H3:Bölümlü mağaza iç mekân tasarımındaki kurumsal kimlik algısı ve mekân
bileşenlerinin olumlu/olumsuz algılanmasında bir bağ vardır.
H4:Farklı cinsiyet grubundaki kullanıcıların, bölümlü mağazanın iç mekân
tasarımındaki kurumsal kimliğini algılamaları farklıdır.
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H5:Farklı yaşlardaki kullanıcıların, bölümlü mağazanın iç mekân tasarımındaki
kurumsal kimliğini algılamaları farklıdır.
H6:Bölümlü mağaza iç mekân tasarımındaki kurumsal kimlik algısı ve kullanıcıların
sosyo-ekonomik düzeyi arasında bir bağ vardır.
H7:Bölümlü mağaza iç mekân tasarımındaki kurumsal kimlik algısı ve kullanıcıların
eğitim düzeyi arasında bir bağ vardır.
H8:Bölümlü mağazanın kullanım sıklığı ile iç mekân kurumsal kimliği algılaması
arasında bir bağ vardır.
5.3.2. Örneklem Grubu
Türkiye’nin Ankara ilinde bulunan Panora Alışveriş Merkezindeki farklı
cinsiyet, yaş, gelir seviyesi, eğitim, meslek ve alışveriş yapma sıklığına göre geniş
bir kitleden tesadüfi yöntemle seçilen 300 katılımcı araştırma kapsamına alınmıştır.
5.3.3. Anketin tasarımı
Araştırma anketinin tasarımında daha önce benzer çalışmalarda (Baker, Grewal
ve Parasuraman, 1994; Joyce ve Lambert, 1996; Yildirim, 2005; Yildirim, Akalin ve
Hidayetoglu, 2007; Yildirim, Cagatay ve Hidayetoglu, 2015) geçerli ve güvenilir
bulunmuş anketlerden faydalanılmış ve geliştirilen bu ayrıntılı anketle araştırma
hipotezleri ölçülmüştür. Anketin ilk aşaması; Mudo Concept ve Boyner Bölümlü
Mağazalarının fiziksel çevre faktörlerinin değerlendirmesine yönelik 20 kapalı uçlu
sorudan, ikinci aşaması ise; bu mağazaların ve iç mekân tasarımının algısal
değerlendirilmesine yönelik 14 sıfat çiftinden oluşmaktadır. Anket çalışmasında 5’li
likert ölçeği kullanılmış ve anket sorularına ilişkin unsurların her birinin istatistikî
değerlendirmeleri aşağıda verilmiştir.
5.3.4. Anketin uygulanması
Araştırmanın amacına uygun olarak geliştirilmiş olan anket; katılımcıların
bölümlü mağaza fiziksel çevre faktörleri ve iç mekân tasarımının algısal
değerlendirmesini ne ölçüde algıladıklarını belirlemek için Panora Alışveriş
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Merkezinde yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Anket, 2019 yılının mayıs
ayı içinde hafta içi ve hafta sonu dâhil olmak üzere günün farklı zamanlarında
uygulanmıştır. Katılımcılar, anketi yaklaşık 20 dakikada tamamlamışlardır.
5.3.5. İstatistiki değerlendirme
Bu çalışma, Ankara’da yaşayan Panora Alışveriş Merkezi kullanıcılarıyla
yapılmış olup, araştırmanın hipotezlerini oluşturan bağımlı ve bağımsız değişkenler
uygun istatistiksel yöntemlerle test edilmiştir. Bu amaçla, araştırma verilerinin
aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca, değişkenler
arasındaki farklılıkların p<0,05 düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığı
tekli varyans analiziyle (ANOVA), verilerin güvenilirliği ise “Cronbach alfa” ile test
edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde İstatistik Paket Programı (SPSS) ve
Microsoft Office Excel Programı kullanılmıştır.
5.4. Bulgular
Katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi, gelir durumu bilgileri Tablo 6’da
verilmiştir.
Tablo 6. Katılımcıların sosyo-ekonomik bilgileri

Cinsiyet

Genel Bilgiler
Kadın

F
171

%
57

Erkek
18-29

129
148

43
49,3

30-39
40 ve üzeri

95
57

31,7
19

Lise
Lisans

40
213

13,3
71

Lisansüstü
2000-3500 TL

47
127

15,7
42,5

3600-6500 TL
6600 TL ve üzeri

106
66

35,5
22,1

Yaş

Eğitim Seviyesi

Gelir Durumu
F: Frekans sayısı, %: Yüzdelik değer

Tablo 6’ya göre, katılımcıların %57’sini kadınlar, %43’ünü erkekler; %49,3’ü
18-29 yaş aralığında, %31,7’si 30-39 yaş aralığında ve %19’u 40 yaş ve üzerindedir.
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Katılımcıların %13,3’ünün lise, %71’inin lisans, 15,7’sinin lisansüstü eğitim
düzeyine sahip olduğu görülmektedir. Gelir dağılımlarının, % 42,5’inin ortalama
2000-3500 TL, %35,5’inin ortalama 3600-6500 TL, %22,1’inin ise 6600 TL ve
üzerinde olduğu belirlenmiştir.
Bu çalışmada, araştırma kapsamına alınan bölümlü mağazanın fiziksel çevre
faktörleri ve iç mekân tasarımının algısal değerlendirmesi, katılımcılar için
hazırlanan sorulardan (bağımlı değişkenler) elde edilen verilerin güvenilirliği
“Cronbach alfa” ile test edilerek sonuçları Tablo 7’de verilmiş, bölümlü mağazaların
fiziksel çevre faktörleri ve iç mekân tasarımının algısal değerlendirmesini ölçmeye
ilişkin sıfatların katılımcılar tarafından değerlendirilmesi için hazırlanan sorulardan
(bağımlı değişkenler) elde edilen verilerin güvenilirliği “Cronbach alfa” ile test
edilerek, sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. Çalışma kapsamındaki bölümlü
mağazaların fiziksel çevre faktörlerine ilişkin kullanılan 20 adet sorunun güvenilirlik
katsayısı 0,857; bölümlü mağazanın iç mekân tasarımının algısal değerlendirmesini
ölçmeye ilişkin kullanılan 14 adet sorunun güvenilirlik katsayısı ise 0,907 olarak
tespit edilmiş, sonuçları Tablo 8’de verilmiştir.
Daha önce Bagozzi ve Yi (1988), Grewal, Krishnan, Baker ve Borin (1988),
Kim ve Jin (2001) ve Yıldırım (2005) tarafından yapılan çalışmalarda, tüm unsurlar
için alfa güvenilirlik katsayıları 0,70’in üzerine çıktığında “güvenilir” olarak kabul
edileceği bildirilmiştir. Çalışmanın bu bölümünde elde edilen Cronbach alfa
katsayılarının belirtilen değerin üzerinde olduğu görülmektedir. Buna göre, elde
edilen veriler “güvenilir” olarak kabul edilmiştir.
Tablo

7.

Bölümlü

mağazaların

fiziksel

çevre

faktörlerine

yönelik

değerlendirmelerine ilişkin bağımlı değişkenlerin güvenilirlik testi sonuçları
Bağımlı Değişkenler
A1:Mağazanın kurumsal kimliği, mağazayı tercih etmemde etkilidir.

Unsur
Güvenilirliği
0,853

A2:Mağazanın iç mekân tasarımını, kurumsal kimliği ile uyumlu buluyorum.

0,851

A3:Mağazanın iç mekân tasarımını modern buluyorum.

0,853

A4:Mağazanın iç mekân tasarımını geleneksel buluyorum.

0,866

A5:Mağazanın logosunu akılda kalıcı buluyorum.

0,858

A6:Mağazanın dış cephe tasarımı, mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar.

0,848

Ölçek
Güvenilirliği

0,857
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A7:Mağazanın vitrin tasarımı, mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar.

0,848

A8:Mağazanın planı, mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar.

0,846

A9:Mağaza içindeki dolaşımın rahatlığı, mağazayı tercih etmemde etkili rol
oynar.
A10:Mağazanın içinde yürüyen merdiven olması mağazayı tercih etmemde
etkili rol oynar.
A11:Mağazanın sergileme ünitelerinde aradığım ürüne rahatlıkla ulaşabiliyor
olmam mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar.
A12:Mağazanın ödeme noktalarını rahat kullanabiliyor olmam mağazayı
tercih etmemde etkili rol oynar.
A13:Mağazanın deneme odalarının fonksiyonelliği, mağazayı tercih
etmemde etkili rol oynar.
A14:Mağazanın iç mekân tasarımında kullanılan renklerin uyumu mağazayı
tercih etmemde etkili rol oynar.
A15:Mağazanın zemininde kullanılan malzemeler, mekânı algılamamda
etkili rol oynar.
A16:Mağazanın duvarında kullanılan malzemeler, mekânı algılamamda etkili
rol oynar.
A17:Mağazanın tavanında kullanılan malzemeler, mekânı algılamamda etkili
rol oynar.
A18:Mağaza içindeki aydınlatma, mekânı algılamamda etkili rol oynar.

0,845

A19:Mağazanın iç mekân tasarımı mağazayı tekrar ziyaret etmemde etkili rol
oynar.
A20:Mağazada çok çeşitli ürün satışı olması mağazayı tercih etmemde etkili
rol oynar.

0,845

0,857
0,847
0,847
0,847
0,842
0,847
0,849
0,852
0,848

0,854

Not: Her bağımlı değişken için, unsur güvenilirliği ve ölçek güvenilirliği sağlanmıştır.

Tablo 8. Bölümlü mağazaların iç mekân tasarımının algısal değerlendirmelerine
yönelik bağımlı değişkenlerin güvenilirlik testi sonuçları
Bağımlı Değişkenler
B1: Güzel

Çirkin

Unsur
Güvenilirliği
0,897

B2: Kaliteli

Kalitesiz

0,899

B3: Düzenli

Düzensiz
Sıkışık

0,900
0,906

Karmaşık

0,907

B4: Seyrek
B5: Sade
B6: İyi planlanmış
B7: İlginç

Kötü planlanmış

0,898

Sıradan

0,899

Hareketsiz

0,908

B9: Sıcak

Soğuk

0,904

B10:Ferah

Sıkıcı

0,900

B11:Dinamik

Statik

0,902

İtici

0,896

Gösterişsiz
Alçak

0,896
0,904

B8: Hareketli

B12:Çekici
B13:Gösterişli
B14:Yüksek

Ölçek
Güvenilirliği

Not: Her bağımlı değişken için, unsur güvenilirliği ve ölçek güvenilirliği sağlanmıştır.

0,907
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İlk olarak, Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarının fiziksel çevre
faktörlerine yönelik değerlendirmeleri arasındaki farklılıklar istatistiki yöntemlerle
analiz edilmiştir. Yapılan analizlerden elde edilen verilerin kategorik ortalama ve
standart sapma değerleri ile ANOVA testi sonuçları Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 9. Katılımcıların bölümlü mağazaların fiziksel çevre faktörlerine yönelik
değerlendirmelerinin ortalama ve standart sapma değerleri ile ANOVA testi
sonuçları
Bağımlı
Değişkenler
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20

Bölümlü Mağaza
Mudo Concept
Boyner
M
SD
M
SD
2,5133
1,17235
2,4133
1,13141
2,18
1,04782
2,69
1,06349
2,11
1,04317
3,0367
1,07666
3,61
1,12344
3,1233
1,27024
3,0267
1,26938
2,5333
1,25465
2,7267
1,30293
2,9767
1,29939
2,3967
1,21004
2,83
1,2542
2,71
1,16494
2,8267
1,22268
2,1767
1,1028
2,3633
1,25828
3,2567
1,34293
3,0667
1,36936
2,1567
1,04679
2,3467
1,15944
2,2633
1,13944
2,47
1,23051
2,49
1,16092
2,5767
1,21203
2,6967
1,2476
3,02
1,17937
3,0433
1,31169
3,2733
1,19024
3,0533
1,25262
3,2433
1,17276
3,31
1,30111
3,4767
1,21148
2,3967
1,19614
2,53
1,22233
2,4267
1,19836
2,74
1,19324
2,0867
1,11803
1,9133
1,124

ANOVA Testi Sonuçları
F
df
Sig.
1,13
1
0,288 ns
35,008
1
0,000*
114,628
1
0,000*
24,709
1
0,000*
22,921
1
0,000*
5,537
1
0,019*
18,548
1
0,000*
1,432
1
0,232 ns
3,734
1
0,054*
2,944
1
0,087*
4,438
1
0,036*
4,556
1
0,033*
0,8
1
0,371 ns
10,641
1
0,001*
5,059
1
0,025*
3,678
1
0,056*
2,637
1
0,105 ns
1,823
1
0,177 ns
10,299
1
0,001*
3,586
1
0,059*

Not: *P< 0,05 düzeyinde önemlidir. ns: P< 0,05 düzeyinde önemsizdir.
M: Ortalama değer, SD: Standart sapma, F: F değeri, df: Serbestlik derecesi,
a: Değişken ortalamaları 1’den 5’e kadar sıralanmıştır. 1: Çok Fazla, 5: Çok Az. Yüksek değerler olumsuz
cevaplardır.

Tablo 9’da verilen değerlere göre, Mudo Concept ve Boyner Bölümlü
Mağazalarının fiziksel çevre faktörlerine yönelik değerlendirmeleri arasında
istatistiksel açıdan önemli farklılıkların olduğu açıkça görülmektedir. Buna göre,
katılımcıların Mudo Concept Bölümlü Mağazasındaki fiziksel çevre faktörlerini,
Boyner Bölümlü Mağazasına oranla genel olarak daha olumlu yönde algılayarak
değerlendirdikleri görülmektedir. Katılımcıların değerlendirmeleri arasında p<0,05
düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için
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yapılan ANOVA testi sonucunda, Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarının
fiziksel çevre faktörlerine yönelik değerlendirmelerini kapsayan bağımlı değişkenler
arasındaki farklılıklar “A2: Mağazanın iç mekân tasarımını, kurumsal kimliği ile
uyumlu buluyorum”, “A3: Mağazanın iç mekân tasarımını modern buluyorum”, “A4:
Mağazanın iç mekân tasarımını geleneksel buluyorum”, “A5: Mağazanın logosunu
akılda kalıcı buluyorum”, “A6: Mağazanın dış cephe tasarımı, mağazayı tercih
etmemde etkili rol oynar”, “A7: Mağazanın vitrin tasarımı, mağazayı tercih etmemde
etkili rol oynar”, “A9: Mağaza içindeki dolaşımın rahatlığı, mağazayı tercih
etmemde etkili rol oynar”, “A10: Mağazanın içinde yürüyen merdiven olması
mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar”, “A11: Mağazanın sergileme ünitelerinde
aradığım ürüne rahatlıkla ulaşabiliyor olmam mağazayı tercih etmemde etkili rol
oynar”, “A12: Mağazanın ödeme noktalarını rahat kullanabiliyor olmam mağazayı
tercih etmemde etkili rol oynar”, “A14: Mağazanın iç mekân tasarımında kullanılan
renklerin uyumu mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar”, “A15: Mağazanın
zemininde kullanılan malzemeler, mekânı algılamamda etkili rol oynar”, “A16:
Mağazanın duvarında kullanılan malzemeler, mekânı algılamamda etkili rol oynar”,
“A19: Mağazanın iç mekân tasarımı mağazayı tekrar ziyaret etmemde etkili rol
oynar”, “A20: Mağazada çok çeşitli ürün satışı olması mağazayı tercih etmemde
etkili rol oynar” unsurları için istatistiksel açıdan p<0,05 düzeyinde anlamlı
bulunmuştur.

Bu

sonuçların

grafiksel

ifadesi

Şekil

282’de

verilmiştir.

4

Mudo

Ölçek Ortalamaları

3,6

Boyner

3,2
2,8
2,4
2
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

Not: Yüksek değişken ortalamaları daha negatif cevapları göstermektedir.

Şekil 282. Katılımcıların bölümlü mağazaların fiziksel çevre faktörlerine yönelik
değerlendirmeleri
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Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarının fiziksel çevre faktörlerine
yönelik değerlendirmelerini oluşturan bağımlı değişkenler ve katılımcıların bu
faktörlere

ilişkin

değerlendirmeleri

arasındaki

farklılıklar

Şekil

282’de

görülmektedir. Katılımcıların mağazaların fiziksel çevre faktörlerine yönelik
değerlendirmelerini kapsayan sorulardan “A1: Mağazanın kurumsal kimliği,
mağazayı tercih etmemde etkilidir”, “A4: Mağazanın iç mekân tasarımını geleneksel
buluyorum”, “A5: Mağazanın logosunu akılda kalıcı buluyorum” , “A10: Mağazanın
içinde yürüyen merdiven olması mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar” unsurları
dışındaki tüm bağımlı değişkenler için Boyner Bölümlü Mağazası en yüksek
değerleri (olumsuz değer) alırken, Mudo Concept Bölümlü Mağazasının en düşük
değerleri (olumlu değer) aldığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre, Mudo Concept ve
Boyner

Bölümlü

Mağazaları

arasındaki

farklılıkların,

katılımcıların

değerlendirmeleri üzerinde önemli etkilere sahip olduğu söylenebilir.
Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarının iç mekân tasarımının algısal
değerlendirmesine yönelik değerlendirmeleri arasındaki farklılıklar istatistiki
yöntemlerle analiz edilmiştir. Yapılan analizlerden elde edilen verilerin kategorik
ortalaması, standart sapma değerleri ve ANOVA testi sonuçları Tablo 10’ da
verilmiştir.
Tablo 10. Bölümlü mağazaların iç mekân tasarımının algısal değerlendirmesine
yönelik ortalama ve standart sapma değerleri ile ANOVA testi sonuçları
Bağımlı
Değişkenler
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14

Bölümlü Mağaza
Mudo Concept
Boyner
M
SD
M
SD
2,15
0,87753
2,7625
1,08396
2,1633
0,8903
2,5719
0,93981
2,34
0,98368
2,9967
1,13368
3
0,92891
3,3813
1,07525
2,88
0,95672
3,3846
1,11543
2,3467
0,94311
3,1237
1,06881
2,6433
1,15495
3,5552
1,05525
2,7633
1,07914
2,6856
1,17931
2,59
1,03221
2,9097
1,0564
2,63
1,09717
3,194
1,15094
2,6433
1,02288
2,8829
1,05694
2,3633
1,0303
3,1438
1,02456
2,44
1,09715
3,2174
1,11257
2,2367
0,96805
2,6823
1,10947

ANOVA Testi Sonuçları
F
57,795
29,836
57,338
21,569
35,324
89,03
101,733
0,708
14,033
37,679
7,949
86,412
74,134
27,437

df
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sig.
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*
0,4 ns
0,000*
0,000*
0,005*
0,000*
0,000*
0,000*

Not: *P< 0,05 düzeyinde önemlidir. ns: P< 0,05 düzeyinde önemsizdir.
M: Ortalama değer, SD: Standart sapma, F: F değeri, df: Serbestlik derecesi,
a: Değişken ortalamaları 1’den 5’e kadar sıralanmıştır. 1: Çok Fazla, 5: Çok Az. Yüksek değerler olumsuz
cevaplardır.
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Tablo 10’da verilen değerlere göre, Mudo Concept ve Boyner Bölümlü
Mağazalarının iç mekân tasarımının algısal değerlendirmelerine yönelik istatistiksel
açıdan önemli farklılıkların olduğu açıkça görülmektedir. Buna göre, katılımcıların
Mudo

Concept

Bölümlü

Mağazasının

iç

mekân

tasarımının

algısal

değerlendirmelerinin, Boyner Bölümlü Mağazasına oranla daha olumlu yönde
algılayarak

değerlendirdikleri görülmektedir.

Katılımcıların

değerlendirmeleri

arasında p<0,05 düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olup olmadığını
belirlemek için yapılan ANOVA testi sonucunda, Mudo Concept ve Boyner Bölümlü
Mağazalarının iç mekân tasarımının algısal değerlendirmelerine yönelik bağımlı
değişkenler arasındaki farklılıklar “B1: Güzel / Çirkin”, “B2: Kaliteli / Kalitesiz”,
“B3: Düzenli / Düzensiz”, “B4: Seyrek / Sıkışık”, “B5: Sade / Karmaşık”, “B6: İyi
planlanmış / Kötü planlanmış”, “B7: İlginç / Sıradan”, “B9: Sıcak / Soğuk”, “B10:
Ferah / Sıkıcı”, “B11: Dinamik / Statik”, “B12: Çekici / İtici”, “B13: Gösterişli /
Gösterişsiz”, “B14: Yüksek / Alçak” unsurları için istatistiksel açıdan p<0,05
düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu sonuçların grafiksel ifadesi Şekil 283’de
verilmiş
4
Ölçek Ortalamaları

Mudo

Boyner

3,6
3,2
2,8
2,4
2
B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

Not: Yüksek değişken ortalamaları daha negatif cevapları göstermektedir.

Şekil 283. Bölümlü mağazaların iç mekân tasarımının algısal değerlendirmesine
yönelik bağımlı değişkenler üzerindeki etkisi
Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarının iç mekân tasarımının algısal
değerlendirmesine yönelik bağımlı değişkenler ve katılımcıların bu faktörlere ilişkin
değerlendirmeleri arasındaki farklılıklar Şekil 283’de görülmektedir. İç mekân
tasarımının algısal değerlendirmesine yönelik soruları içeren “B8: Hareketli /
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Hareketsiz” unsuru dışındaki tüm bağımlı değişkenler için Boyner Bölümlü
Mağazası en yüksek değerleri (olumsuz değer) alırken, Mudo Concept Bölümlü
Mağazasının en düşük değerleri (olumlu değer) aldığı görülmektedir. Bu sonuçlara
göre, Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazaları arasındaki farklılıkların,
katılımcıların değerlendirmeleri üzerinde önemli etkilere sahip olduğu söylenebilir.
Sonuçta, Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarının fiziksel çevre
faktörlerinin

ve

iç

mekân

tasarımının

algısal

kalitesinin

katılımcıların

değerlendirmeleri üzerinde istatistiksel açıdan önemli etkilere sahip olduğu
belirlenmiştir. Bu durum, bu çalışmanın ana hipotezlerini destekleyen bir sonuçtur
(“H1: Bölümlü mağaza kurumsal kimliği ile iç mekân tasarımı arasında bir bağ
vardır”, “H2: Farklı kurumsal kimliğe sahip bölümlü mağazaların, iç mekân
tasarımının algılanmasında farklılık vardır”, “H3: Bölümlü mağaza iç mekân
tasarımındaki kurumsal kimlik algısı ve mekân bileşenlerinin olumlu/olumsuz
algılanmasında bir bağ vardır”). Bu sonuçlar, incelenen bölümlü mağazaların iç
mekân tasarımı ve kurumsal kimlik ilişkisi dikkate alındığında Mudo Concept
Bölümlü

Mağazasının

daha

olumlu

yönde

algılanarak

değerlendirildiğini

göstermektedir.
Diğer bir analizde, katılımcıların cinsiyet durumlarına göre (kadın ve erkek)
Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarının fiziksel çevre faktörlerine yönelik
değerlendirmeleri arasındaki farklılıklar belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre,
fiziksel çevre faktörlerine yönelik değerlendirmelerde kullanılan soruların (bağımlı
değişkenler) ortalama ve standart sapma değerleri ile ANOVA sonuçları Tablo 11’de
verilmiştir. Katılımcıların cinsiyet durumuna göre bölümlü mağazaların fiziksel
çevre faktörlerine yönelik değerlendirmelerine ilişkin yapılan ANOVA testi
sonucunda, Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarının fiziksel çevre
faktörlerine yönelik değerlendirmelerde cinsiyete ilişkin bağımlı değişkenler
arasındaki farklılıklar; “A10: Mağazanın içinde yürüyen merdiven olması mağazayı
tercih etmemde etkili rol oynar”, “A15: Mağazanın zemininde kullanılan
malzemeler, mekânı algılamamda etkili rol oynar”, “A16: Mağazanın duvarında
kullanılan malzemeler, mekânı algılamamda etkili rol oynar”, “A17: Mağazanın
tavanında kullanılan malzemeler, mekânı algılamamda etkili rol oynar”, “A19:
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Mağazanın iç mekân tasarımı mağazayı tekrar ziyaret etmemde etkili rol oynar”
unsurları için istatistiksel açıdan p<0,05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur.
Tablo 11. Katılımcıların cinsiyet durumuna göre bölümlü mağazaların fiziksel çevre
faktörlerine yönelik değerlendirmelerine ait ortalama ve standart sapma değerleri ile
ANOVA sonuçları

Bağımlı
Değişkenler
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20

Katılımcıların Cinsiyeti
Kadın
Erkek
M
SD
M
SD
2,4123
1,12668
2,5310
1,18396
2,3860
1,08988
2,5000
1,07772
2,5146
1,18077
2,6512
1,12039
3,3801
1,24738
3,3488
1,19109
2,7544
1,26232
2,8140
1,31597
2,7719
1,30666
2,9574
1,30030
2,5351
1,27815
2,7171
1,20689
2,8012
1,20176
2,7248
1,18594
2,2865
1,15629
2,2481
1,22574
3,2602
1,36337
3,0310
1,34331
2,2749
1,11266
2,2209
1,10254
2,4006
1,18163
2,3217
1,20035
2,5994
1,20862
2,4457
1,15314
2,7982
1,18034
2,9380
1,27686
3,0614
1,24164
3,2868
1,26733
3,0029
1,22892
3,3411
1,17361
3,2456
1,30572
3,5891
1,16774
2,4327
1,19377
2,5039
1,23266
2,4942
1,19074
2,7016
1,21601
2,0175
1,15118
1,9767
1,08735

ANOVA Testi Sonuçları
F
1,563
1,625
2,055
0,096
0,316
2,974
3,126
0,601
0,155
4,210
0,348
0,646
2,473
1,921
4,762
11,573
11,138
0,508
4,381
0,194

df
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sig.
0,212 ns
0,203 ns
0,152 ns
0,757 ns
0,574 ns
0,085 ns
0,078 ns
0,439 ns
0,694 ns
0,041*
0,555 ns
0,422 ns
0,116 ns
0,166 ns
0,029*
0,001*
0,001*
0,476 ns
0,037 *
0,660 ns

Not: *P< 0,05 düzeyinde önemlidir. ns: P< 0,05 düzeyinde önemsizdir.
M: Ortalama değer, SD: Standart sapma, F: F değeri, df: Serbestlik derecesi,
a: Değişken ortalamaları 1’den 5’e kadar sıralanmıştır. 1: Çok Fazla, 5: Çok Az. Yüksek değerler olumsuz
cevaplardır.

Tablo 11’de verilen sonuçların grafiksel ifadesi Şekil 284’de verilmiştir.
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Kadın

Ölçek Ortalamaları

3,6

Erkek

3,2
2,8
2,4
2
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

Not: Yüksek değişken ortalamaları daha negatif cevapları göstermektedir.

Şekil 284. Katılımcıların cinsiyet durumuna göre bölümlü mağazaların fiziksel çevre
faktörlerine yönelik değerlendirmelerinin bağımlı değişkenler üzerindeki etkisi
Katılımcıların cinsiyet durumlarına göre (kadın ve erkek) Mudo Concept ve
Boyner Bölümlü Mağazalarının iç mekân tasarımının algısal değerlendirmelerine
yönelik değerlendirmeleri arasındaki farklılıklar belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına
göre, iç mekân tasarımının algısal değerlendirmesinde kullanılan soruların (bağımlı
değişkenler) ortalama ve standart sapma değerleri ile ANOVA sonuçları Tablo 12’de
verilmiştir.
Tablo 12. Katılımcıların cinsiyet durumuna göre bölümlü mağazaların iç mekân
tasarımının algısal değerlendirmelerine yönelik ortalama ve standart sapma değerleri
ile ANOVA sonuçları
Bağımlı
Değişkenler
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14

Katılımcıların Cinsiyeti
Kadın
Erkek
M
SD
M
SD
2,4444
1,05347
2,4708
1,00396
2,3012
0,94416
2,4553
0,92224
2,7193
1,13986
2,5992
1,06749
3,1959
1,01870
3,1829
1,02775
3,1404
1,09820
3,1206
1,02937
2,7690
1,10551
2,6887
1,04414
3,1433
1,23723
3,0389
1,13814
2,7485
1,18194
2,6926
1,05829
2,7368
1,07261
2,7665
1,03454
2,9357
1,17972
2,8794
1,13065
2,7632
1,10426
2,7626
0,96526
2,7427
1,16316
2,7665
1,00777
2,8509
1,22701
2,7977
1,09237
2,4094
1,09476
2,5253
1,01951

ANOVA Testi Sonuçları
F
df
Sig.
0,096
1
0,757 ns
3,986
1
0,046*
1,719
1
0,190 ns
0,024
1
0,877 ns
0,050
1
0,823 ns
0,812
1
0,368 ns
1,118
1
0,291 ns
0,359
1
0,549 ns
0,116
1
0,734 ns
0,346
1
0,556 ns
0,000
1
0,995 ns
0,069
1
0,793 ns
0,303
1
0,582 ns
1,745
1
0,187 ns
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Not: *P< 0,05 düzeyinde önemlidir. ns: P< 0,05 düzeyinde önemsizdir.
M: Ortalama değer, SD: Standart sapma, F: F değeri, df: Serbestlik derecesi,
a: Değişken ortalamaları 1’den 5’e kadar sıralanmıştır. 1: Çok Fazla, 5: Çok Az. Yüksek değerler olumsuz
cevaplardır.

Tablo 12’de verilen değerlere göre, katılımcıların cinsiyet durumuna göre
bölümlü mağazaların iç mekân tasarımının algısal değerlendirmeleri arasında p<0,05
düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için
yapılan ANOVA testi sonucunda, Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarının
iç mekân tasarımının algısal değerlendirmelerine yönelik cinsiyet faktörü arasındaki
farklılıklar; sadece “B2: Kaliteli / Kalitesiz” unsuru için istatistiksel açıdan p<0,05
düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu sonuçların grafiksel ifadesi Şekil 285’de
verilmiştir.

Ölçek Ortalamaları

4

Kadın

Erkek

3,6
3,2
2,8
2,4
2
B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

Not: Yüksek değişken ortalamaları daha negatif cevapları göstermektedir.

Şekil 285. Katılımcıların cinsiyet durumuna göre bölümlü mağazaların iç mekân
tasarımının algısal değerlendirmelerine yönelik bağımlı değişkenler üzerindeki etkisi
Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarının fiziksel çevre faktörleri ve iç
mekân tasarımının algısal değerlendirmelerine yönelik bağımlı değişkenler ve
katılımcıların cinsiyet faktörü arasındaki farklılıklar Şekil 284 ve Şekil 285’de
görülmektedir. Katılımcıların cinsiyet durumuna göre bölümlü mağazaların fiziksel
çevre faktörlerine yönelik değerlendirmelerinde erkekler “A15: Mağazanın
zemininde kullanılan malzemeler, mekânı algılamamda etkili rol oynar”, “A16:
Mağazanın duvarında kullanılan malzemeler, mekânı algılamamda etkili rol oynar”,
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“A17: Mağazanın tavanında kullanılan malzemeler, mekânı algılamamda etkili rol
oynar”, “A19: Mağazanın iç mekân tasarımı mağazayı tekrar ziyaret etmemde etkili
rol oynar” soruları için en yüksek değerleri (olumsuz değerler) alırken; kadınların ise
“A10: Mağazanın içinde yürüyen merdiven olması mağazayı tercih etmemde etkili
rol oynar” sorusu için en yüksek değeri (olumsuz değer) aldığı görülmektedir.
Kadınlar “A15: Mağazanın zemininde kullanılan malzemeler, mekânı algılamamda
etkili rol oynar”, “A16: Mağazanın duvarında kullanılan malzemeler, mekânı
algılamamda etkili rol oynar”, “A17: Mağazanın tavanında kullanılan malzemeler,
mekânı algılamamda etkili rol oynar”, “A19: Mağazanın iç mekân tasarımı mağazayı
tekrar ziyaret etmemde etkili rol oynar” soruları için en düşük değerleri alırken
(olumlu değerler), erkeklerin ise “A10: Mağazanın içinde yürüyen merdiven olması
mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar” sorusu için en düşük değeri (olumlu
değer) aldığı görülmektedir. İç mekân tasarımının algısal değerlendirmesine yönelik
soruları içeren cinsiyet değişkenleri için “B2: Kaliteli / Kalitesiz” sorusu için oluşan
farklılıkta, erkekler en yüksek değerleri (olumsuz değer) alırken, kadınların en düşük
değerleri (olumlu değer) aldığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre, Mudo Concept ve
Boyner Bölümlü Mağazaları arasındaki cinsiyete göre oluşan farklılıkların,
katılımcıların değerlendirmeleri üzerinde önemli etkilere sahip olduğu söylenebilir.
Sonuçta, unsurlara genel olarak bakıldığında Mudo Concept ve Boyner Bölümlü
Mağazalarının fiziksel çevre faktörleri ve iç mekân tasarımının algısal kalitesinin,
katılımcıların değerlendirmeleri üzerinde istatistiksel açıdan söz konusu unsurlar için
etkili olduğu görülmektedir. Bu durum, bu çalışmanın hipotezini kısmen destekler
niteliktedir (H4:Farklı cinsiyet grubundaki kullanıcıların, bölümlü mağazanın iç
mekân tasarımındaki kurumsal kimliğini algılamaları farklıdır).
Bir diğer analizde, katılımcıların yaş durumlarına göre (18-29 yaş aralığı, 3039 yaş aralığı ve 40 yaş ve üzeri) Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarının
fiziksel çevre faktörleri ve iç mekân tasarımının algısal değerlendirmeleri arasındaki
farklılıklar belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre fiziksel çevre faktörlerine yönelik
değerlendirmelerinde kullanılan soruların (bağımlı değişkenler) ortalama ve standart
sapma değerleri ile ANOVA sonuçları Tablo 13’de verilmiştir. Buna göre,
katılımcıların Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarının fiziksel çevre
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faktörlerine yönelik değerlendirmeleri arasında katılımcıların yaş durumuna göre
istatistiksel açıdan önemli farklılıkların olduğu açıkça görülmektedir. Yapılan
ANOVA testi sonucunda, katılımcıların Mudo Concept ve Boyner Bölümlü
Mağazalarının fiziksel çevre faktörlerine yönelik değerlendirmelerini kapsayan
bağımlı değişkenler arasındaki farklılıklar “A4: Mağazanın iç mekân tasarımını
geleneksel buluyorum”, “A6: Mağazanın dış cephe tasarımı, mağazayı tercih
etmemde etkili rol oynar”, “A7: Mağazanın vitrin tasarımı, mağazayı tercih etmemde
etkili rol oynar”, “A8: Mağazanın planı, mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar”,
“A10: Mağazanın içinde yürüyen merdiven olması mağazayı tercih etmemde etkili
rol oynar”, “A12: Mağazanın ödeme noktalarını rahat kullanabiliyor olmam
mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar”, “A14: Mağazanın iç mekân tasarımında
kullanılan renklerin uyumu mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar”, unsurları için
istatistiksel açıdan p<0,05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur.
Tablo 13. Katılımcıların yaş durumuna göre bölümlü mağazaların fiziksel çevre
faktörlerine yönelik değerlendirmelerine ait ortalama ve standart sapma değerleri ile
ANOVA sonuçları
Bağımlı
Değişkenler
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20

18-29 yaş
M
SD
2,4696
2,4054
2,5405
3,4730
2,8108
2,6554
2,4899
2,6858
2,2804
3,2196
2,2230
2,4020
2,5203
2,7095
3,1014
3,1250
3,4054
2,4831
2,5574
2,0845

1,10427
1,10369
1,16665
1,19856
1,31149
1,35152
1,22678
1,26462
1,27256
1,35887
1,13090
1,29295
1,22941
1,25010
1,33653
1,31790
1,33702
1,34532
1,27960
1,23355

Katılımcıların Yaşı
30-39 yaş
M
SD
2,3842
2,4526
2,6000
3,1316
2,7211
3,0474
2,6368
2,9421
2,2211
3,2526
2,2474
2,4632
2,6105
3,0526
3,2579
3,2316
3,4053
2,5105
2,6789
1,9737

1,10063
1,03656
1,13994
1,17223
1,25191
1,20531
1,25555
1,12772
1,10486
1,29687
1,07244
1,10612
1,12023
1,16717
1,19603
1,15884
1,22538
1,06775
1,18057
1,03604

40 ve üzeri
M
SD
2,5789
2,4825
2,6140
3,4825
2,7982
3,0351
2,8947
2,6930
2,3246
2,8596
2,3333
2,1140
2,4386
2,9211
3,1404
3,0702
3,3421
2,3333
2,4912
1,8246

1,34292
1,12283
1,16367
1,31857
1,27730
1,28249
1,26469
1,09000
1,08486
1,42591
1,11042
1,00229
1,18273
1,20577
1,13572
1,01945
1,10373
1,05316
1,03262
0,93360

ANOVA Testi Sonuçları
F
df
Sig.
1,026
0,244
0,240
5,215
0,296
6,725
4,414
2,963
0,293
3,543
0,410
3,354
0,783
4,795
0,912
0,734
0,116
0,841
0,999
2,288

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,359 ns
0,784 ns
0,787 ns
0,006 *
0,744 ns
0,001 *
0,012*
0,052*
0,746 ns
0,030*
0,664 ns
0,036 *
0,458 ns
0,009 *
0,402 ns
0,480 ns
0,890 ns
0,432 ns
0,369 ns
0,102 ns

Not: *P< 0,05 düzeyinde önemlidir. ns: P< 0,05 düzeyinde önemsizdir.
M: Ortalama değer, SD: Standart sapma, F: F değeri, df: Serbestlik derecesi,
a: Değişken ortalamaları 1’den 5’e kadar sıralanmıştır. 1: Çok Fazla, 5: Çok Az. Yüksek değerler
olumsuz cevaplardır.
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Tablo 13’de verilen sonuçların grafiksel ifadesi Şekil 286’da verilmiştir.

4
18-29 yaş

30-39 yaş

40 ve üzeri

3,6
3,2
2,8
2,4
2
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20
Not: Yüksek değişken ortalamaları daha negatif cevapları göstermektedir.

Şekil 286. Katılımcıların yaş durumuna göre bölümlü mağazaların fiziksel çevre
faktörlerine yönelik değerlendirmelerinin bağımlı değişkenler üzerindeki etkisi
Katılımcıların yaş durumlarına göre (18-29 yaş aralığı, 30-39 yaş aralığı ve 40
yaş ve üzeri) Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarının iç mekân tasarımının
algısal değerlendirmeleri arasındaki farklılıklar belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına
göre, iç mekân tasarımının algısal değerlendirmelerinde kullanılan soruların (bağımlı
değişkenler) ortalama ve standart sapma değerleri ile ANOVA sonuçları Tablo 14’de
verilmiştir.
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Tablo 14. Katılımcıların yaş durumuna göre bölümlü mağazaların iç mekân
tasarımının algısal değerlendirmelerine ait ortalama ve standart sapma değerleri ile
ANOVA sonuçları
Bağımlı
Değişkenler
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14

18-29 yaş
M
SD
2,5034
1,06723
2,3514
1,00078
2,7162
1,21315
3,2466
1,06881
3,2669
1,12884
2,7331
1,13184
3,1385
1,27202
2,6993
1,19921
2,8345
1,13030
2,9797
1,24039
2,7736
1,11361
2,7399
1,15710
2,7601
1,29401
2,3547
1,11652

Katılımcıların Yaşı
30-39 yaş
M
SD
2,4286
0,96834
2,3651
0,87461
2,6455
1,03976
3,1852
0,96898
3,0952
1,03216
2,7989
1,05276
3,1376
1,06797
2,7884
1,05067
2,6667
0,93967
2,8466
1,09289
2,8095
0,98159
2,8095
1,08946
2,9259
1,05428
2,6190
1,05329

40 ve üzeri
M
SD
2,3772
1,04238
2,4123
0,87047
2,5789
0,93027
3,0526
0,97620
2,8421
0,89817
2,6316
0,98001
2,9298
1,18784
2,6842
1,07519
2,6667
1,02764
2,8421
1,03547
2,6579
0,96697
2,6930
0,95127
2,8421
1,00070
2,4649
0,90407

ANOVA Testi Sonuçları
F
df
Sig.
0,711
2
0,492 ns
0,174
2
0,840 ns
0,684
2
0,505 ns
1,489
2
0,226 ns
6,797
2
0,001*
0,855
2
0,426 ns
1,402
2
0,247 ns
0,447
2
0,640 ns
1,897
2
0,151 ns
1,015
2
0,363 ns
0,777
2
0,460 ns
0,441
2
0,644 ns
1,168
2
0,312 ns
3,593
2
0,028 *

Not: *P< 0,05 düzeyinde önemlidir. ns: P< 0,05 düzeyinde önemsizdir.
M: Ortalama değer, SD: Standart sapma, F: F değeri, df: Serbestlik derecesi,
a: Değişken ortalamaları 1’den 5’e kadar sıralanmıştır. 1: Çok Fazla, 5: Çok Az. Yüksek değerler olumsuz
cevaplardır.

Tablo 14’de, katılımcıların yaş durumlarına göre Mudo Concept ve Boyner
Bölümlü Mağazalarının iç mekân tasarımının algısal değerlendirmeleri arasında
istatistiksel açıdan önemli farklılıkların olduğu açıkça görülmektedir. Yapılan
ANOVA testi sonucunda, katılımcıların Mudo Concept ve Boyner Bölümlü
Mağazalarının iç mekân tasarımının algısal değerlendirmelerini kapsayan bağımlı
değişkenler arasındaki farklılıklar “B5: Sade / Karmaşık”, “B14: Yüksek / Alçak”
unsurları için istatistiksel açıdan p<0,05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu
sonuçların grafiksel ifadesi Şekil 287’de verilmiştir.
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4
18-29 Yaş

3,6

30-39 Yaş

40 Yaş ve üzeri

3,2
2,8
2,4
2
B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

Not: Yüksek değişken ortalamaları daha negatif cevapları göstermektedir.

Şekil 287. Katılımcıların yaş durumuna göre bölümlü mağazaların iç mekân
tasarımının algısal değerlendirmelerine yönelik bağımlı değişkenler üzerindeki etkisi
Bu sonuçlar, katılımcıların yaş farklılıklarının Mudo Concept ve Boyner
Bölümlü Mağazalarının fiziksel çevre faktörlerini ve iç mekân tasarımını algısal
değerlendirmeleri üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Katılımcıların yaş
durumuna bağlı olarak her bir bağımlı değişken için Mudo Concept ve Boyner
Bölümlü Mağazaları fiziksel çevre faktörlerinin değerlendirmeleri arasındaki
farklılıklar Şekil 286’da verilmiştir. Şekilde 286’da görüldüğü üzere,18-29 yaş
aralığı, 30-39 yaş aralığı ile 40 ve üzeri yaş aralığında olan katılımcıların
değerlendirmeleri arasında “A4: Mağazanın iç mekân tasarımını geleneksel
buluyorum”, “A6: Mağazanın dış cephe tasarımı, mağazayı tercih etmemde etkili rol
oynar”, “A7: Mağazanın vitrin tasarımı, mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar”,
“A8: Mağazanın planı, mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar”, “A10: Mağazanın
içinde yürüyen merdiven olması mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar”, “A12:
Mağazanın ödeme noktalarını rahat kullanabiliyor olmam mağazayı tercih etmemde
etkili rol oynar”, “A14: Mağazanın iç mekân tasarımında kullanılan renklerin uyumu
mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar” soruları için önemli farklılıkların olduğu
görülmektedir.
Diğer taraftan katılımcıların yaş durumuna bağlı olarak Mudo Concept ve
Boyner Bölümlü Mağazalarının iç mekân tasarımının algısal değerlendirmeleri Şekil
287’de verilmiştir. Buna göre, katılımcıların yaş gruplarına göre değerlendirmeleri
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arasında “B5: Sade / Karmaşık”, “B14: Yüksek / Alçak” soruları için anlamlı
farklılıkların olduğu görülmektedir. Sonuçta, unsurlara genel olarak bakıldığında
Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarının fiziksel çevre faktörleri ve iç
mekân

tasarımının

algısal

kalitesinin,

katılımcıların

yaş

durumuna

göre

değerlendirmeleri üzerinde istatistiksel açıdan söz konusu unsurlar için etkili olduğu
görülmektedir. Bu durum, bu çalışmanın beşinci hipotezini kısmen destekler
niteliktedir (H5: Farklı yaşlardaki kullanıcıların, bölümlü mağazanın iç mekân
tasarımındaki kurumsal kimliğini algılamaları farklıdır).
Bir diğer analizde, katılımcıların gelir dağılımlarına göre (2000-3500 TL,
3600-6500 TL, 6600 TL ve üzeri) Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarının
fiziksel çevre faktörleri ve iç mekân tasarımının algısal değerlendirmelerine yönelik
farklılıklar belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, fiziksel çevre faktörlerinin
değerlendirilmesinde kullanılan soruların (bağımlı değişkenler) gelir durumuna göre
ortalama ve standart sapma değerleri ile ANOVA sonuçları Tablo 15’de verilmiştir.
Tablo 15. Katılımcıların gelir durumuna göre bölümlü mağazaların fiziksel çevre
faktörlerine yönelik değerlendirmelerine ait ortalama ve standart sapma değerleri ile
ANOVA sonuçları
Katılımcıların Gelir Durumu
Bağımlı
Değişkenler

6600 TL ve üzeri

ANOVA Testi Sonuçları

2000-3500 TL

3600-6500 TL

M

SD

M

SD

M

SD

F

df

Sig.

A1

2,4409

1,10087

2,4670

1,15764

2,5227

1,23848

0,219

2

0,803ns

A2

2,3622

1,09016

2,4575

1,07672

2,5303

1,09433

1,123

2

0,326 ns

A3

2,5433

1,20116

2,5236

1,13722

2,6894

1,08517

0,946

2

0,389ns

A4

3,4803

1,25959

3,3491

1,14819

3,2121

1,22960

2,190

2

0,113ns

A5

2,8504

1,34299

2,7170

1,26007

2,7424

1,21455

0,691

2

0,502ns

A6

2,6654

1,34334

2,9057

1,24701

3,1515

1,26301

6,371

2

0,002*

A7

2,5315

1,23399

2,6745

1,24021

2,6970

1,28965

1,091

2

0,337ns

A8

2,7835

1,25910

2,6981

1,08125

2,8485

1,25086

0,681

2

0,507ns

A9

2,2008

1,25858

2,3302

1,09477

2,3258

1,18190

0,848

2

0,429ns

A10

3,2362

1,43616

3,1604

1,29992

3,0530

1,28000

0,800

2

0,450ns

A11

2,1457

1,05877

2,3726

1,17550

2,2803

1,07231

2,482

2

0,084ns

A12

2,3701

1,22428

2,3538

1,15292

2,4015

1,18425

0,066

2

0,937ns

A13

2,5118

1,19529

2,4623

1,15340

2,7121

1,20767

1,925

2

0,147ns
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A14

2,7953

1,21479

2,9198

1,23080

2,8939

1,23719

0,657

2

0,519ns

A15

3,1732

1,32232

3,1651

1,22614

3,1061

1,18681

0,133

2

0,876ns

A16

3,1969

1,23224

3,1274

1,23450

3,0606

1,14424

0,571

2

0,565ns

A17

3,4370

1,30443

3,2877

1,27210

3,4697

1,14878

1,139

2

0,321ns

A18

2,4409

1,27086

2,5000

1,12490

2,4697

1,22592

0,138

2

0,872ns

A19

2,5748

1,25437

2,5566

1,13605

2,6515

1,22932

0,268

2

0,765ns

A20

1,9252

1,17210

2,1368

1,10799

1,9242

1,03836

2,445

2

0,088ns

Not: *P< 0,05 düzeyinde önemlidir. ns: P< 0,05 düzeyinde önemsizdir.
M: Ortalama değer, SD: Standart sapma, F: F değeri, df: Serbestlik derecesi,
a: Değişken ortalamaları 1’den 5’e kadar sıralanmıştır. 1: Çok Fazla, 5: Çok Az. Yüksek değerler olumsuz
cevaplardır.

Tablo 15’de verilen değerlere göre, Mudo Concept ve Boyner Bölümlü
Mağazalarının katılımcıların gelir durumuna göre fiziksel çevre faktörlerine yönelik
değerlendirmeleri arasında istatistiksel açıdan bazı unsurlar için farklılıkların
olabileceği görülmektedir. Buna göre, katılımcıların değerlendirmeleri arasında
p<0,05 düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek
için yapılan ANOVA testi sonucunda, katılımcıların gelir durumu dikkate
alındığında Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarının fiziksel çevre
faktörlerine yönelik değerlendirmelerini kapsayan bağımlı değişkenler arasındaki
farklılıklar “A6: Mağazanın dış cephe tasarımı, mağazayı tercih etmemde etkili rol
oynar” unsuru için istatistiksel açıdan p<0,05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu
sonuçların grafiksel ifadesi Şekil 288’de verilmiştir.
3,9

2000-3500 TL

3600-6500 TL

6600 TL ve üzeri

3,5
3,1
2,7
2,3
1,9
1,5
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20
Not: Yüksek değişken ortalamaları daha negatif cevapları göstermektedir.

Şekil 288. Katılımcıların gelir durumuna göre bölümlü mağazaların fiziksel çevre
faktörlerine yönelik değerlendirmelerinin bağımlı değişkenler üzerindeki etkisi
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Bir diğer analizde, katılımcıların gelir dağılımlarına göre (2000-3500 TL,
3600-6500 TL, 6600 TL ve üzeri) Mudo Concept ve Boyner Bölümlü mağazaların iç
mekân tasarımının algısal değerlendirmeleri arasındaki farklılıklar belirlenmiştir.
Analiz sonuçlarına göre, iç mekân tasarımının algısal değerlendirmelerinde
kullanılan soruların (bağımlı değişkenler) gelir durumuna göre ortalama ve standart
sapma değerleri ile ANOVA sonuçları Tablo 16’da verilmiştir.
Tablo 16. Katılımcıların gelir durumuna göre bölümlü mağazaların iç mekân
tasarımının algısal değerlendirmelerine ait ortalama ve standart sapma değerleri ile
ANOVA sonuçları

B1
B2

Katılımcıların Gelir Durumu
2000-3500 TL
3600-6500 TL
6600 TL ve üzeri
M
SD
M
SD
M
SD
2,4862
1,03740
2,4387
0,99811
2,3864
1,03855
2,2688
0,94643
2,4009
0,91569
2,4697
0,91167

F
0,424
2,351

df
2
2

Sig.
0,655ns
0,096ns

B3

2,6838

1,15591

2,7594

1,12854

2,4924

0,96104

2,414

2

0,090ns

B4

3,3123

1,07336

3,0660

0,94160

3,1515

1,02997

3,486

2

0,031*

B5

3,1897

1,12844

3,0943

1,02137

3,0682

1,02035

0,735

2

0,480ns

B6

2,7352

1,12203

2,7877

1,07414

2,6364

1,00588

0,800

2

0,450ns

B7

3,1304

1,25467

3,0425

1,19758

3,1061

1,07190

0,321

2

0,726ns

B8

2,7036

1,16967

2,7453

1,13172

2,7348

1,04742

0,085

2

0,919ns

B9

2,7787

1,16429

2,6745

0,96021

2,8030

0,98414

0,798

2

0,451ns

B10

2,9051

1,14386

2,9387

1,20072

2,8712

1,11482

0,141

2

0,868ns

B11

2,7945

1,04143

2,7689

1,05236

2,6818

1,03613

0,515

2

0,598ns

B12

2,7549

1,14574

2,7358

1,06475

2,7727

1,04546

0,048

2

0,954ns

B13

2,7905

1,25657

2,8160

1,13919

2,9015

1,04011

0,398

2

0,672ns

B14

2,3439

1,15312

2,4811

0,97583

2,6288

0,99928

3,232

2

0,040*

Bağımlı
Değişkenler

ANOVA Testi Sonuçları

Not: *P< 0,05 düzeyinde önemlidir. ns: P< 0,05 düzeyinde önemsizdir.
M: Ortalama değer, SD: Standart sapma, F: F değeri, df: Serbestlik derecesi,
a: Değişken ortalamaları 1’den 5’e kadar sıralanmıştır. 1: Çok Fazla, 5: Çok Az. Yüksek değerler olumsuz
cevaplardır.

Tablo 16’da verilen değerlere göre, Mudo Concept ve Boyner Bölümlü
Mağazalarının katılımcıların gelir durumuna göre iç mekân tasarımının algısal
değerlendirmeleri arasında istatistiksel açıdan bazı unsurlar için farklılıkların
olabileceği görülmektedir. Buna göre, katılımcıların değerlendirmeleri arasında
p<0,05 düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek
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için yapılan ANOVA testi sonucunda, katılımcıların gelir durumu dikkate
alındığında Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarının iç mekân tasarımının
algısal değerlendirmelerini kapsayan bağımlı değişkenler arasındaki farklılıklar “B4:
Seyrek / Sıkışık”, “B14: Yüksek / Alçak” unsurları için istatistiksel açıdan p<0,05
düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu sonuçların grafiksel ifadesi Şekil

289’da

verilmiştir.

4
2000-3500TL

3,6

3600-6500 TL

6600TL ve üzeri

3,2
2,8
2,4
2
B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10 B11 B12 B13 B14

Not: Yüksek değişken ortalamaları daha negatif cevapları göstermektedir.

Şekil 289. Katılımcıların gelir durumuna göre bölümlü mağazaların iç mekân
tasarımının algısal değerlendirmelerine yönelik bağımlı değişkenler üzerindeki etkisi
Bu sonuçlara göre, katılımcıların gelir durumuna bağlı olarak her bir bağımlı
değişken için Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazaları fiziksel çevre
faktörlerinin değerlendirmeleri arasındaki farklılıklar Şekil 288’de verilmiştir.
Şekilde 288’de görüldüğü üzere, 2000-3500 TL, 3600-6500 TL ve 6600 TL ve üzeri
gelir aralığına sahip katılımcıların değerlendirmeleri “A6: İyi planlanmış / Kötü
planlanmış” sorusu için farklılıklar görülmektedir.
Diğer taraftan katılımcıların gelir durumuna bağlı olarak her bir bağımlı
değişken için Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazaları iç mekân tasarımının
algısal değerlendirmeleri Şekil 289’da verilmiştir. Şekilde görüldüğü üzere, 20003500 TL, 3600-6500 TL ve 6600 TL ve üzeri gelir aralığına sahip katılımcıların “B4:
Seyrek / Sıkışık” ve “B14: Yüksek / Alçak” sorularının değerlendirmelerini kapsayan
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bağımlı değişkenler arasındaki farklılıklar p<0,05 düzeyinde istatistiksel açıdan
anlamlı bulunmuştur. Bulgular, iki unsur dışında altıncı hipotezi desteklemektedir
(H6:Bölümlü mağaza iç mekân tasarımındaki kurumsal kimlik algısı ve
kullanıcıların sosyo-ekonomik düzeyi arasında bir bağ vardır).
Başka bir analizde, katılımcıların eğitim düzeyine göre (lise, lisans ve
lisansüstü) Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarının fiziksel çevre
faktörlerine yönelik değerlendirmeleri arasındaki farklılıklar belirlenmiştir. Analiz
sonuçlarına ilişkin fiziksel çevre faktörlerine yönelik soruların (bağımlı değişkenler)
eğitim durumuna göre ortalama ve standart sapma değerleri ile ANOVA sonuçları
Tablo 17’de verilmiştir.
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Tablo 17. Katılımcıların eğitim düzeyine göre bölümlü mağazaların fiziksel çevre
faktörlerinin değerlendirmelerine ait ortalama ve standart sapma değerleri ile
ANOVA testi sonuçları
Katılımcıların Eğitim Düzeyi
Bağımlı
Değişkenler

Lise

Lisansüstü

Lisans

ANOVA Testi Sonuçları

M

SD

M

SD

M

SD

F

df

Sig.

A1

2,3875

1,24772

2,4906

1,15041

2,4043

1,08081

0,415

2

0,660 ns

A2

2,4375

1,12333

2,4577

1,07784

2,3298

1,09140

0,535

2

0,586 ns

A3

2,5875

1,21898

2,5892

1,15515

2,4894

1,11437

0,293

2

0,746 ns

A4

3,4125

1,34723

3,3263

1,21718

3,5106

1,13350

0,940

2

0,391 ns

A5

2,5500

1,29165

2,8357

1,30022

2,7234

1,19501

1,777

2

0,170 ns

A6

2,5750

1,49069

2,8380

1,27954

3,1489

1,20890

4,300

2

0,014 *

A7

2,7625

1,38932

2,5258

1,20608

2,8830

1,28562

3,835

2

0,022 *

A8

2,9375

1,29599

2,7653

1,18870

2,6383

1,12500

1,362

2

0,257 ns

A9

2,3750

1,26666

2,2371

1,18526

2,3298

1,12056

0,596

2

0,551 ns

A10

3,1875

1,44164

3,1432

1,33748

3,2234

1,39241

0,151

2

0,860 ns

A11

2,3750

1,21567

2,2394

1,10355

2,2021

1,03259

0,615

2

0,541 ns

A12

2,3125

1,23856

2,3732

1,18784

2,3830

1,16496

0,098

2

0,907 ns

A13

2,6125

1,28766

2,5587

1,21465

2,3511

0,93564

1,386

2

0,251 ns

A14

2,9500

1,35852

2,8075

1,20217

3,0106

1,19582

1,321

2

0,268 ns

A15

3,2375

1,35239

3,1080

1,23958

3,3191

1,24618

1,272

2

0,281 ns

A16

3,2125

1,33780

3,1526

1,19910

3,0745

1,19353

0,287

2

0,751 ns

A17

3,3875

1,35473

3,3451

1,25771

3,6170

1,16496

1,803

2

0,166 ns

A18

2,5250

1,21150

2,4531

1,22672

2,4574

1,14220

0,120

2

0,887 ns

A19

2,7500

1,35479

2,5657

1,19672

2,5213

1,10452

0,935

2

0,393 ns

A20

1,9000

1,07444

2,0352

1,14632

1,9255

1,05992

0,732

2

0,481 ns

Not: *P< 0,05 düzeyinde önemlidir. ns: P< 0,05 düzeyinde önemsizdir.
M: Ortalama değer, SD: Standart sapma, F: F değeri, df: Serbestlik derecesi,
a: Değişken ortalamaları 1’den 5’e kadar sıralanmıştır. 1: Çok Fazla, 5: Çok Az. Yüksek değerler olumsuz
cevaplardır.

Tablo 17’de verilen değerlere göre, Mudo Concept ve Boyner Bölümlü
Mağazalarının katılımcıların eğitim durumuna göre fiziksel çevre faktörlerine
yönelik değerlendirmeleri arasında istatistiksel açıdan bazı unsurlar için farklılıkların
olabileceği görülmektedir. Buna göre, katılımcıların değerlendirmeleri arasında
p<0,05 düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek
için yapılan ANOVA testi sonucunda, katılımcıların eğitim durumu dikkate
alındığında Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarının fiziksel çevre
faktörlerine yönelik değerlendirmelerini kapsayan bağımlı değişkenler arasındaki
farklılıklar “A6: Mağazanın dış cephe tasarımı, mağazayı tercih etmemde etkili rol
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oynar” ve “A7: Mağazanın vitrin tasarımı, mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar”
unsurları için istatistiksel açıdan p<0,05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu
sonuçların grafiksel ifadesi Şekil 290’da verilmiştir.

4
Lise

Lisans

Lisansüstü

3,6
3,2
2,8
2,4
2
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

Not: Yüksek değişken ortalamaları daha negatif cevapları göstermektedir.

Şekil 290. Katılımcıların eğitim düzeyine göre bölümlü mağazaların fiziksel çevre
faktörlerine yönelik değerlendirmelerinin bağımlı değişkenler üzerindeki etkisi
Başka bir analizde, katılımcıların eğitim düzeyine göre (lise, lisans ve
lisansüstü) Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarının iç mekân tasarımının
algısal değerlendirmelerine yönelik farklılıklar belirlenmiştir. Analiz sonuçlarında iç
mekân tasarımının algısal değerlendirmelerine yönelik iki kutuplu soruların (bağımlı
değişkenler) ortalama ve standart sapma değerleri ile ANOVA sonuçları Tablo 18’de
verilmiştir.
Katılımcılarının eğitim düzeylerine bağlı olarak her bir bağımlı değişken için
Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarının iç mekân tasarımının algısal
değerlendirmelerine arasındaki farklılıklar Şekil 291’de verilmiştir. Şekilde
görüldüğü lise, lisans, lisansüstü mezunu katılımcılar ANOVA sonuçlarına göre,
katılımcılarının eğitim düzeylerine göre değerlendirmelerini kapsayan bağımlı
değişkenler arasındaki farklılıklar p<0,05 düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı
bulunmamıştır.
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Tablo 18. Katılımcıların eğitim düzeyine göre bölümlü mağazaların iç mekân
tasarımının algısal değerlendirmelerine ait ortalama ve standart sapma değerleri ile
ANOVA testi sonuçları
Katılımcıların Eğitim Düzeyi
Bağımlı
Değişkenler

Lise

ANOVA Testi Sonuçları

Lisans Üstü

Lisans

M

SD

M

SD

M

SD

F

df

Sig.

B1

2,3375

1,06668

2,4753

1,05060

2,4681

0,91231

0,608

2

0,545ns

B2

2,3125

,96251

2,3506

0,95261

2,4894

0,83916

1,002

2

0,368ns

B3

2,5500

1,07797

2,6729

1,11755

2,7447

1,10654

0,680

2

0,507ns

B4

3,1000

1,24880

3,2165

0,99062

3,1489

0,94990

0,528

2

0,590ns

B5

2,9125

1,27482

3,1859

1,05096

3,0745

0,93025

2,376

2

0,094ns

B6

2,5625

1,17832

2,7835

1,07949

2,6596

0,97884

1,684

2

0,186ns

B7

3,1125

1,33116

3,0871

1,17138

3,1383

1,19678

0,077

2

0,926ns

B8

2,6750

1,20940

2,7224

1,12774

2,7766

1,07917

0,177

2

0,838ns

B9

2,7625

1,15006

2,7365

1,04665

2,7979

1,02212

0,137

2

0,872ns

B10

2,8250

1,30019

2,9224

1,13108

2,9362

1,16221

0,262

2

0,769ns

B11

2,7750

1,11350

2,8024

1,04317

2,5745

0,98907

1,838

2

0,160ns

B12

2,7625

1,03415

2,7529

1,12336

2,7447

1,04661

0,006

2

0,994ns

B13

2,8625

1,24009

2,8024

1,17300

2,9149

1,10385

0,395

2

0,674ns

B14

2,4625

1,00560

2,4518

1,11725

2,4894

0,85188

0,048

2

0,953ns

Not: *P< 0,05 düzeyinde önemlidir. ns: P< 0,05 düzeyinde önemsizdir.
M: Ortalama değer, SD: Standart sapma, F: F değeri, df: Serbestlik derecesi,
a: Değişken ortalamaları 1’den 5’e kadar sıralanmıştır. 1: Çok Fazla, 5: Çok Az. Yüksek değerler olumsuz
cevaplardır.

4
Lise

3,6

Lisans

Lisansüstü

3,2
2,8
2,4
2
B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

Not: Yüksek değişken ortalamaları daha negatif cevapları göstermektedir.

Şekil 291. Katılımcıların eğitim düzeyine göre bölümlü mağazaların iç mekân
tasarımının algısal değerlendirmelerine yönelik bağımlı değişkenler üzerindeki etkisi
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Bu sonuçlara göre, katılımcıların eğitim durumlarına göre Mudo Concept ve
Boyner Bölümlü Mağazalarının fiziksel çevre faktörlerine yönelik değerlendirmeleri
ve iç mekân tasarımının algısal değerlendirmelerini kapsayan bağımlı değişkenler
arasında bazı unsurlar için farklılıkların olabileceği görülmektedir. Katılımcılarının
eğitim durumuna bağlı olarak her bir bağımlı değişken için Mudo Concept ve Boyner
Bölümlü Mağazaları fiziksel çevre faktörlerinin değerlendirmeleri ve iç mekân
tasarımın algısal değerlendirmesi arasındaki farklılıklar Şekil 290 ve Şekil 291’de
verilmiştir. Şekil 290’da görüldüğü üzere, lise, lisans ve lisansüstü eğitim durumuna
sahip katılımcılarda “A6: Mağazanın dış cephe tasarımı, mağazayı tercih etmemde
etkili rol oynar, “A7: Mağazanın vitrin tasarımı, mağazayı tercih etmemde etkili rol
oynar” soruları için farklılıklar görülmektedir.
Katılımcıların eğitim durumlarına göre Mudo Concept ve Boyner Bölümlü
Mağazalarının iç mekân tasarımının algısal değerlendirmeleri arasında farklılık
olduğu görülmektedir. Katılımcılarının eğitim durumuna bağlı olarak her bir bağımlı
değişken için Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazaları iç mekân tasarımının
algısal değerlendirmeleri Şekil 291’de verilmiştir. Şekilde görüldüğü üzere, lise,
lisans ve lisansüstü eğitim durumu aralığındaki katılımcıların yanıtları ANOVA
p<0,05 düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. Bulgular, yedinci
hipotezi desteklememektedir (H7:Bölümlü mağaza iç mekân tasarımındaki kurumsal
kimlik algısı ve kullanıcıların eğitim düzeyi arasında bir bağ vardır).
Başka bir analizde, katılımcıların kullanım düzeyine göre (her zaman,
genellikle, bazen, nadiren, ilk kez) Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarının
fiziksel çevre faktörlerinin değerlendirmeleri arasındaki farklılıklar belirlenmiştir.
Analiz sonuçlarına ilişkin fiziksel çevre faktörlerine yönelik değerlendirmelerde
kullanılan soruların (bağımlı değişkenler) kullanım düzeyinin ortalama ve standart
sapma değerleri ile ANOVA sonuçları Tablo 19’da verilmiştir.
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Tablo 19. Katılımcıların kullanım düzeyine göre bölümlü mağazaların fiziksel çevre
faktörlerine yönelik değerlendirmelerine ait ortalama ve standart sapma değerleri ile
ANOVA testi sonuçları

Bağımlı
Değişkenler
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20

Her Zaman
M
SD

Katılımcıların Kullanım Düzeyi
Genellikle
Bazen
Nadiren
M
SD
M
SD
M
SD

İlk Kez
M
SD

ANOVA Testi
Sonuçları
F

1,9091

1,30600

2,1429

1,10123

2,4340

1,03719

2,5909

1,20346

3,0937

1,25362

6,360

1,9091

0,97145

2,4835

1,03669

2,3702

1,03938

2,4545

1,07386

3,0000

1,45912

3,803

2,2273

1,19251

2,8132

1,12459

2,5957

1,14466

2,4591

1,11165

2,7500

1,48106

2,236

3,0000

1,60357

3,0440

1,26414

3,3745

1,17132

3,4409

1,17864

3,9688

1,23090

4,319

2,4091

1,25960

2,3077

1,20823

2,8085

1,23063

2,8909

1,28458

3,4063

1,49966

6,070

2,6818

1,17053

2,5714

1,27491

2,9915

1,30086

2,7727

1,27253

3,2813

1,57058

2,917

2,3182

1,12911

2,5385

1,21388

2,7404

1,28297

2,4591

1,19097

3,1563

1,39375

3,394

2,4545

1,14340

2,5714

1,21237

2,8298

1,18248

2,7455

1,19692

3,2500

1,13592

2,499

2,0000

0,92582

2,1209

1,10388

2,3617

1,22344

2,2273

1,18329

2,5000

1,27000

1,372

2,7727

1,63100

2,8242

1,33827

3,2766

1,28273

3,2409

1,37198

3,0000

1,52400

2,604

2,0000

1,27242

2,2637

1,16271

2,2681

1,07041

2,2591

1,08588

2,2188

1,28852

0,308

2,2727

1,24142

2,2967

1,14983

2,3617

1,17352

2,3864

1,22783

2,5313

1,16354

0,281

2,3182

1,35879

2,5824

1,18383

2,5191

1,18874

2,5636

1,17062

2,4375

1,21649

0,315

2,6818

1,39340

2,7582

1,06813

2,7830

1,21938

2,9545

1,27416

3,1563

1,16700

1,306

2,9545

1,17422

2,8901

1,21519

3,0851

1,18448

3,2727

1,31662

3,8125

1,28107

4,087

2,9091

1,10880

3,0000

1,21106

3,0681

1,14524

3,2636

1,27982

3,5312

1,26960

2,110

2,7727

1,15189

3,3077

1,32239

3,2723

1,22050

3,5636

1,24253

3,7813

1,31332

3,822

2,4091

1,18157

2,3516

1,17732

2,4979

1,15238

2,4500

1,27936

2,6563

1,28539

0,461

2,3182

1,08612

2,2418

1,14834

2,5745

1,13500

2,6955

1,27246

3,0313

1,25684

3,746

1,6364

0,95346

1,5165

0,91120

2,1191

1,12216

2,0682

1,13873

2,2813

1,30098

6,376

df
4

Sig.
0,000*

4

0,005*

4

0,064ns

4

0,002*

4

0,000*

4

0,021*

4

0,009*

4

0,042*

4

0,242ns

4

0,035*

4

0,873ns

4

0,890ns

4

0,868ns

4

0,266ns

4

0,003*

4

0,078ns

4

0,004*

4

0,764ns

4

0,005*

4

0,000*

Not: *P< 0,05 düzeyinde önemlidir. ns: P< 0,05 düzeyinde önemsizdir.
M: Ortalama değer, SD: Standart sapma, F: F değeri, df: Serbestlik derecesi,
a: Değişken ortalamaları 1’den 5’e kadar sıralanmıştır. 1: Çok Fazla, 5: Çok Az. Yüksek değerler olumsuz
cevaplardır.
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Tablo 19’da verilen değerlere göre, Mudo Concept ve Boyner Bölümlü
Mağazalarının fiziksel çevre faktörlerine yönelik değerlendirmeleri arasında
kullanım durumuna göre istatistiksel açıdan önemli farklılıkların olduğu açıkça
görülmektedir.

Katılımcıların

değerlendirmeleri

arasında

p<0,05

düzeyinde

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için yapılan
ANOVA testi sonucunda, Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarının fiziksel
çevre faktörlerine yönelik değerlendirmelerini kapsayan bağımlı değişkenler
arasındaki farklılıklar “A1: Mağazanın kurumsal kimliği, mağazayı tercih etmemde
etkilidir”, “A2: Mağazanın iç mekân tasarımını, kurumsal kimliği ile uyumlu
buluyorum”, “A4: Mağazanın iç mekân tasarımını geleneksel buluyorum”, “A5:
Mağazanın logosunu akılda kalıcı buluyorum”, “A6: Mağazanın dış cephe tasarımı,
mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar”, “A7: Mağazanın vitrin tasarımı,
mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar”, “A8: Mağazanın planı, mağazayı tercih
etmemde etkili rol oynar”, “A10: Mağazanın içinde yürüyen merdiven olması
mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar”, “A15: Mağazanın zemininde kullanılan
malzemeler, mekânı algılamamda etkili rol oynar”, “A17: Mağazanın tavanında
kullanılan malzemeler, mekânı algılamamda etkili rol oynar”, “A19: Mağazanın iç
mekân tasarımı mağazayı tekrar ziyaret etmemde etkili rol oynar”, “A20: Mağazada
çok çeşitli ürün satışı olması mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar” unsurları için
istatistiksel açıdan p<0,05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu sonuçların grafiksel
ifadesi Şekil 292’de verilmiştir.
3,8

Her Zaman

Genellikle

Bazen

Nadiren

İlk Kez

3,4
3
2,6
2,2
1,8
1,4
1
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20
Not: Yüksek değişken ortalamaları daha negatif cevapları göstermektedir.

Şekil 292. Katılımcıların kullanım düzeyine göre bölümlü mağazaların fiziksel çevre
faktörlerine yönelik değerlendirmelerinin bağımlı değişkenler üzerindeki etkisi
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Başka bir analizde, katılımcıların kullanım düzeyine göre (her zaman,
genellikle, bazen, nadiren, ilk kez) Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarının
iç mekân tasarımının algısal değerlendirmeleri arasındaki farklılıklar belirlenmiştir.
Analiz sonuçları, iç mekân tasarımının algısal değerlendirmelerine yönelik iki
kutuplu soruların (bağımlı değişkenler) ortalama ve standart sapma değerleri ile
ANOVA sonuçları Tablo 20’de verilmiştir.
Tablo 20. Katılımcıların kullanım düzeyine göre bölümlü mağazaların iç mekân
tasarımının algısal değerlendirmelerine ait ortalama ve standart sapma değerleri ile
ANOVA testi sonuçları

Katılımcıların Kullanım Düzeyi
Bağımlı
Değişkenler

Her Zaman

Genellikle

Bazen

ANOVA Testi
Sonuçları

İlk Kez

Nadiren

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

F

df

Sig.

B1

1,7273

0,88273

2,2222

1,03617

2,4979

1,00160

2,5545

1,03444

2,6250

1,07012

4,833

4

0,001*

B2

2,0455

0,95005

2,2222

0,95726

2,3617

0,90642

2,4364

0,91689

2,5625

1,16224

1,846

4

0,118ns

B3

2,6364

1,09307

2,5333

1,15340

2,7106

1,07878

2,7045

1,13031

2,5000

1,10716

0,664

4

0,617ns

B4

3,1364

1,12527

3,1333

1,08307

3,1957

0,97620

3,2409

1,06035

3,0000

0,84242

0,498

4

0,737ns

B5

3,1364

1,20694

3,0333

1,10616

3,1106

1,01089

3,1727

1,11739

3,2813

0,95830

0,450

4

0,773ns

B6

2,5909

1,18157

2,7222

1,06029

2,7489

1,05447

2,7682

1,10866

2,5312

1,07716

0,446

4

0,775ns

B7

2,8636

1,20694

3,1667

1,16359

3,1021

1,15387

3,0909

1,25727

3,0938

1,20106

0,287

4

0,887ns

B8

2,1818

1,13961

2,4889

1,18269

2,6426

1,08205

2,9182

1,11143

3,0312

1,17732

4,885

4

0,001*

B9

2,5455

1,26217

2,5444

1,04032

2,6638

1,00521

2,9000

1,05077

3,0625

1,18967

3,313

4

0,011*

B10

2,5000

1,10195

2,8889

1,19403

2,9021

1,12991

2,9955

1,17624

2,7500

1,16398

1,152

4

0,331ns

B11

2,3636

1,04860

2,6000

1,12978

2,6298

1,03526

2,9364

0,98182

3,2813

0,99139

5,967

4

0,000*

B12

2,3182

1,04135

2,7111

1,09385

2,7489

1,07851

2,8045

1,11157

2,8438

1,19432

1,072

4

0,370ns

B13

2,3636

1,13580

2,7556

1,13485

2,9617

1,13728

2,7864

1,19924

2,6563

1,26004

1,973

4

0,097*

B14

1,8182

0,90692

2,4556

1,07223

2,4000

1,02198

2,5636

1,08141

2,6250

1,18458

2,941

4

0,020*

Not: *P< 0,05 düzeyinde önemlidir. ns: P< 0,05 düzeyinde önemsizdir.
M: Ortalama değer, SD: Standart sapma, F: F değeri, df: Serbestlik derecesi,
a: Değişken ortalamaları 1’den 5’e kadar sıralanmıştır. 1: Çok Fazla, 5: Çok Az. Yüksek değerler olumsuz
cevaplardır.

Tablo 20’de verilen değerlere göre, Mudo Concept ve Boyner Bölümlü
Mağazalarının iç mekân tasarımının algısal değerlendirmelerine yönelik istatistiksel
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açıdan kullanım düzeyinde önemli farklılıkların olduğu açıkça görülmektedir. Buna
göre, katılımcıların değerlendirmeleri arasında p<0,05 düzeyinde istatistiksel açıdan
anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için yapılan ANOVA testi
sonucunda, Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarının kullanım düzeyine
göre iç mekân tasarımının algısal değerlendirmelerine yönelik bağımlı değişkenler
arasındaki farklılıklar “B1: Güzel / Çirkin”, “B8: Hareketli / Hareketsiz”, “B9:
Sıcak/Soğuk”, “B11: Dinamik / Statik”, “B13: Gösterişli / Gösterişsiz”, “B14:
Yüksek / Alçak” unsurları için istatistiksel açıdan p<0,05 düzeyinde anlamlı
bulunmuştur. Bu sonuçların grafiksel ifadesi Şekil 293’de verilmiştir.

3,8

Her Zaman

Genellikle

Bazen

Nadiren

İlk Kez

3,4
3
2,6
2,2
1,8
1,4
B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

Not: Yüksek değişken ortalamaları daha negatif cevapları göstermektedir.

Şekil 293. Katılımcıların kullanım düzeyine göre bölümlü mağazaların iç mekân
tasarımının algısal değerlendirmesi ait bağımlı değişkenler üzerindeki etkisi
Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarının fiziksel çevre faktörlerine
yönelik değerlendirmeleri ve iç mekân tasarımının algısal değerlendirmelerine
yönelik bağımlı değişkenler ve katılımcıların bu faktörlere ilişkin değerlendirmeleri
arasındaki farklılıklar Şekil 292 ve Şekil 293’de görülmektedir. Bu sonuçlara göre,
Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarını katılımcıların kullanım düzeyleri
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arasında farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Bu durum, bu çalışmanın hipotezlerini
destekleyen bir sonuçtur (H8:Bölümlü mağazanın kullanım sıklığı ile iç mekân
kurumsal kimliği algılaması arasında bir bağ vardır.)
5.5. Değerlendirme ve Sonuç
Bu tez çalışmasında yapılan ankette (EK 1) amaçlanan, katılımcıların farklı
kurumsal kimlikteki iki bölümlü mağazanın fiziksel çevre faktörleri ve iç mekân
tasarımının algısal değerlendirmelerini ölçmektir. Perakende sektöründe yer alan
bölümlü mağazaların iç mekân tasarımı üzerinde kurumsal kimliğin etkisini
değerlendirmeye yönelik hazırlanan bu çalışmada, aynı alışveriş merkezi içinde yer
alan Mudo Concept Bölümlü Mağazası ve Boyner Bölümlü Mağazası seçilmiştir.
Literatür araştırması dahilinde katılımcılara sorular sorularak, karşılaştırma
yapılmıştır.
Mudo Concept Bölümlü Mağazasının A2 sorusuna, “Mağazanın iç mekân
tasarımını, kurumsal kimliği ile uyumlu buluyorum” yanıtı olumlu olarak yansırken,
Boyner Bölümlü Mağazası olumsuz yanıt almıştır. Algısal faktörler üzerinden
değerlendirme yapıldığında; Mudo Concept Bölümlü Mağazasının B1, B2, B11, B12
sorularına yanıtı olumlu olarak yansırken, Boyner Bölümlü Mağazası olumsuz yanıt
almıştır. Sizyek’e göre (2009): “Kimlik başarısı, kurum içindeki amaçların
tutarlılığını ve kalitesini dışa yansıtmış olursa sağlanabilir. Tutarlılıktaki maksat;
değişmeyen, tekdüze, monoton bir hale gelmesi değil, tam aksine ilerleyen zaman
içinde kendini yenileyebilen, esnek olabilen, süreklilik sağlarken dinamizmini
koruyabilen bir sistemden söz edilmektedir” (s.6). Bu bilgiye dayanarak; anket
sonuçlarının değerlendirmesiyle Mudo Concept Bölümlü Mağazasındaki iç mekân
tasarımı ve kimlik faktörünün algılanması arasındaki bağ, ‘güzel, kaliteli, dinamik,
çekici’ değerlendirilmesi nedeniyle kimlik başarısının varlığını ortaya koymaktadır.
Firmanın beyanı ile kurumsal kimliğine atfettiği düşünülen “çağdaş, kaliteli, güncel,
zevkli, ulaşılabilir, geleceğe dönük, yaygın (ulaşılabilir)” kavramlarının, iç mekân
tasarımı yoluyla kullanıcılara olumlu aktarmaya çalıştığı görülmektedir. Boyner
Bölümlü Mağazasındaki iç mekân tasarımı ve kimlik faktörünün algılanması
arasındaki bağ, ‘çirkin, kalitesiz, statik, itici’ değerlendirilmesi nedeniyle kimlik
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başarısından söz edilememektedir. Firmanın beyanı ile kurumsal kimliğine atfettiği
düşünülen “dinamik, modern, sade ve sıcak” kavramlarının, iç mekân tasarımı
yoluyla kullanıcılara olumsuz aktarımda bulunulduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Mudo Concept Bölümlü Mağazasının A3 sorusuna, “Mağazanın iç mekân
tasarımını modern buluyorum” yanıtı olumlu olarak yansırken, Boyner Bölümlü
Mağazasının olumsuz yanıt almıştır. Mudo Concept Bölümlü Mağazasının A4
sorusuna, “Mağazanın iç mekân tasarımını geleneksel buluyorum” yanıtı olumsuz
olarak yansırken, Boyner Bölümlü Mağazasının olumlu yanıt almıştır. Algısal
faktörler

üzerinden

değerlendirme

yapıldığında;

Mudo

Concept

Bölümlü

mağazasının B7 sorusuna, ‘ilginç’ yanıtı olumlu olarak yansırken, Boyner Bölümlü
Mağazası ‘sıradan’ olumsuz yanıt almıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda Mudo
Concept firmasının beyanı ile kurumsal kimliğine atfettiği düşünülen “çağdaş,
geleceğe dönük ” kavramlarının, iç mekân tasarımı yoluyla ‘çok fazla modern
bulunması- geleneksel bulunmaması’ algısal faktörler üzerinden ‘fazla ilginç’
bulunması

sonucunda,

kullanıcılara

hedeflediği

imajı

aktarmakta

olduğu

görülmektedir. Boyner firması kullanıcılar tarafından ‘orta modern- geleneksel’
bulunmuştur. Algısal faktörler üzerinden değerlendirilmesi sonucu ‘sıradan’ olarak
algılanmaktadır. Kaya’ya göre (2006), kurumun var olan özelliklerini net ve algılanır
biçimde yansıtması, kurumun çevre ile iletişimini sağlaması, görsel kimlik temel
alınarak oluşturulduğundan; Boyner Bölümlü Mağazasının algısal faktörlerini
oluşturan ögeler üzerinde ‘orta’ derecenin yoğunlukta olmasının bize gösterdiği
sonuç, kurum özelliklerini net bir şekilde yansıtmayı başaramıyor oluşudur.
Mudo Concept Bölümlü Mağazasının A5 sorusuna, “Mağazanın logosunu
akılda kalıcı buluyorum”, yanıtı olumsuz olarak yansırken, Boyner Bölümlü
Mağazasının olumlu yanıt almıştır.

Al ve Ries (2004) “Logo, markanın görsel

sembolü olan bir amblem ile markanın isminin ayırt edici, akılda kalıcı şekilde bir
araya gelmesiyle oluşmaktadır” (s.131). Bu bilgi doğrultusunda, Boyner Bölümlü
Mağazası logosunun kullanıcılar tarafından akılda kalıcı bulunmasıyla, görsel sembol
iletiminde başarılı olduğu görülmektedir.
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Mudo Concept Bölümlü Mağazasının A6 sorusuna, “Mağazanın dış cephe
tasarımı, mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar” yanıtı olumlu olarak yansırken,
Boyner Bölümlü Mağazasının olumsuz yanıt almıştır. Mudo Concept Bölümlü
Mağazasının A7 sorusuna, “Mağazanın vitrin tasarımı, mağazayı tercih etmemde
etkili rol oynar” yanıtı olumlu olarak yansırken, Boyner Bölümlü Mağazasının
olumsuz yanıt almıştır. Algısal faktörler üzerinden değerlendirme yapıldığında;
Mudo Concept Bölümlü Mağazasının B5 ve B13 soruları, ‘sade, gösterişli’ yanıtı
olumlu olarak yansırken, Boyner Bölümlü Mağazası ‘karmaşık, gösterişsiz’ olumsuz
yanıt almıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda Lebhar’ ın (1977) “Sahip olunmak istenen
imaj için, mağazanın dış cephe görünüşü imajı yansıtmalıdır. Bölümlü mağazanın dış
cephe tasarımı ile hedef kitlesi okunabilir, hangi gelir duruma hitap ettiği
malzemeler, ışıklandırma, vitrin, tabela kullanımından anlaşılabilir olmalıdır. Bu
ögelerin hedef kitleye göre belirlenmesi müşterinin dikkatini çekmesi, bölümlü
mağazanın kimliğini yansıtması, müşterinin içeri girmesini sağlamaktadır” (s.51)
Dume’a göre (1992): “Eğer bu ambalaj cazip değilse veya en azından müşteri de
merak duygusu yaratmıyor ise içindeki ürünlere, müşteriyi ulaştırması beklenemez.
Bu sebepten dolayı bölümlü mağazanın dış cephe tasarımının önemi büyüktür.
Bölümlü mağaza dış cephe tasarımı, müşteriyi çeken, satın alma davranışı yaratan,
davet edici olması sağlanmalıdır” (s.310). Bu bilgi doğrultusunda, Mudo Concept
Bölümlü Mağazasının dış cephe tasarımı düz vitrin düzenine sahip olması, iç
mekândaki satılan ürün türüne göre paralel olması çekici bulunmuş, Boyner Bölümlü
Mağazası vitrinsiz cephe tasarımı itici bulunmuştur. Boyner Bölümlü Mağazasının
merak duygusu yaratmadığı, kullanıcılar için cazip gelmediği belirtilebilir.
Mudo Concept Bölümlü Mağazasının A9 sorusuna, “Mağaza içindeki
dolaşımın rahatlığı, mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar” yanıtı olumlu olarak
yansırken, Boyner Bölümlü Mağazasının olumsuz yanıt almıştır. Algısal faktörler
üzerinden değerlendirme yapıldığında; Mudo Concept Bölümlü mağazasının B6
sorusuna, ‘İyi planlanmış’ yanıtı olumlu olarak yansırken, Boyner Bölümlü Mağazası
‘Kötü planlanmış’, olumsuz yanıt almıştır. Özkan’a göre (2009): “Mağazanın
yerleşim planındaki esas hedef: basit, net ve yönlendirici bir plan şemasının
yapılması doğru bir yöntem oluşmasını sağlayacaktır” (s.48). Bu bilgiye dayanarak,
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Mudo Concept Bölümlü Mağazasında sağ tarafta tekstil sol tarafta mobilya
reyonlarının yer alması, bölücü duvarların bulmaması basit ve net bir dolaşım
şemasına sahip olması, doğru planlamış ve kullanıcılar tarafından mağaza içindeki
dolaşımın ‘iyi planlanmış’ olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Boyner Bölümlü
Mağazasının dolaşım şemasında sergileme elemanlarının dolaşım şemasını
desteklememesi, zeminde kullanılan yönlendirici nitelik taşıyan malzeme farkının
okunmaması Boyner Bölümlü Mağazası kullanıcıları tarafından ‘kötü planlanmış’
olduğu sonucuna ulaştırmıştır.
Mudo Concept Bölümlü Mağazasının A10 sorusuna, “Mağazanın içinde
yürüyen merdiven olması mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar” yanıtı olumsuz
olarak yansırken, Boyner Bölümlü Mağazasının olumlu yanıt almıştır. Algısal
faktörler

üzerinden

değerlendirme

yapıldığında;

Mudo

Concept

Bölümlü

Mağazasının B11 sorusuna, ‘dinamik’ yanıtı olumlu olarak yansırken, Boyner
Bölümlü Mağazası ‘statik’, olumsuz yanıt almıştır. Ökten’e göre (2004): “Genellikle
giyim mağazalarında müşteriler giriş katları gezme eğilimindedir, diğer katlardaki
yoğunluk çoğunlukla yeterli düzeye ulaşmamaktadır. Bu nedenle, dikey dolaşım
ögelerinin mağaza iç mekân planın önemli ve gözükebilecek bir odak noktasında
durması, hatta iç mimari anlamda kullanıcıların algısını üzerine çekmesi
gerekmektedir” (s.97). Bu bilgiye ve kullanıcıların yanıtlarına dayanarak, Mudo
Concept Bölümlü Mağazası, Boyner Bölümlü Mağazasına oranla daha ‘dinamik’
bulunmuştur.
Mudo Concept Bölümlü Mağazasının A11 sorusuna, “Mağazanın sergileme
ünitelerinde aradığım ürüne rahatlıkla ulaşabiliyor olmam mağazayı tercih etmemde
etkili rol oynar” yanıtı olumlu olarak yansırken, Boyner Bölümlü Mağazasının
olumsuz yanıt almıştır. Algısal faktörler üzerinden değerlendirme yapıldığında;
Mudo Concept Bölümlü Mağazasının B4 sorusuna, ‘seyrek’ yanıtı olumlu olarak
yansırken, Boyner Bölümlü Mağazası ‘sıkışık’ olumsuz yanıt almıştır. Çağal
(2011)’in “Mağaza içerisinde kullanılan sergileme ögeleri; mağazanın atmosferiyle
uyum içinde olmalı, mağaza imajının desteklenmesini sağlamalıdır. Sergilenen
ürünlere ulaşımın sağlanması önemlidir, müşteriler dokunamadıkları ürünleri satın
alma eğilimde değillerdir. Satışa sunulacak ürünlerin sunuluş biçimleri, müşterilerin
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satın alma kararını etkileyen önemli bir unsurdur. Ürün sergilenirken kullanılan
bütün ögeler müşteriye en çekici hali ile yansıtılmalıdır” (ss. 101-102). Sergileme
ögeleri tanımı doğrultusunda Boyner Bölümlü Mağazası, Mudo Concept Bölümlü
Mağazasına oranla daha ‘sıkışık’ bulunmuştur. Bölümlü mağazalarda hedeflenen,
çok çeşitte ürünün aynı ortamda satışa sunulmasıdır. Çok çeşitte ürün bulunması,
beraberinde sergileme elemanlarında farklılıkları getirmektedir. Ancak, çeşitlilikte
marka kimliğine ait bütünlüğün bulunmaması, bölümlerin ayrımlarının oluşmaması
kullanıcılar üzerinde sıkışık algısı oluşmasına neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Mudo Concept Bölümlü Mağazasının A12 sorusuna, “Mağazanın ödeme
noktalarını rahat kullanabiliyor olmam mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar”
yanıtı olumlu olarak yansırken, Boyner Bölümlü Mağazasının olumsuz yanıt almıştır.
Algısal faktörler üzerinden değerlendirme yapıldığında; Mudo Concept Bölümlü
Mağazasının B10 sorusuna, ‘ferah’ yanıtı olumlu olarak yansırken, Boyner Bölümlü
Mağazası ‘sıkıcı’, olumsuz yanıt almıştır. Özkan’a göre (2009): “Ödeme noktaları
kasa ve bahsedilen servis alanları için ergonomi ve insan faktörleri dikkate alınarak,
kasa bölümü içinde birden fazla mağaza satış personelinin hizmet vereceği bir hacim
tasarlanmalıdır. Ödeme noktalarının önünde oluşabilecek sıra dikkate alınarak,
çevresinde müşteriler için geniş bir alan ayrılmalıdır. Ödeme alanları ve çevresindeki
alanlar,

müşterilerin

akıllarında

mağaza

imajının

aktarılacağı

son

mesajı

içermektedir. Bu sebeple mağaza genel imajı ile uyumlu olmalıdır” (s. 51). Bu
bilgiye bağlı olarak, ödeme noktaları tanımı ve kullanıcı yanıtları doğrultusunda
Boyner Bölümlü Mağazası, Mudo Concept Bölümlü Mağazasına oranla daha ‘sıkıcı’
bulunmuştur. Bölümlü Mağazalarda ödeme alanı her bölüme ayrı ödeme noktası
oluşturmak doğru tasarım kararıdır ancak, Mudo Concept Bölümlü Mağazasında
ödeme noktası bölümlü mağazalarda hedeflenin aksine tek bir tane bulunmaktadır.
Fakat tek bir ödeme noktası mekânın dolaşım aksının sonunda hacim olarak yeterli
alana sahip olması, çıkış aksının üzerinde bulunması ferah algısı oluşması sonucuna
ulaştırmıştır. Boyner Bölümlü Mağazasının giriş katta bulunan ve yoğunluklu olarak
kullanılan ödeme alanı, mağaza iç mekânının görünmeyen bir alanında ve yeterli
hacime sahip olmamasıyla sıkıcı bir alan olarak tanımlandığı düşünülmektedir.
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Mudo Concept Bölümlü Mağazasının A14 sorusuna, “Mağazanın iç mekân
tasarımında kullanılan renklerin uyumu mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar”
yanıtı olumlu olarak yansırken, Boyner Bölümlü Mağazasının olumsuz yanıt almıştır.
Algısal faktörler üzerinden değerlendirme yapıldığında; Mudo Concept Bölümlü
Mağazasının B9 sorusuna, ‘sıcak’ yanıtı olumlu olarak yansırken, Boyner Bölümlü
Mağazası ‘soğuk’, olumsuz yanıt almıştır. Ökten’e göre (2004): “Kurumsal mağaza
tasarımında yer alacak renk skalası mağazanın kimliği ve imajı ile bağlantılı
olmalıdır. Renk skalası, iç mekânda tasarımında iç mimari faktörlerin yansıttığı
renkler ile ortaya çıkmaktadır. Bu faktörler, zemin, tavan, duvar gibi mekânı
algılamaya yönelik kendini hissettirebilen unsur ile bölücüler, mobilyalar ve
sergileme elemanları gibi ögelerde kendini hissettirebilmektedir. Bu sebeple mağaza
iç mekânında kullanılacak renk tercihleri, malzeme tercihleri ile paralel bir şekilde
oluşturulmalıdır. Zıtlık yaratacak renklerin tercih edilmesi mağaza tasarımlarında
yoğunluklu olarak uygulanan bir yöntemdir” (s. 109). Bu bilgi doğrultusunda,
Boyner Bölümlü Mağazasının, Mudo Concept Bölümlü Mağazasına oranla daha
‘soğuk’ bulunmasının nedeni zemin, tavan, duvar gibi mekânı algılamaya yönelik
ögelerde renk seçimlerinde bütünlüğün bulunmaması, doğru vurgunun olmaması
sonucunda soğuk bulunduğu söylenebilir.
Mudo Concept Bölümlü Mağazasının A15 sorusuna, “Mağazanın zemininde
kullanılan malzemeler, mekânı algılamamda etkili rol oynar” yanıtı olumlu olarak
yansırken, Boyner Bölümlü Mağazasının olumsuz yanıt almıştır. Mudo Concept
Bölümlü Mağazasının A16 sorusuna, “Mağazanın duvarında kullanılan malzemeler,
mekânı algılamamda etkili rol oynar” yanıtı olumlu olarak yansırken, Boyner
Bölümlü Mağazasının olumsuz yanıt almıştır. Algısal faktörler üzerinden
değerlendirme yapıldığında; Mudo Concept Bölümlü Mağazasının B14 sorusuna,
‘yüksek’ yanıtı olumlu olarak yansırken, Boyner Bölümlü Mağazası ‘alçak’, olumsuz
yanıt almıştır. Ökten’e göre (2004): “Tavanlarda en çok tercih edilen renk beyazdır.
Elbette beyaz rengin, bir mekâna en fazla ışık verebileceği veya aydınlatma
araçlarından ekonomi sağlayacağı görüşü doğrudur. Fakat yüksekliği fazla olan bir
tavanı düşük göstermek isteniyor, duvar renginin koyu olması uygun olacaktır.
Duvarlarda uygulanan yoğun ve koyu renklerin duvar yüzeyini yakınlaştırarak
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mekânı bir ölçüde küçülttüğü de bilinen bir gerçektir. Bunun tersine açık renkler de
mekânı daha ferah ve büyük gösterebilmektedir. Ancak koyu rengin yalnızca
özellikli bir noktada kullanımı müşterinin ilgisini çekip, dikkatlerin o bölgeye
yoğunlaşmasını sağlayabilir. Özellikle tüketim mekânlarında, mağazalarda dikkatin
yoğunlaşması istenen duvar yüzeyine farklı bir renk uygulanılabilir” (s. 113). Bu
bilgiden hareketle, Boyner Bölümlü Mağazasının yüksek algılanması beklenirken
alçak bulunmuştur. Boyner Bölümlü Mağazası, Mudo Concept Bölümlü Mağazasına
oranla daha alçak bulunmasının nedeni, tavanda uygulanan asma tavan
uygulamasındaki yanlış vurgu ve tasarımların olduğu, Mudo Concept Bölümlü
Mağazasının yüksek algılanmasının nedeni ise tavanın yalın halde bırakılmasından
kaynaklı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Mudo Concept Bölümlü Mağazasının A19 sorusuna, “Mağazanın iç mekân
tasarımı mağazayı tekrar ziyaret etmemde etkili rol oynar” yanıtı olumlu olarak
yansırken, Boyner Bölümlü Mağazasının olumsuz yanıt almıştır. Algısal faktörler
üzerinden değerlendirme yapıldığında; Mudo Concept Bölümlü Mağazasının B2
sorusuna cevabı, ‘kaliteli’ olarak yansırken, Boyner Bölümlü Mağazası ‘kalitesiz’,
olumsuz yanıt almıştır. Boyner Bölümlü Mağazası, Mudo Concept Bölümlü
Mağazasına oranla daha ‘kalitesiz’ bulunmasının nedeni, uygulanan malzemelerin
cinsi, renklerinin soğuk bulunması, sergilemedeki sıkışık algısı, ödeme noktalarında
oluşan sıkıcı algısı, dış cephe tasarımının sade, vitrinin tasarımının gösterişsiz
algısından kaynaklandığı söylenebilir. Mudo Concept Bölümlü Mağazasının kaliteli
algılanmasının nedeni, dış cephe tasarımında sade, vitrin tasarımında gösterişli,
sergileme ünitelerinde seyrek, ödeme noktalarının ferah, kullanılan malzeme ve
renklerin oluşturduğu sıcak algısından kaynaklı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Boyner Bölümlü Mağazasının A 20 sorusuna, “Mağazada çok çeşitli ürün satışı
olması mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar”

Mudo Concept Bölümlü

Mağazasına oranla daha fazla olumlu sonuç almıştır. Algısal faktörler üzerinden
değerlendirme yapıldığında; Mudo Concept Bölümlü Mağazasının B3 sorusuna
cevabı ‘düzenli’ bulunurken, Boyner Bölümlü Mağazasının ‘düzensiz’ bulunmasının
nedeni, çok çeşitte ürünü satışa sunarken sergileme elemanları, renk, tavan duvar
malzemelerinin tasarım bütünlüğüne sahip olmamasından, ürün çeşitliliğinin iç
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mekânda oluşturduğu sıkışık algısından, dolaşım şemasının kötü planlanmasından
kaynaklı olduğu sonucu çıkmaktadır.
Katılımcıların kurumsal kimlik bağlamında bölümlü mağaza fiziksel çevre
faktörlerinin ve iç mekân tasarımının algısal faktörlerinin değerlendirilmesinde,
Mudo Concept Bölümlü Mağazasının iç mekân tasarımını, Boyner Bölümlü
Mağazasına oranla daha olumlu tanımladığı sonucuna ulaşılmıştır. “H1:Bölümlü
mağaza kurumsal kimliği ile iç mekân tasarımı arasında bir bağ vardır.” “H2:Farklı
kurumsal kimliğe sahip bölümlü mağazaların, iç mekân tasarımının algılanmasında
farklılık vardır.” “H3:Bölümlü mağaza iç mekân tasarımındaki kurumsal kimlik
algısı ve mekân bileşenlerinin olumlu/olumsuz algılanmasında bir bağ vardır.”
hipotezlerini destekler nitelik taşımaktadır.
Çağımızda çok fazla sayıda seçeneğin bulunması sebebi ile markalar için fark
edilir olmak gittikçe önem taşımaktadır. Markaların günümüz rekabet ortamında,
tüketicilerin isteklerini karşılaması oldukça güç hale gelmiş durumdadır. Bu nedenle,
markalar tüketiciler tarafından ayırt edici, akılda kalıcı olmayı diğer markalar
arasından sıyrılmayı hedeflemektedir. Bunu sağlamanın önemli bir yolu, tüketiciye
markayı tümüyle ifade eden ve markaları birbirinden ayıran kurumsal kimlik
kavramının oluşturması ve hedeflenen kimlik çalışmasını doğru aktarabilmesidir. Bu
çalışmada, kurumsal kimlik kavramının, mağaza kimliğine iç mekân tasarımı yoluyla
aktarılmasının yeri ve önemi ortaya konulmuştur. Doğru aktarım için, algısal
faktörler ile iç mekân tasarımının ilişkili olması gerekmektedir.
İç mimarlık disiplininin uğraş alanı olan mağaza iç mekân tasarımında yer alan
her bir öge tüketiciye mesaj ilettiğinden önem taşımaktadır. Tez çalışması, perakende
sektörünün alt başlıklarından olan bölümlü mağazalarla sınırlıdır. Mağaza iç mekân
tasarımı alanında yapılan daha önceki çalışmalar içinde karşılaştırmalı analizlerle
ortaya

koyulan

sonuçların,

literatürde

önemli

bir

boşluğu

dolduracağı

düşünülmektedir. Perakende sektörünün altında yer alan bölümlü mağaza içinde
yaşanacak alışveriş deneyimi, kimliği doğrudan etkileyeceğinden marka için iç
mekân tasarımındaki algısal faktörlerinin doğru yansıtılabilmesi önem taşımaktadır.
Tüketiciye aktarılmak istenen mesaj belirlendikten sonra, mağaza iç mekân
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tasarımının buna paralel tasarlanması, kurumsal kimliğin doğru algılanmasını
sağlayacaktır.
Mudo Concept Bölümlü Mağazasının fiziksel çevre faktörleri yoluyla
hedeflediği imaj çalışmasını genel olarak kullanıcıya aktarmayı başardığı, kimlik
bütünlüğünü koruduğu kullanıcılar tarafından olumlu algılandığı sonucuna
ulaşılmıştır.

Boyner

Bölümlü

Mağazasının

farklı

markaları

bünyesinde

barındırmasının sonucu olarak ortaya Boyner markasının kimlik bütünlüğünü
kaybetmesi ve mağaza iç mekân tasarımının kullanıcılar tarafından genel olarak
olumsuz bulunması sonucunda ortaya çıkmıştır. Mudo Concept ve Boyner Bölümlü
Mağazalarının, müşteriler tarafından çoğunluklu olarak ‘çok çeşitli ürün satışından’
kaynaklı olarak tercih edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada, kullanıcılar
tarafından bölümlü mağaza olarak hizmet vermesi cazip gelen ilk unsurdur
diyebiliriz. Ancak, karşılaştırması yapılan mağazalarda çok çeşitli ürün satılması
beraberinde fonksiyonel bir plan, dolaşım şeması, bunlara bağlı olarak gelişen
sergileme elemanları, mağaza kimliğini yansıtan duvar, tavan, zemin malzemelerinin
birlikte hareket ederek mağaza kimliğinin algılanmasında belirleyici olduğu
görülmüştür. Mudo Concept Bölümlü Mağazasında çok çeşitli ürünün satılmasının,
iç mekân tasarımındaki kimliğin algılanmasına engel olmadığı, Boyner Bölümlü
Mağazasında ise bu durumun mekân tasarlama yoluyla desteklenemediğinden
problem yarattığı görülmektedir. Boyner örneğinde mağaza iç mekânının ihtiyaç
duyduğu

kimlik

ögesi,

mağazanın

bütününün

bir

arada

hareket

ederek

düzenlenmesinden geçebilir. Boyner Bölümlü Mağazası, iç mekân tasarımı yoluyla
kurumsal kimliği ile ilgili doğru mesajları iletmekte başarıya ulaşamadığı
görülmektedir. Bu nedenle, müşterilerin iç mekânda yaşadıkları deneyim
sonucundaki

pozitif

algının,

kurumsal

kimlikle

paralellik

göstermesiyle

yakalanabileceğinden, satış performansındaki artışı da etkilemesi nedeniyle daha
büyük önemle üzerinde çalışılması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kurumların farklı alanlardaki profesyonellerle birlikte işbirliği yaparak iç mekân
tasarımındaki mesaj iletimlerini belirlemeleri gerekmektedir. İç mekânın aynı
zamanda görsel bir görev üstlendiği unutulmadan ele alınması ve çağın değişen
davranış ve algılarının takip edilerek tasarımda ele alınması, kurumsal kimliğin
yansıtılmasında mekân kullanıcısı ile iletişim kurması sağlanmalıdır.
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EKLER
EK-1. Anket formu
ATILIM ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
ANA BİLİM DALI
Anketin amacı; “Bölümlü Mağazaların İç Mekân Tasarımında Kurumsal Kimlik Analizi” başlıklı Yüksek Lisans Tezi
kapsamında, Mudo Concept ve Boyner Bölümlü Mağazalarındaki iç mekân tasarımlarının kurumsal kimlikleriyle bağını analiz
etmektir.
Lütfen aşağıdaki soruları sırasıyla cevaplayınız.

A. Genel Sorular
Cinsiyet

( ) Kadın

( ) Erkek

Yaş

( ) 18-29

( ) 30-39

( ) 40-49

( ) 50-59

( ) 60-69

Aylık Gelir (TL)

( ) 2000-3500

( )3600-5000

( ) 5100-6500

( ) 6600-8000

( ) 8100 ve üzeri

Eğitim Durumu

( ) İlkokul

( ) Ortaokul

( ) Lise

( ) Üniversite

( ) Yüksek Lisans

Mudo Concept Bölümlü
Mağazası’ndan alışveriş yapma
sıklığınız nedir?

( ) İlk Kez

( ) Nadiren

( ) Bazen

( ) Genellikle

( ) Her
Zaman

Boyner Bölümlü Mağazası’ndan
alışveriş yapma sıklığınız nedir?

( ) İlk Kez

( ) Nadiren

( ) Bazen

( ) Genellikle

( ) Her
Zaman

( )70 ve üzeri

( ) Doktora

Meslek (Yazınız)
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B. Mağazanın Çevresel Faktörlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Sorular
1. Mağazanın fiziksel çevresel faktörlerini ve kurumsal kimliğini aşağıda verilen ölçekler doğrultusunda her bir soru
için uygun boşluğa bir çarpı işareti (x) koyarak değerlendiriniz?
MUDO CONCEPT
Çok
Fazla

1
1

Mağazanın kurumsal kimliği, mağazayı tercih etmemde etkilidir.

2
3

Mağazanın iç mekân tasarımını, kurumsal kimliği ile uyumlu
buluyorum.
Mağazanın iç mekân tasarımını modern buluyorum.

4

Mağazanın iç mekân tasarımını geleneksel buluyorum.

5

Mağazanın logosunu akılda kalıcı buluyorum.

6

Mağazanın dış cephe tasarımı, mağazayı tercih etmemde etkili
rol oynar.
Mağazanın vitrin tasarımı, mağazayı tercih etmemde etkili rol
oynar.
Mağazanın planı, mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mağaza içindeki dolaşımın rahatlığı, mağazayı tercih etmemde
etkili rol oynar.
Mağazanın içinde yürüyen merdiven olması mağazayı tercih
etmemde etkili rol oynar.
Mağazanın sergileme ünitelerinde aradığım ürüne rahatlıkla
ulaşabiliyor olmam mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar.
Mağazanın ödeme noktalarını rahat kullanabiliyor olmam
mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar.
Mağazanın deneme odalarının fonksiyonelliği, mağazayı tercih
etmemde etkili rol oynar.
Mağazanın iç mekân tasarımında kullanılan renklerin uyumu
mağazayı tercih etmemde etkili rol oynar.
Mağazanın zemininde kullanılan malzemeler, mekânı
algılamamda etkili rol oynar.
Mağazanın duvarında kullanılan malzemeler, mekânı
algılamamda etkili rol oynar.
Mağazanın tavanında kullanılan malzemeler, mekânı
algılamamda etkili rol oynar.
Mağaza içindeki aydınlatma, mekânı algılamamda etkili rol
oynar.
Mağazanın iç mekân tasarımı mağazayı tekrar ziyaret etmemde
etkili rol oynar.
Mağazada çok çeşitli ürün satışı olması mağazayı tercih
etmemde etkili rol oynar.

Fazla

2

Orta

Az

Çok
Az

3

4

5

BOYNER
Çok
Fazla

1

Fazla

2

Orta

Az

Çok
Az

3

4

5
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2. Mağazanın iç mekan tasarımı ve kurumsal kimliğini aşağıda verilen ölçekler doğrultusunda her bir sıfat çifti için
uygun boşluğa bir çarpı işareti (x) koyarak değerlendiriniz? Sıfat çiftleri olumludan (1’den) olumsuza doğru (5’e)
sıralanmaktadır.
BOYNER

MUDO CONCEPT

Güzel

Çok
Fazl
a

Fazl
a

Orta

Az

Çok
Az

Çok
Fazl
a

Fazl
a

Orta

Az

Çok
Az

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Çirkin

Güzel

Çirkin

Kaliteli

Kalitesiz

Kaliteli

Kalitesiz

Düzenli

Düzensiz

Düzenli

Düzensiz

Seyrek
Sade
İyi planlanmış

İlginç
Hareketli

Sıkışık
Karmaşık

Seyrek
Sade

Kötü planlanmış İyi planlanmış

Sıradan
Hareketsiz

İlginç
Hareketli

Sıkışık
Karmaşık
Kötü planlanmış

Sıradan
Hareketsiz

Sıcak

Soğuk

Sıcak

Soğuk

Ferah

Sıkıcı

Ferah

Sıkıcı

Dinamik

Statik

Dinamik

Statik

Çekici
Gösterişli
Yüksek

İtici
Gösterişsiz
Alçak

Çekici
Gösterişli
Yüksek

İtici
Gösterişsiz
Alçak
Katılımınız için çok teşekkür ederiz.
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