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ÖNSÖZ
Perakendeciliğin gerek fiziksel, gerekse teknolojik gelişmeler ışığında dijital
ortamlarda bizlere ürün ve hizmetleri sunduğu en önemli birim mağazalardır. Gerçek ya da
sanal mağazaların her birine yaptığımız ziyaretler, birer satın alma ve tüketici deneyimi
olarak gerçekleşir. Dolayısı ile perakendecilikte kuşkusuz satış ve bununla ilintili olarak
başarıyı getiren en önemli faktör mağazalardır.
Mağazalar; çeşitli pazarlama iletişimi ve reklam çalışmaları sonucunda tüketici
nezdinde belirli bir algı oluşturulsa bile, bunun gerçek dünyada yüzleştiği yegane ortamlardır.
Bu nedenle başarılı marka yönetimi, başarılı bir mağaza çizgisi olmadan asla tek başına
yeterli olamayacaktır.
Perakendecilikte; tüketicinin mağazaya adım atması, alışveriş ve ürünleri incelemek
için geçirdiği süre, satın alma kararı gibi birçok değerlendirme, mağaza atmosferi ile direkt
ilgilidir. Bu nedenle perakendecilikte başarının belki de birinci unsuru, doğru ve etkili bir
mağaza atmosferi oluşturmaktan geçer.
Bu çalışmada, mağaza atmosferi konusu; tanımsal ve kavramsal açıklamaları, alt
bileşenleri, görsel ve fiziksel unsurlarına kadar tüm detaylarıyla ele alınmaktadır. Dijitalleşen
dünyada giderek popülerleşen sanal mağaza kavramı da dahil olmak üzere, tüketici
tercihlerini etkileyen faktörler derinlemesine ve güncel örneklere genişletilerek, değerli
öğrenci arkadaşlarımızın istifadesine sunulmaktadır.
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KISALTMALAR
BG – Background (Arka Plan)
Bknz. – Bakınız
Dom. – Domain (Alan Adı)
SEO – Search Engine Optimization (Arama Motoru Optimizasyonu)
SEM – Search Engine Marketin (Arama Motoru Pazarlaması)
Vb. – Ve benzeri
WWW- World wide web
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1. MAĞAZA ATMOSFERİ KAVRAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?





Atmosfer Nedir?
Mağaza Atmosferi Kavramı
Mağaza Atmosferinin Önemi
Mağaza Atmosferinin Yararları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Atmosfer ve mağaza kavramları arasında nasıl bir ilişki olabilir? Tanımlayınız.
2. Bir mağazanın atmosferi, tüketiciyi nasıl etkileyebilir?
3. Atmosfer bir tüketicinin mağazayı algılamasında etkili olabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Mağaza Atmosferi Nedir?

Mağaza Atmosferi
kavramını öğrenmek

Mağaza Atmosferi
Kavramı’nın tanımlanması
ile elde edilecektir.

Mağaza Atmosferinin niçin
önemli olduğunu kavramak

Mağaza Atmosferi’nin
önemini maddeler halinde
belirtilmesi ile elde
edilecektir.

Mağaza Atmosferinin
sağladığı faydaları anlamak

Kavramın sunduğu
faydaların tüketici açısından
neler olduğunun anlatılması
ile kazanılacaktır.

Mağaza Atmosferinin
Önemi

Mağaza Atmosferinin
Yararları
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Anahtar Kavramlar








Mağaza
Atmosfer
Etki
Tüketici
Ortam
Fiziksel Görünüm
Ambiyans
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Giriş
Geçmişten bugüne dek alışveriş, insanoğlunun hayatında büyük bir yer tutmakta ve satın
alma eğilimleri açısından kazancının önemli bir kısmını ayırdığı kalem olmaktadır. Bir şeye
ihtiyaç duyduğumuzu hissettiğimizde, onun temini için farklı mağazaları incelemekte ve
kendimizce bize en uygun olan alternatife yönelmekteyiz. İşte bu noktada ürünler kadar,
mağazaların da tüketiciyi cezbetmesi ve iknaya yönelik bir unsur olması kaçınılmaz
gerçeklikler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Özellikle son dönemde caddelerdeki mağazaların sayısındaki azalma ve onun yerini
bıraktığı alışveriş merkezlerinin sayısında yaşanan ciddi artış; birçok mağazanın tek bir
kompleks içerisinde teşekkül etmesi gerçeğini beraberinde getirmiştir. Bu durum da tek bir
yapıda konumlanan onlarca mağaza arasında, tüketicilerin hangilerini tercih edecekleri, giderek
artan bir “mağazacılık rekabetini” gün yüzüne çıkarmaktadır.
Bu noktada bizlere düşün vazife, mağaza ve mağazacılık kavramını çok iyi analiz
ederek, tüketicilerde tercih yaratacak uygun atmosferi sağlayabilmektir. Bunu başarmak da
tüketici ihtiyaçlarını takip ederken, bir yandan da tasarım ve görsel unsurları dikkate alarak
ziyaretçileri satın almaya sevk edecek en uygun ortamı yaratmaktan geçer.
Kitabımızın bu ilk bölümünde, mağazacılıkta atmosfer kavramını ele alacak ve içine
gireceğimiz bu dünyanın temel kavramlarını irdelemeye çalışacağız.
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1.1. Mağaza Atmosferi Nedir?
Marka, yıllar içerisinde birçok farklı şekil ve tanımla açıklanmaya çalışılmış bir kavram
olarak karşımıza çıkar. Geleneksel tanımı ile marka, bir ürünün spesifik bir isim, logo, tasarım
veya diğer görsel işaret ve sembollerle rakiplerinden ayrışabilmesini sağlayan tanımlamadır.
Amerikan Pazarlama Derneği (AMA) tarafından 1960 yılında yapılan tanımlama şu şekildedir:
Gelişmiş hava tabakalarından oluşan atmosfer nasıl ki dünyamızı tümüyle çepeçevre
sarıyorsa, mağaza atmosferi de benzer şekilde bir mağazada yer alan ve alışveriş yapmak için
gelen ziyaretçiyi tümüyle çevreleyen; görsel unsurlardan mağaza çalışanlarına, ürünlerin
yerleşim ve teşhirinden, mağazanın kokusu, aydınlatması ve hatta içerideki ısı seviyesine kadar
tüm detayları ile ele alınacak bileşenler şeklinde anlaşılmalıdır.
Mağaza atmosferi genel olarak duyulara hitap etmek suretiyle tüketicilerde mağazayı
ziyaretleri esnasında tatmin yaşamalarını hedefler. Mağazanın fiziksel ortamı ile, müşterilerin
duygusal dışavurumları arasında bağlantı oluşmasını sağlar. İyi düşünülmüş ve tasarlanmış bir
mağaza atmosferi, müşterilerin görsel, işitsel ve duygusal açıdan tatmin yaşamasını sağlayarak
onları satın almaya veya mağazayı tekrar ziyaret etmeye daha kolay ikna eder. IKEA’nın
mağazalarında ürünleri tek tek teşhir etmesi yerine her ürünün fonksiyonunu ortaya koyduğu
ve aynı zamanda bir ailenin kendisini sanki gerçekten evlerindeymiş gibi hissetmesini
sağlamaya çalıştığı atmosfer tasarımı, bu konuda verilebilecek başarılı örneklerdendir (Hooper
ve Newlands, 2012).

Resim 1.1 IKEA Mağazasındaki Deneyimsel Atmosfer
(Kaynak: Shutterstock, 2018)
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1.2. Mağaza Atmosferinin Önemi
Mağaza Atmosferi bir markanın yaptığı pazarlama iletişiminin uzantısı olarak ele
alınmalıdır. Çünkü tanıtım ve reklamlarla tüketiciye aktarılan bilgiler, verilen mesajlar vasıtası
ile tüketici nezdinde oluşan algı, mağazada tamamlanır. Örneğin lüks saatler satan ve bu
özelliğini pazarlama iletişimi ile vurgulayan bir markanın, mağazalarında da bu lüks ve
ayrıcalık algısı mutlaka bulunmalıdır. Bu açıdan mağaza atmosferinin önemini ortaya koyan
öncelikli unsurların başında, pazarlama stratejisinin bütünleyici parçası olması yatmaktadır.
Mağaza Atmosferi’nin önemini genel olarak şu şekilde sıralamak mümkündür (Varınlı, 2005):
-

Mağaza atmosferi özellikle perakende markalar için; satış, satış sonrası hizmetler
noktasında oldukça önemli bir güçtür. Ancak bu durumun üreticiler veya toptancılar
için geçerli olduğu söylenemez. Dolayısı ile mağaza atmosferi, perakendecilik
açısından oldukça büyük bir öneme haizdir.

-

Özellikle pazardaki rekabet ve rakip markaların sayısı arttıkça, mağaza atmosferi
perakende markalar için daha da önemli hale gelir. Çünkü mağazalar tüketiciyi ürün
satın almaya ikna etme açısından çok mühim bir satış aracıdır. Dolayısıyla yatırım
yapılmış ve önemsenmiş bir mağaza atmosferi, şirketin onlarca mağazası olduğu
düşünüldüğünde toplam satışlar ve genel başarı açısından hayati önem taşımaya
başlar.

-

Ürünlerin ve fiyatların birbirine çok yakın olduğu durumlarda fark yaratmak
açısından mağaza atmosferi büyük önem taşır.

-

Markanın hedef kitlesine uygun bir iletişim kurmak ve satış alanı oluşturmak
açısından mağaza atmosferi son derece önemi olan bir araçtır. Farklı tüketici
gruplarına yönelik olarak dizayn edilen mağazalar, doğru bir pazarlama aracına
dönüşür. Örneğin gençlere dönük ürünler satan mağazalar ışık ve müziği daha fazla
kullanırken, orta yaş ve üzeri üst gelir grubuna dönük ürün satan mağazalarda daha
çok ahşap, klasik müzik ve raflarda sergilenen daha az ürün dikkati çeker.

Resim 1.2 – Orta Yaş ve Gençlere Hitap Eden İki Mağaza Görünümü
(Kaynak: Satın Alma Dergisi, 2018)
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1.3. Mağaza Atmosferinin Yararları
Mağaza hiçbir zaman yalnızca ürünlerin sergilendiği ve satışın yapıldığı alanlar olarak
görülmemelidir. Zira mağazalar, çalışanlarından sahip oldukları tasarım öğelerine, kısaca
mağaza atmosferi olarak tanımladığımız bütünleşik havasıyla biz tüketicilerin algısında ve
kararlarında önemli etkileri beraberinde getirmektedir. Bu açıdan bakıldığında mağazalar ve
onlarda yaratılacak atmosfer, bir şirketin pazarlama ve satış noktasındaki ticari başarısında da
önemli rol oynar.
Mağaza atmosferinin tüketiciler nezdindeki kuruma sağladığı yararların neler olduğunu
maddeler halinde şu şekilde sıralamak mümkündür. Mağaza atmosferi;
-

Alışveriş yapmayı, ihtiyaçların giderilmesi amacından öteye taşıyarak başlı başına
bir keyif unsuruna dönüştürmekte tüketicileri etkiler.

-

İyi bir atmosfere sahip mağaza, tüketicinin gerçekleştirdiği mağaza ziyaretinde
harcadığı süreyi uzatması açısından tüketiciyi etkiler.

-

Mağaza atmosferinin doğru tasarlanması, tüketiciyi önceden planlamadığı satın
almalar gerçekleştirmesi açısından etkiler.

-

Doğru ve akılda kalıcı, hoşa giden bir mağaza atmosferi, tüketicinin bir sonraki
alışverişinde mağazayı tekrar ziyaret etmesi açısından tüketiciyi etkiler (Odabaşı ve
Oyman, 2001)
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Uygulamalar
MAĞAZA ATMOSFERİ DOĞRU OLUŞTURULDUĞUNDA SATIŞLAR ARTAR
Görsel mağazacılık felsefesine ve değerlerine göre doğru ve düzgün yapılmayan
mağaza yerleşimi, satışlarımızı düşürür. Ürünümüz ne kadar kaliteli olursa olsun, DOĞRU
YERDE, DOĞRU ŞEKİLDE VE DOĞRU MİKTARDA satışa sunulmamışsa satamaz...
Görsel düzenlemenin doğru yapılması müşterilerimizi satın almaya yönelten birincil
etkendir. Müşterilerimizin satın alma kararları içinde bulundukları ruh halinden etkilenir.
Öyleyse görsel düzenlemelerimizde ve mağazamızın genel atmosferinde müşterilerimizin
ruh hallerini olumlu yönde etkileyecek ve onları daha mutlu, huzurlu ve keyifli hissettirecek
tüm detaylar bizim konumuzun en önemli gerçeğidir. Bu noktada en önemli bir diğer faktör
ise eğitimli ve içten satış danışmanlarıdır. Özellikle plansız alışverişe çıkan müşterinin satın
alması görsel anlamda etkilenmesi ve şans eseri her hareketi ve sözcükleri ile eğitimli satış
danışmanına rastlaması sonucu oluşacaktır.
Perakende de görsel sergileme mağazayı bir tiyatro sahnesi olarak görmek demektir.
Duvarlar ve tavan arasında sahne kurulur; aydınlatma, teşhir üniteleri, görsel iletişim ile set
oluşturulur ve ürünler oyunu başarı ile oynayan oyuncular olarak bu sahnede yerini alır. Bu
oyunun her unsurunun birbiri ile uyum içinde ve birbirini tamamlayan şekilde olması oyunun
başarı şansını arttırır. Mağaza atmosferinin müşteriyi keyif alacak şekilde etkilemesi için,
görselcilerin biraz müşteri ergonomisi, anatomisi ve psikolojisi bilmesi şarttır, örneğin tüm
insanlarda boyundan yukarısında, beynin sağ tarafı yüzün sağ tarafını kontrol eder. Boynun
aşağısında, beynin sağ tarafı vücudun sol tarafını kontrol eder. Bu, sağ göz önceliğine neden
olur. Bu da, gözlerin sağdaki bir noktaya yönelmesine neden olan beyin hareketinin bir
sonucudur ve böylece sağa yöneliriz. Sağdan giriş, kilit sunumlardan birisini içermelidir.
Müşteriyi girişten itibaren ilgili ürünlerin arasından anahtar lokomotif ürünlere doğru
yönlendirmelidir. Anahtar lokomotif ürünler mağaza girişinin ilk 25-30 adım içerisinde ve
genellikle sağ noktadan itibaren 45 derecelik bir açıyla yerleştirilir. 90 derecelik yönelmeler
kolay hareket edebilme açısından bedeni zorlar ve bu nedenle tercih edilmez.
Yoğun rekabete karşı ayakta kalmak isteyen ve hatta daha da ilerlemek isteyen çağdaş
ve rekabetçi perakendeciler, mağazalarının hem iç görünümüyle hem de dış görünümüyle
müşterinin tüm duyularına hitap etmelidir. Çünkü müşteriler, mağaza atmosferinin alışverişe
uygun olup olmadığını beş duyusuyla ve önceki yaşamış olduğu deneyimlerle birleştirerek
yaparlar. Bu yüzden de mağaza içerisindeki görsel sunumların ve görsel sunum
malzemelerinin etkinliğinin arttırılması gerekir. Bu etkinliğin artması için, sunumlarda denge
sağlanmalı, inişli-çıkışlı olarak sergilenen ürünler gözün hareket etmesi sağlanmalı, ürünlerin
uygun bir şekilde gruplandırılması gerekir. Böylelikle müşteriler alışveriş yaparlarken daha
keyif alırlar, mağazaya yeniden gelmek isterler, fısıltı gazetesi olumlu yönde çalışır ve
mağazanın bilinirliği yükselir buna bağlı da satışlar artar.
Kaynak: Pınar Salman, http://www.perakende.org/ekipman/magaza-atmosferi-dogruolusturuldugunda-satislar-artar-1220510910h.html, Erişim Tarihi: 27.03.2015
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Uygulama Soruları
1. Mağaza atmosferinin neden önemli olduğunu tartışarak, çevrenizde gözlemlediğiniz
farklı mağazaların hangi özellikleri ile öne çıktığını belirleyiniz.
2. Mağazalarda atmosferi oluşturan unsurlar neler olabilir? Değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Perakendecilik ve perakende mağazacılıkta özellikle büyük önem taşıyan Mağaza
Atmosferi, kitabımızın bu ilk bölümünde genel hatları ile tanımlanmış ve mağaza atmosferi
kavramının ne olduğu ele alınmıştır. Bununla beraber mağaza atmosferinin gerek tüketici
gerekse üreticiler ve markalar açısından neden önemli olduğu yine bölüm içerisinde ele alınarak
bu konunun tüketici üzerinde ne gibi etkileri olduğu tanımlanmıştır. Söz konusu tanımlar aynı
zamanda ilgili örneklerle çeşitlendirilerek konunun daha iyi pekişmesi hedeflenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Mağaza atmosferi kavramı için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a.
Tüketiciyi tümüyle içine alabilmeli
b.
Doğru ürünleri doğru yerde tüketici karşısına çıkarabilmeli
c.
Sıradan bir dizayna sahip olmalı
d.
Tüketici satın almaya teşvik etmeli
e.
Müşteri ziyaretini iyi bir deneyime dönüştürmeli

2. Tüketiciyi adım attığı andan itibaren tümüyle etkileyen görsel, duyusal ve işitsel
bileşenlerin tümüne ne ad verilir?
a.
Tasarım Dünyası
b.
Görsel Efekt
c.
Mağaza Atmosferi
d.
Kurum Ambiyansı
e.
Hepsi

3. Aşağıdakilerden hangisi mağaza atmosferinin tüketici üzerinde etkili olabildiği
unsurlardadır?
a. Tüketicilerin alışveriş deneyimleri
b. Mağazada geçirilen vakit
c. Planlanandan daha fazla ürün satın alma
d. Mağazayı tekrar ziyaret etme
e. Hepsi

4. Bir mağazanın atmosferi renk, koku, dizayn ve görsel unsurlar ile tüketicinin
.......................................... hitap etmektedir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçeneği belirtiniz.
a. İhtiyaçlarına
b. Bütçesine
c. Mantığına
d. Duyularına
e. Hiçbiri
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5. Mağaza atmosferi; ................... ile tüketicide zihninde oluşturulan algıyı tamamlanmış
olur.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçeneği belirtiniz.
a. Reklam ve pazarlama iletişimi
b. Ürün ve fiyatlar
c. Kurumsal hedefler
d. Tasarım ve ambalaj
e. Hiçbiri
6. Pazardaki rekabet ve rakip markaların sayısı arttıkça,
.............................. için daha da önemli hale gelir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçeneği belirtiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

mağaza

atmosferi

Teknoloji marketler
Perakende mağazalar
Sadık müşteriler
Süpermarketler
Yeni mağazalar

7. Rekabetin olduğu spesifik bir pazarda ............................................ birbirine yakın
olması durumunda mağaza atmosferi tüketicilerin satışa ikna edilmesi konusunda etken
rol oynar.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçeneği belirtini
a.
Mağaza sayısının
b.
Dağıtım kanallarının
c.
Ürün ve fiyatların
d.
Pazarlama stratejilerinin
e.
Marka boyutunun
8. Aşağıdakilerden hangisi mağaza atmosferinin ürünlerin tüketici deneyimi ile ilişkisini
tanımlayan bir ifade değildir?
a.
Tüketicilerin kendilerini daha rahat bir ortamda hissetmeleri açısından
önemlidir.
b.
Alışveriş sonrasında tüketicinin yeniden mağaza ziyaretini yapmasında
önemli rol oynar.
c.
Mağazanın/markanın olumlu veya olumsuz algılanmasında etkilidir
d.
Ürün fiyat seviyelerine yönelik algının oluşmasında önemli etkenlerden
biridir.
e.
Mağaza personelinin motivasyonuna yönelik etkileri vardır.
9. İyi bir mağaza atmosferi …………………………. açısından önemli bir güçtür.
Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelebilecek uygun bir ifade değildir?
a.
Mağazanın ticari başarısı
20

b.
c.
d.
e.

İyi bir müşteri algısı oluşturma
Rakip markaların ürün fiyatlandırması
Mağaza ziyaretçi sayısı
Doğru yaş ve müşteri grubuna hitap edebilme

10. Bir teknoloji mağazası satmış olduğu fotoğraf makinelerini kullanılabilir halde teşhir
etmekte ve mağaza ziyaretçileri makineler ile bağlı oldukları stantta örnek fotoğraflar
çekebilmektedir.
Yukarıdaki örnek, oluşturulan mağaza atmosferinin ……………………… yönünü
ortaya koymaktadır.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir.
a.
Deneyimsel
b.
Düşünsel
c.
Zihinsel
d.
Grafiksel
e.
Metinsel

Cevaplar
1)c, 2)c, 3)e, 4)d, 5)a, 6)b, 7)c, 8)e, 9)c, 10)a
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2. MAĞAZA ATMOSFERİNİN ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?





Mağaza Atmosferinin Satışa Etkileri Nelerdir?
Mağaza Atmosferinin Tüketicilere Etkileri Nelerdir?
Mağaza Atmosferinin Çalışanlara Etkileri Nelerdir?
Mağaza Atmosferinin Şirket İmajına Etkileri Nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Bir mağazanın atmosferi, o mağazayı ziyaret eden müşterileri dışında başka kimleri
doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyebilir, düşünerek değerlendiriniz.
2. Mağaza atmosferinin etkilerini artırmak için ne tür iyileştirmeler yapılabilir, belirleyiniz.
3. Mağaza dışındaki unsurların mağaza atmosferine ne gibi etkileri olabilir, düşününüz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Mağaza Atmosferinin
Etkileri

Mağaza Atmosferinin
Etkileri’ni öğrenmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Mağaza atmosferinin gerek
satışlar, gerekse tüketici
davranışı, mağaza personeli
ve bütünleşik olarak
mağazanın imajı üzerindeki
etkisi; bu etkiyi dört grupta
ayrı ayrı ele almak suretiyle
farklı açılardan sağladığı
faydaların belirlenmesiyle
öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar










Mağaza
Satış
Tüketici Davranışı
Müşteri
Personel
Mağaza Çalışanı
İmaj
Atmosfer
Kurum
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Giriş
İyi dekore edilmiş, önünden geçtiğimizde onu ziyaret etmemiz için zihnimizde cazibe
yaratan, gerek görüntüsü gerekse içerisindeki ışık ve ses tasarımı gibi duyularımızı etkileyen
faktörleriyle tam bir “çekim merkezi” diye tanımlayacağımız türden atmosfere sahip
mağazaların, bu kadar detaylı ve başarılı bir ambiyansı sunmasının elbette mağazaya önemli
getirileri olacaktır.
Çünkü ziyaretçileri çekebilen, potansiyel müşterilerine ürün satın almasalar dahi iyi bir
deneyim yaşatan, hatta onu tekrar ziyaret etme isteği uyandıran bir mağaza, oluşturduğu özgün
atmosfer sayesinde daha çok ziyaretçi çekecek bu da o mağazanın satışlarını artırarak başarısını
körükleyecektir.
Ancak mağaza atmosferinin oluşturduğu etki, sadece bu kadar sınırlı değildir. Zira bir
mağaza sadece onu ziyaret eden potansiyel müşterileri ya da o mağazadan alışveriş yapmış
mevcut müşterilerden ibaret değildir. İyi bir mağaza atmosferi, tüketicilerin davranışından,
mağazanın satışlarına, o mağazada çalışan personelden, o personelin tüketici ile iletişimi
noktasındaki yaklaşımına, mağazanın sahip olduğu imaj ve hatta o mağaza ya da mağazalar
zincirini elinde bulunduran ana şirketin algısına kadar birçok faktörü etkileyebilmektedir.
Kitabımızın bu bölümünde işte bu faktörler, ayrıntılı olarak ele alınmakta ve mağaza
atmosferinin farklı açılardan ne gibi etkileri olduğu detaylandırılmaktadır.
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2.1. Mağaza Atmosferinin Etkileri
Bir mağazanın sahip olduğu atmosfer, tüketicilerin satın alma eğilimlerinde etkili
olmakta; bununla beraber pazar segmentasyonu yapmak ve kurum imajının güçlü bir konuma
getirilmesi ile müşteri sadakati oluşturulmasında önemli rol oynamaktadır. Mağaza atmosferi,
kuruma sağladığı getiri açısından iyi değerlendirilmeli ve farklı gruplar açısından nasıl etkileri
beraberinde getirdiği dikkatlice ele alınmalıdır.
Mağaza atmosferinin yarattığı etkiler iyi değerlendirildiğinde, mağazaların geleceğe
dönük beklenti ve stratejilerinin belirlenmesi kolaylaşır, verilen bu stratejik kararlarda başarı
şansı daha da artmış olur. Mağaza atmosferinin ortaya koyduğu etkileri hem tüketici, hem
üretici (mağaza) hem de elde edilen sonuçlar itibariyle ele almak mümkündür.

Tablo 2.1. Mağaza Atmosferinin Etkileri
(Kaynak: Turley ve Milliam, 2000, s.196)

2.1.1. Mağaza Atmosferinin Satışlar Üzerindeki Etkisi
Başarılı bir mağaza planlaması, gelen ziyaretçilerin hem mağazada kalma süresini
uzatmalarında hem de satın alma kararlarını daha kolay ve çabuk vermelerinde önemli bir
etkiye sahiptir. Çünkü mağaza içerisinde ziyaretçiler kendilerini rahat hissedecekleri,
bulunmaktan keyif alacakları bir ortamda daha uzun süre kalmak ister ve o mağazadan alışveriş
yapmayı tercih edebilir (Arslan ve Bayçu, 2007).
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Mağaza atmosferi, dışarıda bulunan potansiyel müşterilerin dikkatini çekme aracıdır.
Mağazadan dışarıya yayılan koku, sesler, müzik, içerideki tasarım, ışıklar vb. unsurlar dikkat
çekici rol oynayarak müşterilerin içeri girmelerini sağlar. Bunun yanında mağazalar, gerek
vitrinler gerekse Satın Alma Noktası yani (Point of Purchase) POP malzemeleri ile çeşitli
mesajları (indirim, kalite vurgusu, kampanya vb.) tüketicilere ileten bir araçtır. Müşteriler
mağazadan içeri girdikten sonra da mağazanın sahip olduğu ambiyans onların çeşitli duygu ve
hislere bürünmelerini sağlar. İşte mağaza atmosferinin sağladığı tüm bu faydalar, satışa yönelik
etkileri olan faydalardır (Kotler, 1974).
Dolayısı ile mağaza içerisindeki atmosferin satın alma kararı açısından satışları direkt
etkileme gücü vardır. Mağazada atmosferi oluşturan birçok farklı unsur bulunmaktadır ve bu
unsurlardan, örneğin mağaza girişindeki bir rafın veya sergilenen ürünün yeri ya da niteliği
değiştirildiğinde bazen satışa dönük çok olumlu ya da olumsuz dönüşler alınabilmektedir. Bu
yüzden mağaza atmosferi yaratılırken özellikle satışların nasıl etkilendiği noktasında tüm
detaylar dikkatle incelenmeli ve farklı zamanlarda değişiklikler yapılarak bunların satışları nasıl
etkilediği ölçümlenmelidir.

2.1.2. Mağaza Atmosferinin Tüketici Davranışı Üzerindeki Etkisi
Mağazalar dizayn edilirken hedeflenen birincil amaç, tüketiciler üzerinde olumlu etkiler
bırakmak ve bunu kısa ve orta vadede getiriye dönüştürmektir. Bu sebeple mağaza atmosferi
oluşturulurken düşünülen ilk hedef, tüketiciyi etkileyerek onu mağazadan içeri sokmayı
başarabilmektir. Benzer ürünler satan her mağazanın bu amacı taşıdığı göz önünde
bulundurulduğunda, mağaza atmosferinin aynı zamanda tüketiciyi diğer mağazalar yerine
kendi mağazamızı ziyarete ikna etmesi de hedeflenenler arasındadır.
Bu yüzden mağaza atmosferinin tüketiciler üzerinde olumlu bir etki bırakması arzu
edilir. Zira olumlu etki, müşterinin mağazada daha çok kalması ve alışveriş yapması yönünde
tepkilere yol açarken olumsuz etki, tüketicinin mağazadan kısa süre içerisinde ayrılmasına
sebep olur (Babin ve Attaway, 2000).

2.1.3. Mağaza Atmosferinin Çalışanlar Üzerindeki Etkileri
Mağaza atmosferinin çalışanlar üzerindeki etkisi hem çalışan açısından hem de müşteri
açısından iki yönlü olarak ele alınmalıdır. Mağazada çalışan personel açısından ele alındığında,
iyi bir atmosfer mağaza çalışanlarını daha çok motive edecek ve onların çalışma arzularını,
isteklerini daha da kamçılayacaktır. Bununla beraber kaliteli bir atmosfer, mağaza çalışanının
kendine olan güvenini de artırır ve mutlu olmasını sağlar. Bu da dolaylı olarak şirkete başarı
olarak geri dönmektedir.
Çalışanlar üzerindeki etki, elbette müşteri yönünden de önem arz etmektedir. Zira
kusursuz bir mağaza atmosferi, tüketicinin markaya ve dolayısı ile mağazaya olan güvenini ve
inancını artıracağı için, mağazadaki satış elemanının da işini kolaylaştıracak ve bu pozitif etki,
tüketicinin mağaza personeline daha kolay inanmasını, güvenmesini sağlayacaktır. Yani
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başarılı ve etkileyici bir mağaza atmosferi, mağaza personeli kadar tüketiciyi ikna etmede
önemli vazife üstlenmektedir.

2.1.4. Mağaza Atmosferinin Mağaza İmajı Üzerindeki Etkileri
Atmosfer, bir mağazanın tüketiciler tarafından değerlendirilmesi noktasında en önemli
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum da atmosferin, bir mağazanın müşteriler
tarafından algılanan imajı açısından etkisi olduğu sonucunu ortaya koyar. İmaj, bir mağazanın
sahip olduğu unsurların neticesinde, tüketici zihninde o mağazaya oluşan algıdır. Dolayısı ile
mağaza atmosferi, tüketicilerde nasıl bir imaj yaratılmak isteniyorsa, buna uygun olarak
oluşturulmaya çalışılmalıdır. Zira tüketiciler kendi sosyo-kültürel seviye ve statülerine uygun
mağazaları tercih edeceklerinden, tüketici nezdinde oluşturulacak mağaza imajı, hangi müşteri
kitlesinin mağazamızı tercih edeceği konusunda belirleyici rol oynar.
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Uygulamalar
BİR MARKANIN EN ÖNEMLİ İLETİŞİM GÜCÜ İSMİDİR
Pazarlama dünyasındaki yeni akımlardan biri de para yerine başka bir şey kabul ederek
farklılık yaratmak. Tüketiciler para vermeden alabildikleri ürünlere ve onun markasına bir
bağlılık hissediyor ve sonraki alışverişlerinde o markaya bir adım daha yakın oluyor.
Marketing dünyasında güzel örneklere olan düşkünlük ve hemen haber yapma isteği de
markaya ayrı bir reklam imkanı sağlıyor. Markalar sıra dışı bir kampanyayla müşterilerini
mutlu ediyor, yeni müşteriler kazanıyor, müşteri sadakatini arttırıyor, pazarlama
dünyasındaki imajını yükseltiyor ve de gerilla marketing örneği sergilemiş oluyor.
Geçen günlerde McDonalds’ın para yerine teneke kutu kabul etmesi herkes tarafından
beğenilmiş ve takdir edilmişti. Bugünkü örneğimizse aynı mantıkta ama bu sefer tek
yapmanız gereken kalori harcamak !
Şili’deki Colun isimli süt firması yeni light ürünlerinin tanıtımı için sıra dışı bir yol tercih
ediyor ve insanların çokça spor yaptığı alanlara taşınabilir mağazalardan açıyor. Bu
mağazalarda sportif ürünler, giysiler satılıyor fakat alışveriş yapanlar kasada farklı bir
durumla karşılaşıyor. Mağazadaki ürünleri satın almak için müşterilerin para vermesi
gerekmiyor sadece mağazadaki aletlerle kalori harcamaları şart koşuluyor.
Colun firması böylece sağlıklı yaşamın önemini vurguluyor ve bu kadar kalori yaktıktan
sonra sağlıksız ürünlerle o kalorileri hemen geri almak yerine Colun’un light ürünlerinin
tercih edilmesini tavsiye ediyor. Gerekli kaloriyi yakan müşteriler, “Kalori yakarak
ödedim” yazılı bir torbanın içinde ürünlerini ücretsiz bir şekilde alabiliyor.
Burada torbanın/çantanın üzerine yazılan metin önemli çünkü sokakta “kalori yakarak
ödedim” yazılı bir çantayla dolaşmak diğer kişilerin ilgisini muhakkak çekecektir. Böylece
Colun markası bir reklam da bu yolla yapmış olacaktır.
Açılan mağazadan bir görünüm

Kaynak: Onur
04.04.2015

Koç,

http://blog.onurkoc.com.tr/bu-magazada-para-degil-kalori-geciyor.html:
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Uygulama Soruları
1. IKEA Mağazalarındaki belirli metrekare alanlarda dizayn edilmiş mini odalardan
oluşan teşhir stratejisini Mağaza Atmosferinin Etkileri açısından değerlendiriniz.
2. Fast Food zincir mağazalarda çalışanların görevlerine göre sınıflandırılmış olarak
her mağazada tek tip kıyafet giymesinin Mağaza Atmosferinin Çalışanlar
Üzerindeki Etkisi ile nasıl bir ilişkisi olabilir, tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir mağazada yer alan tüm görsel, işitsel ve sair duyusal unsurların, aslında tek başına
tek bir amaca hizmet etmediği, tüm bu bileşenlerin oluşturduğu genel mağaza atmosferinin,
farklı gruplar açısından da etkileri olduğunu bu bölümde özetlemiş olduk. Gerek satış rakamları
nezdinde mağaza performansı, gerekse bu performansın ortaya çıkmasını sağlayan tüketicilerin
davranışı açısından etkileri olan mağaza atmosferinin, aynı zamanda onun sahibi olan kurumun
imajı ve o mağazada çalışan kişilerin düşünceleri ve çalışma biçimleri açısından da önemli bir
etken olduğunu anlamış olduk.
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Bölüm Soruları
1. McDonald’s restoranlarında çalışanların tek tip kıyafet giymelerinin Mağaza
Atmosferi açısından aşağıdakilerden hangisi üzerinde doğrudan etkilidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Satışların artması
Mağaza personeli
Ürün kalitesi
Ürünlerin fiyatları
Mağazanın ziyaretçi profili

2. Bir mağaza önünden geçen tüketicinin, içeriden gelen hoş kokular nedeniyle
aslında hiç aklında yokken o mağazayı ziyaret etmesi, aşağıdakilerden hangisi ile
tanımlanabilir?
a.
b.
c.
d.
e.

Mağaza stratejisinin duyular üzerine kurgulanması
Tüketicide merak uyandırma yaklaşımı
Duyusal pazarlama ve satış
Mağaza atmosferinin tüketici davranışı üzerindeki etkisi
Merak uyandırma teorisi

3. Bir mağazada görevli personelin, içinde bulunduğu ortam nedeniyle işini severek
yapması Mağaza Atmosferi’nin hangi etkisi ile açıklanır?
a.
b.
c.
d.
e.

Satışlar üzerindeki etkisi
Tüketici davranışı üzerindeki etkisi
Şirket imajı üzerindeki etkisi
Personel üzerindeki etkisi
Hepsi

4. Uygun bir mağaza atmosferi oluşturmak ...................... üzerinde doğrudan etkilidir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçeneği belirtiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Satışlar
Ürünler
Fiyatlar
Kâr marjı
Çalışan sayısı
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5. Mağaza atmosferinin niteliği ve yapısı aynı zamanda o mağazanın bağlı olduğu şirketin
................... üzerinde de etki yaratmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçeneği belirtiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Personel sayısı
Fiyat politikası
İmajı
Yatırımları
Hepsi

6. Mağazalarını sadece belirli semtlerde açma kararı veren bir
aşağıdakilerden hangisine yönelik bir sonuç elde etmeye çalışmaktadır?
a.
b.
c.
d.
e.

şirket,

Satışları azami ölçüde artırma
Her kesimden tüketiciyi etkileme
Belirli ürünleri ihtiyaç duyulan alanlarda sunma
Tutundurma faaliyeti gerçekleştirme
Belirli bir mağaza imajı oluşturma

7. Bir süpermarkette alışverişini tamamlayarak ödeme yapmak için sıraya giren
müşterinin, kasanın yanına koyulan indirimli sakızlardan satın alması, aşağıdaki
ifadelerden hangisi ile açıklanabilir?
a.
b.
c.
d.
e.

Sakız gibi düşük fiyatlı ürünler daha kolay satılabilmektedir
Mağaza atmosferinin tasarımı, satışlar üzerinde artırıcı etki sağlamaktadır
Rakip mağazalarla rekabet etmek için çeşitli indirimler yapmak gerekir
Mağaza atmosferi çalışanlar kadar 3. Parti tedarikçiler üzerinde de etkilidir
Fiyatı düşen her ürün tüketicide mutlaka satın alma hissi uyandırır

8. Sokakta yürüyen bir kişinin, yanında geçtiği mağazanın önünde kısa süreli
durarak ardından ortamı yeterince çekici ve sıcak bulmadığı için içeri girmekten
kaçınması ve oradan uzaklaşması aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil eder?
a.
b.
c.
d.
e.

Mağaza atmosferinin tüketici davranışı üzerindeki etkisi
Mağaza atmosferinin çalışanlar üzerindeki etkisi
Mağaza atmosferinin mağaza imajı üzerindeki etkisi
Mağaza atmosferinin şirket politikası üzerindeki etkisi
Mağaza atmosferinin satışlar üzerindeki etkisi
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9. Yeni açılan bir mağazanın önünde durarak ilgi çekmeye çalışan palyaço, elinde bu yeni
mağazanın logolarını barındıran balonlar hediye etmektedir. Bu aktivitede mağaza
atmosferinin uyaranları, etkileri ve tepkiler açısından aşağıdakilerden hangisi yer
almamaktadır?
a. Mağaza içi değişkenler
b. Mağaza dışı değişkenler
c. Mağaza personeli
d. POP ve tanıtım malzemeleri
e. Eğlence faktörü

10. Aşağıdakilerden hangisi mağaza atmosferinin yarattığı olumlu etkiler arasında yer
almaz?
a. Mağazanın toplam cirosunun artması
b. Tüketici algısındaki pozitif değişim
c. Lojistik faaliyetlerin kolaylaşması
d. Benzer ürün satan rakip mağazalardan farklılaşma
e. Müşterilerin daha sık mağaza ziyareti yapması

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)d, 4)a, 5)c, 6)e, 7)b, 8)a, 9)a, 10)c
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3. MAĞAZA TÜRLERİ ve MAĞAZA ATMOSFERİNİ
OLUŞTURAN UNSURLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Mağaza Türleri Nelerdir?
 Ne Gibi Mağaza Türleri Bulunur?
 Mağaza Atmosferi Hangi Unsurlardan Oluşur?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Alışveriş yaptığınız ya da sık ziyaret ettiğiniz mağazaları düşünerek, bunların belirli
özelliklerini düşünerek sınıflandırmaya çalışınız.
2. Büyük ve küçük mağazalar aynı türde değerlendirilebilir mi? Örnek mağazaları düşünerek
belirlemeye çalışınız.
3. Mağaza atmosferi hangi unsurlardan oluşur, belirleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Mağaza Türleri

Mağaza Türleri hakkında
bilgi edinmek

Mağaza Atmosferini
Oluşturan Unsurlar
Nelerdir?

Mağaza Atmosferi’nin hangi
bileşenlerden oluştuğunu
öğrenmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kazanım, farklı özelliklerine
göre mağazaların
sınıflandırılarak
tanımlanması ile elde
edilecektir.
Ana başlıkları ile mağaza
atmosferini oluşturan
unsurların sıralanması ile
elde edilecek, ileriki
bölümlerde her unsur ayrı
ayrı ele alınacaktır.
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Anahtar Kavramlar










Mağaza
Süpermarket
Outlet
Fabrika Satış
Zincir Mağaza
Cash & Carry
Atmosfer
Departman
Drugstore
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Giriş
Perakendecilikte başarılı olmak için, sunulan ürün veya hizmetler kadar, bu ürün ve
hizmetlerin takdim edildiği mağazaların da iyi bir atmosfere sahip olması gerektiğini,
kitabımızın önceki bölümlerinde ele almıştık. Zira mağaza atmosferi hem satışlar, hem tüketici
davranışı hem de mağaza personeli ve kurum imajı üzerinde önemli bir etkiye sahipti.
Bir mağazanın atmosferini oluşturmadan önce, bu mağazanın sattığı ürünlerden sahip
olduğu hacimsel genişliğe, hitap ettiği kitleden ürün fiyatları ve satış niteliğine göre birçok
faktörün, bu atmosferin oluşturulmasında dikkate alınması gereken unsurlar olduğunu
unutmamak gerekir. Bu yüzden atmosferini oluşturacağımız mağazanın, öncelikle ne tür bir
mağaza olduğunu bilmemiz, onun tasarımını en uygun şekilde yapmada bize yardımcı olur.
Mağazamızın niteliğini ve türünü bildikten sonra ise, bu atmosferi ona uygun olacak
şekilde oluşturmamızı sağlayacak hangi bileşenlerin; içinin, dışının, ortam çevresinin, ve
duyusal etkilerinin nasıl olacağına karar veririz. Vereceğimiz bu kararlar ile mağaza atmosferini
oluştururuz.
İşte bu bölümde mağaza atmosferini oluşturmaya ve detaylarını incelemeye geçmeden
önce bilmemiz ve dikkat etmemiz gereken 2 mühim husus; Mağaza Türleri ve Mağaza
Atmosferini Oluşturan Unsurlar ele alınacaktır.
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3.1. Mağaza Türleri
Mağaza Atmosferi kavramını detayları ile ele almadan önce; bu atmosferi
oluşturacağımız mağaza türlerini ele almak gerekmektedir. Genel olarak perakendeci
mağazalar 5 farklı şekilde; “Mağaza Büyüklüğüne Göre”, “Satılan Ürünün Türüne Göre”,
“Mağaza Mülkiyetine Göre”, “Örgütsel Yapı ve Yönteme Göre” ve “Satış Yöntemlerine Göre”
sınıflandırılabilmektedir.
Esasen tüketicilerin büyük bir kısmı için alışveriş yapmak bir keyif ve mutlu zaman
geçirme unsurudur. Tüketiciler mağazaların onları mutlu eden bu atmosferinde yer almak, farklı
ürünlere dokunarak onları yakından incelemek, koklamak, farklı müşterileri gözlemlemek ve
satış elemanları ile iletişim kurmaktan hoşlanırlar. Dolayısı ile mağazalarda gezinmek birçok
tüketici için bir stres atma, sosyalleşme ve eğlence aracıdır (Arslan, 2011). Bu nedenle
mağazalar; öncelikle türlerine göre iyi tanımlanmalı ve bu amaç doğrultusunda dizayn
edilmelidir.

3.1.1 Bakkallar ve Büfeler
Şehir merkezlerinde ve yerleşim alanlarında, temel ihtiyaçların karşılanması açısından
pratik bir mağaza türü olan bakkallar ve büfeler, geçmişten günümüze var olmasına rağmen son
dönemde büyük mağaza ve alışveriş merkezlerin artması ile birlikte popülerliğini yitirmiştir.
Buna rağmen geleneksel bir alışveriş birimi olan bakkallar, anlık gereksinimler için
süpermarketlere gitmenin zor olduğu durumlarda halen geçerliliğini korumaktadır. Geleneksel
bir mağaza olması hasebiyle, bakkallar bilindik raf düzeni, ürün yerleşimi ve klasik “bakkal
dükkânı” görünümünü korumaktadır.

Resim 3.1. Günümüzde Bir Bakkal Mağazası
(Kaynak: Shutterstock, 2018)

3.1.2 Marketler
Yine merkezi yerleşim birimlerinde bulunan, ancak bakkallar ya da büfelere göre daha
geniş ürün yelpazesi sunarak genellikle daha geniş mağaza büyüklüğüne sahip olan marketler,
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satış elemanı da çalıştırarak daha uzun saatler hizmet vermektedir. Bakkallara göre vadeli
(veresiye) satış pek gerçekleştirmeyen marketler, gıda ve temizlik ürünlerini de satışa
sunmaktadır (Özdemir, 2008).

3.1.3 Departman Mağazaları
Farklı ürünlerin satıldığı ve bu ürünlerin çeşitli departmanlar (bölümler) şeklinde
düzenlenen reyonlar içerisinde sunulduğu mağaza türüdür. Fransa’da bu türe benzer ilk örnek
1838 yılında Lois Charles Boileau tarafından açılmış, kısa bir süre sora Aristide Boucicaut
tarafından ürün Le Bon Marche isimli mağaza ile departmanlı mağazaların ilk örneği,
Bonmarşe isminin kategori adı olarak yaygınlaşmasıyla bilinir hale gelmiştir.
Günümüzde farklı reyonlar barındıran ve her reyonda o bölüme özgü spesifik ürünler
satan departman mağazalarına ülkemizdeki en güzel örnek YKM ve Boyner mağazaları olarak
verilebilir. YKM mağazalarında spor, erkek, çocuk, ev eşyaları gibi bölümler bulunmakta ve
her biri farklı kategorideki ve birbirinden farklı markaları olan yüzlerce ürün, aynı mağaza
içerisinde satılmaktadır.
Departman mağazaları genellikle iki farklı şekilde büyüme stratejisi izler. Bunlardan
ilki stok devir hızını, düşük fiyat politikası izleyerek artırmak ve bu yolla yüksek ciro elde
ederek kazancını artırmaktır. İkinci bir yol ise yeni ürün hatlarını devreye sokarak, ürün
çeşitliliği sağlamak ve bu yolla daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşarak satışları artırmaktır.
(Miller, 1981).

Resim 3.2 Departmanlı Mağaza Örneği, Boyner
(Kaynak: Satın Alma Dergisi, 2018)
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3.1.4 Ucuz Ürün Mağazaları
Ucuz Ürün Mağazaları, personel desteği, raf düzeni, mağaza içi dekorasyon gibi birçok
maliyet unsurunu kısarak, bunu indirimli veya düşük fiyatlı ürünler satmaya dönüştüren mağaza
türüdür. Bu mağazalarda ürünler tek tek raflara dizilmez. Ağzı açılarak farklı ürün kolileri yan
yana dizilir ve alışveriş yapanların buradan ürünleri kendilerinin alması beklenir. Bununla
beraber müşterilere yardımcı olan herhangi bir personel yoktur. Ancak yardım talep edilmesi
halinde kasada görevli personel yardımcı olmaya çalışır ve kasaya kadar tüm ürünler müşteri
tarafından alınarak getirilir.
Ucuz ürün mağazalarında genellikle az sayıda, en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin yine
çok az sayıda marka çeşitliliği ile tüketiciye sunulması durumu söz konusudur. Bu mağaza türü
ağırlıklı olarak gıda ürünleri satışı temelinde popülerlik kazanmıştır. Ülkemizde BİM
mağazaları bu türün en iyi örnekleri arasındadır.

Resim 3.3 Ucuz Ürün Mağazası BİM’de Koliler İçerisinde Satışı Yapılan Ürünler
(Kaynak: BİM Aktüel Ürünler, 2018)

3.1.5 Öde & Götür (Cash & Carry) Mağazaları
Bu mağaza türü ilk kez Self-Service Toptan Satış şeklindeki dağıtım tarzının Cash &
Carry ismiyle Otto Beisheim tarafından Almanya’da hayata geçirilmesi ile ortaya çıkmıştır.
Öde & Götür türündeki mağazacılıkta; müşteri satın almak istediği ürünü seçer, ücretini nakit
olarak (cash) ödeyerek nakliyesini kendisi üstlenir. Bu tür; B2B (Business to Business / Ticari)
ticari toptan satış amacıyla oluşturulmuş, zaman içerisinde işletmelerin dışında nihai
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tüketicilere de kapısını açmış bir mağazacılık yaklaşımı olarak karşımıza çıkmaktadır (Krafft
ve Mantrala, 2009).
Öde Götür mağazalarında ürünler tek tek değil, toptan şekilde grup paketler halinde
satılır. Örneğin bu mağazadan 1 LT süt satın almak istiyorsanız, bunu 6’lı olarak satılan koli
şeklinde almanız gerekmektedir. Bu türün kuşkusuz ilk ve en bilinen örneği Metro toptan
alışveriş mağazalarıdır.

Resim 3.4. Metro Cash and Carry Mağazası
(Kaynak: Shutterstock, 2018)

3.1.6 Süpermarketler
Süpermarket; departmanlara ayırılmış ve temel ihtiyaçlar, sebze-meyve, et, temizlik ve
kişisel bakım ürünleri gibi en az 4 farklı bölümden oluşan perakende mağazalarına verilen
isimdir. Şarküteri biçimindeki et reyonu dışında, tüm reyonlarda tüketiciler ürünlerini kendileri
almaktadır. Tüketicilerin sıklıkla alışveriş yaptığı süpermarketler son yıllarda daha büyük
ölçekli hipermarket zincirlerinin yaygınlaşması ve sadece şehirdışı değil, şehir içinde de
konumlanarak çeşitli AVM’lerde konumlandırılmaları ile kendilerini önemli bir rekabetin
içerisinde bulmuşlardır. (Super Markets, 1972).
Aslında süpermarketler birer departmanlı mağaza özelliği göstermekte, ancak ağırlıklı
olarak gıda ürünleri sattığı için ayrı bir kategori altında değerlendirilmektedir.

3.1.7 Showroom (Teşhir Mağazaları)
Teşhir mağazaları; satıcıya kullanıma hazır ürünlerini, nihai tüketici ile buluşturma
adına benzersiz bir imkan sunmaktadır. Bu tür mağazalar satılan ürünün niteliğine göre belirli
bir alan genişliğine sahip olmak durumundadır. Bununla birlikte teşhir mağazalarında mutlaka
ziyaretçiye yardım edecek hazır müşteri temsilcileri konumlandırılmaktadır. (Khosrowpour,
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2006). Showroom türündeki mağazalar denince akla gelen ilk örnekler, Mobilya mağazaları ve
otomobil şirketlerinin ürün sergiledikleri teşhir mağazalarıdır.

Resim 3.5 Bir Mobilya Markasının Teşhir Mağazası (Showroom)
(Kaynak: Shutterstock, 2018)

3.1.7 Franchising Mağazaları
Bir şirketin, bir başka şirkete belirli bir ücret karşılığında ürünlerini satma ve bu noktada
sahip olduğu bilgi birikimini (know-how) kullanma izni vermesi, Franchising olarak
tanımlanmaktadır. Franchising sözleşmeye dayanan bir mağazacılık türüdür. Ürettiği ürün ve
buna bağlı sistemin imtiyaz hakkını elinde bulunduran şirketin yönetim hakkını belirli bir süre
ve ücrete mukabil olarak bir başka şirkete vermesi durumudur.
Franchising Mağaza türünde kullanım hakkını elinde bulunduran şirketler, hiçbir zaman tek bir
mağaza açıp buradan haklarını satma yoluna gitmemiştir. Öncelikle belirli sayıda mağazalar
açarak kurduğu sistemi test etmiş ve bunun etkin bir şekilde çalıştığından, mağaza ve markanın
tüketiciler tarafından popüler hale getirildiğinden emin olduktan sonra, isim ve diğer bilgi
hakkını başka şirketlere kiralamıştır (Spinelli vd., 2004).
Franchising mağazacılıkta temel unsur, şubeleşmedir. Tüm şubeler belirlenen kriterler
doğrultusunda tek tip görünüm ve tasarıma sahiptir. Çalışanların kıyafetlerinden ürün
sunumlarına kadar her şey, her mağazada birebir aynıdır. Bu mağaza türünde en bilinen
örnekler, hepimizin yakından tanıdığı McDonalds’tır.
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3.1.8 Kooperatif Mağazalar
Belirli meslek örgütlerinin kendi ihtiyaç duydukları ürünleri daha ucuza temin ve tedarik
etmek için birleşerek kurdukları ve süpermarket niteliğinde olan mağazalardır. Örneğin
askerler, polisler ve benzeri meslek grupları, kendi kooperatif mağazalarını kurmuş, daha sonra
başarılı olanlar genişleyerek farklı şubeler açmış, hatta ürünlerini sadece kendi meslek
gruplarına değil, üçüncü kişilere de satmaya başlamışlardır. Kooperatif Mağazalara örnek
olarak OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu) mağazaları verilebilir.

3.1.9 İhtisas Mağazaları
Departman mağazalarından farklı olarak ihtisas mağazaları farklı kategorilerde yer alan
çeşitli ürünleri satmak yerine, belirli bir uzmanlığı veya satış alanını kapsayan tek bir kategoride
konumlandırılmış spesifik ürünleri müşterilerine sunan, yani bir başka deyişle sattığı ürünler
alanında ihtisaslaşmış mağazalardır (Auslander, 1996). Bu türe örnek olarak sadece spor
ürünleri satan Decathlon mağazaları veya sadece spor ürünleri satan Toys’R us verilebilir.

Resim 3.6 Sadece Spor Ürünler Satan Decathlon İhtisas Mağazası Örneği
(Kaynak: Business Review, 2018)

3.1.10 Hipermarketler
Temelde self-servis yöntemine göre tasarlanmış, oldukça geniş bir ürün çeşitliliği sunan
gerek gıda, gerekse gıda dışı birçok ürünü içerisinde barındıran, çoğunlukla yerleşim
merkezlerinin dışında konumlandırılan, ürünleri olabildiğince ucuza satan ve şehirden gelen
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kişilerin araçlarını park etmesi için geniş otoparkları bulunan devasa mağazalar hipermarketler
olarak isimlendirilmektedir (Kotler, 1994).

3.1.11 Fabrika Satış Mağazaları
Çoğunlukla üreticinin sahibi olduğu, ürettiği ürünleri daha ucuza satarak hızlı bir şekilde
eritmeye çalıştığı, sadece o üreticiye ait ürünlerin satıldığı mağaza türüdür. Bunun yanında
satılamayan veya sezonu geçmiş ürünlerin daha da düşük fiyatla sunulduğu (Outlet) formatları
da bulunmaktadır.

3.2. Mağaza Atmosferini Oluşturan Unsurlar
Buraya kadar olan kısımda, her birinin farklı atmosferleri olan perakende mağazalarının
türlerini ele almış olduk. Bu bölümden sonra mağaza atmosferini hangi unsurların
oluşturduğunu tek tek konu başlıkları ile ele almadan önce, bu kısımda ana başlıkları kısaca
vermek, buna göre sonraki bölümlerde her başlık altında konuları detaylı şekilde inceliyor
olacağız.
Mağaza atmosferi, temelde beş duyumuz üzerinden şekillenmektedir. Bir mağazada
gördüklerimiz, duyduklarımız, hissettiklerimiz, tattığımız veya burnumuzla kokladığımız her
şey, bizim o mağaza hakkındaki algımızı oluşturur. Bu da mağazanın atmosferinden pozitif ya
da negatif olarak etkilenmemizi ve böylece satın alma kararları vermemizi sağlar. Bundan
sonraki bölümde inceleyeceğimiz Mağaza Atmosferini Oluşturan Unsurlar, aşağıdaki tablo ile
beş ana başlık altında toplanmaktadır.
MAĞAZA ATMOSFERİNİ OLUŞTURAN UNSURLAR

Görsel Faktörler İşitsel Faktörler

Koku ile İlgili
Faktörler

Dokunma ve
Hissetme ile İlgili
Faktörler

Tat ile İlgili
Faktörler

Mağaza
atmosferinde
kokunun önemi

Mağaza
atmosferinde
dokunma ve
hissetme
duyusunun etkisi

Mağaza atmosferinde
tat etkisi

Mağazanın dış
görünümü
Mağaza önü ve
çevresi
Mağazanın iç
görünümü
Teşhir alanları ve
mağaza düzeni

Ses ve işitsel
unsurlar

Mağazda insan
faktörü

Tablo 3.1 Mağaza Atmosferini Oluşturan Unsurlar
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Uygulamalar
APPLE STORE’lar HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER
Apple'ı rakiplerinden ayıran önemli bir unsurlardan biri de cıvıl cıvıl görünümleri,
yüksek enerjili çalışanları, rengarenk görüntülere sahne olan açılışları ve ürün satış
başlangıçlarıyla Apple Store'lar...
Dünyanın dört bir yanına yayılmış Apple perakende mağazaları, lükslüğü ve
çekiciliği ile dikkat çektiği kadar müşterilerin kendilerini rahat hissettiği ortamlar olarak da
ön plana çıkıyor. İlk olarak 19 Mayıs 2001'de Virginia'da açılan mağaza ile başlayan Apple
Store serüveni günümüzde 14 ülkede faaliyet gösteren 407 mağazalık bir dev haline ulaşmış
durumda. Bu mağazaların günlük ziyaretçisi ise 1 milyon kişi.
Apple’ın kurucusu Steve Jobs’ın kontrol düşkünü olduğu ve her şeyin kontrolünü
elinde tutmak istediği bilinen bir durum. Zira bu konuda ek bir bilgiye gerek duymadan Apple
ürünlerine bakmak yeterli. Örneğin, iOS’un kontrollü yapısı bile bir anlamda Jobs’ın
kişiliğinin yansıması. İşte Apple Store’lar da Steve Jobs’ın bu kontrol isteğinden doğdu.
Apple mağazaları açılmadan önce, üretim sürecinin sona ermesiyle birlikte “satın alma
deneyimi” ve "ürünün kontrolü" Jobs’ın kontrolünden çıkıyordu.
O dönemde “Byte Shop” günleri sona ermiş, yerel bilgisayar mağazaları yerini büyük
teknoloji zincirlerine bırakıyordu. Jobs’a göre buradaki çalışanların amacı iyi ürün satmak
değil kendi işletmelerini kar ettirmekti. Bu nedenle, Apple’ın kendi mağazalarını kurması ve
kendi satın alma deneyimini yaratması gerekliydi
Jobs’a göre zincir teknoloji mağazalarının çalışanları Apple ürünlerinin kendine özgü
yönlerini açıklayacak kadar bilgili ve hevesli değildi. Steve, birbirine benzeyen bir Dell ya
da bir Compaq ile Apple ürünlerinin aynı raflarda durmasını istemiyordu. Bilgisiz bir
çalışanın cihazların özelliklerinden bahsederken hepsini aynı kefeye koymasına kesinlikle
karşıydı. Apple Store fikrini olgunlaştırmaya başlayan Jobs, gözünü alışveriş merkezlerine
ve ana caddelerin en işlek yerlerine dikti. O güne kadar alışveriş merkezlerinde teknoloji
mağazaları pek rastlanan bir durum değildi. Bilgisayarlar pahalıydı ve sık alınan şeyler
değildi. Bu nedenle pahalı ve lüks merkezlerde olmasına gerek yoktu.
Jobs bu fikre karşı çıktı. Ne kadara mal olursa olsun Apple Store’lar AVM’lerde ve
işlek ana caddelerde olacaktı. Steve fikrini şu cümlelerle özetliyordu; “Onları ürünlerimize
bakmak için arabaya binip de 15 kilometre yol kat etmeye ikna edemeyebiliriz, ama üç metre
yürümeye ikna ederiz.”
Steve Jobs, ürünlerin satışı için mağaza açma fikrini yönetim kurulunda açtığında hoş
karşılanmadı. Yönetimdeki isimler başarısız Gateway mağazalarını örnek göstererek bu fikre
karşı çıktılar. Farklı düşünmek iyiydi ama bu kadarı da fazlaydı. Yönetim kurulunda sadece
tek bir kişi bu konuda Jobs’a destek oldu. Apple Store fikrine tek karşı çıkan Apple yönetim
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kurulu değildi. Şirket dışından uzmanlar da buna sıcak bakmadı. Businees Week'de
yayınlanan "Kusura Bakma Steve, İşte Apple Mağazalarının Başarısızlığa Mahkum
Olmasının Sebebi" adlı yazıda Steve Jobs'ın farklı düşünmeyi kesmesinin zamanı gelmiştir
şeklinde görüşler paylaşıldı. Jobs ve Johnson hazırladıkları ve yönetimden gelen eleştirilere
göre yeniden şekillendirdikleri prototip mağazayı yönetim kuruluna gösterdi. 2000 yılında
tamamlanan örnek mağazayı gören üyeler bu fikre onay verdi. Şüphelerle başlayan Apple
Store macerası inanılmaz bir hızda büyüdü ve rekorlara imza attı. Steve Jobs, altında imzası
bulunan mağazalarla ilgilenmekten hiçbir zaman vazgeçmedi. 2010 yılında kanser ile
mücadele ederken bile mağazalar için yenilikler düşündü, görünümleri hakkında farklı
fikirler üretti ve Johnson ile bunları paylaştı.

Kaynak: Azim Köse, http://shiftdelete.net/apple-magazalari-hakkinda-ilginc-bilgiler, Erişim
Tarihi:04.04.2015
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Uygulama Soruları
1. Oturduğunuz sokak veya caddedeki mağazaları tek tek not ederek, bunların hangi
mağaza türü içerisinde değerlendirileceğini belirleyiniz.
2. Mağaza atmosferinin oluşturan unsurların beş duyu ile olan ilişkini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mağaza atmosferi hakkında detaylı bilgilere geçmeden önce, farklı atmosferlere sahip
farklı mağaza türlerinin neler olduğunu tanımlamaya çalıştık. Burada edinilen bilgilere göre,
her mağazanın aslında farklı ihtiyaç ve dizayn unsurlarına sahip olması gerekeceği fikirini
ortaya koyduk. Bu amaçla mümkün olduğunca her mağazayı kapsayacak şekilde, mağaza
türlerini tanımladık ve günümüzden örneklerle bu bilgilerin daha da iyi anlaşılmasına çalıştık.
Kitabımızın bundan sonraki bölümünde, bu bölümde sadece ana başlıklarını kısaca
verdiğimiz Mağaza Atmosferini Oluşturan Unsurları da detaylıar ile ele almaya başlayacağız.
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Bölüm Soruları
1. Merkezi yerleşim birimlerinde bulunan ancak geleneksel bakkallara göre daha
fazla ürün çeşidi sunan mağaza türüne ne ad verilir?
a.
b.
c.
d.
e.

Hipermarket
Kooperatif mağazası
Süpermarket
Ucuzluk mağazası
Hiçbiri

2. İçerisinde birçok farklı markaya ait “Erkek”, “Çocuk”, “Bayan”, “Spor” giyim
ürün reyonlarını bulunduran Huzur Mağazaları hangi mağaza türüne
girmektedir?
a.
b.
c.
d.
e.

Showroom Mağazası
İhtisas Mağazası
Fabrika Satış Mağazası
Departman Mağazası
Süpermarket Mağazası

3. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
a.
b.
c.
d.
e.

Şok Market / Ucuz Ürün Mağazası
Metro / Öde Götür (Cash & Carry) Mağazası
İstikbal Mobilya / Teşhir Mağazası (Showroom)
Toys R Us / Fabrika Satış Mağazası
Burger King / Franchise Mağazası

4. İçerisinde yalnızca sportif ürünler satan Decathlon, bir ...................... mağazasıdır.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçeneği belirtiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Departman
Ucuz Ürün
Kooperatif
Fabrika Satış
İhtisas
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5. Adidas’ın büyük numaralı ayakkabı ve büyük bedendeki spor kıyafetlerini mağazalarına
göre çok daha düşü fiyatla satması ................... mağaza türüne verilebilecek örnektir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçeneği belirtiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Fabrika Satış (Outlet)
Showroom
Departman
İhtisas
Franchising

6. Akşam saatlerinde ihtiyacımız olan bir ürünü evimizin karşısında bulunan bir
küçük dükkandan temin ediyorsak, bu o mağazanın hangi avantajını ortaya
koymaktadır?
a.
b.
c.
d.
e.

Düşük fiyat avantajı
Merkezi konum avantajı
Ürün çeşitliliği avantajı
Mağaza büyüklüğü avantajı
Kampanya avantajı

7. Aşağıdakilerden hangisi ucuz ürün mağazalarının fiyat avantajı sunmasını
sağlayan faktörlerdendir?
a.
b.
c.
d.
e.

Sadece kasada personel bulunması
Sınırlı kategoride ürün sunulması
Mağaza teşhir ve tasarımının sade olması
Ürünlerin koliler içinde sunulması
Hepsi

8. Tek tip ürün ve mağaza sistemlerinin olduğu Franchise mağaza yapısında,
imtiyaz sahibi firmanın belirli bir ücret karşılığında paylaştığı bilgi birikimine ne
ad verilir?
a.
b.
c.
d.
e.

Metodoloji
Ürün Hattı
Know-How
Strateji
Tecrübe
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9. Hangisi Mağaza Atmosferi’ni Oluşturan Unsurlar arasında sayılabilir?
a. Zihisel Faktörler
b. İşitsel Faktörler
c. Rekabet Faktörü
d. Coğrafi Faktörler
e. Sosyo-Demografik Faktörler

10. Mağaza türlerini şehir içinde ve şehir dışındaki yaşam alanlarındaki
konumlandırılmalarına göre iki kategoriye ayırdığımızda, hangisi diğerlerine göre
farklılık gösterir?
a. Bakkal
b. Büfe
c. Ekmek Fırını
d. Hipermarket
e. Şarküteri

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)c, 4)e, 5)a, 6)b, 7)e, 8)c, 9)b, 10)d
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4. MAĞAZANIN DIŞ GÖRÜNÜMÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?





Mağazanın Dış Görünümünü Oluşturan Unsurlar Nelerdir?
Mağaza Mimarisi ve Dış Cephesi
Mağaza Vitrinleri ve Tabelaları
Mağaza Girişi Nasıl Olmalıdır?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Bir mağazaya dışarıdan baktığınız zaman; dış görünümüne ilişkin hangi unsurlar
dikkatinizi çekmektedir, belirleyiniz.
2. Mağazanın dışı ile içi arasında uyum olmalı mıdır? Bu açıdan mağazanın dış kısmı, iç
kısmı dikkate alınarak mı tasarlanmalıdır, açıklayınız.
3. Sizce mağazaları dış görünüşleri açısından birbirlerinden ayıran unsurlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Mağazanın Dış Görünüm
Unsurları

Mağazanın dış görünümünü
oluşturan unsurları
öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Bir mağazanın dış
görünüşünü oluşturan
Mimari Yapı, Dış Cephe,
Tabela, Vitrin ve Mağaza
Girişi gibi unsuların
maddeler haline
tanımlanması ve bu
unsurların niteliklerinin
örneklerle belirtilmesi
aracılığı ile kazanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar










Mimari
Dış Cephe
Tabela
Giriş
Vitrin
Camekan
Giriş
Aydınlatma
Görünüm
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Giriş
Alışveriş; ihtiyacın oluştuğu andan itibaren ürün tercihi yapmak amacıyla bir mağazaya
girişten, o mağaza içerisindeki ürünleri incelemeye, satın alma konusunda çeşitli
karşılaştırmalar yapmaktan, geçmiş deneyimlerin de getirdiği birikim ve mağaza personelinden
edinilen bilgiler ışığında satın alma kararının verilmesine, hatta ürünün satın alınmasının
ardından nasıl bir paketleme ve ambalaj ile sunulması da dahil olmak üzere ürünün kullanımını
da kapsayan ve baştan sonra birçok katmandan oluşan bir deneyim sürecidir.
Bu deneyim sürecinin elbette en önemli aşamalarından biri, alışveriş yapmak amacıyla
ziyaret ettiğimiz mağazaların içerisinde geçirdiğimiz vakitten oluşur. Elbette bu deneyimi
başlatan ve belki de sonraki aşamalara dönük olarak bunu pozitif ya da negatif yönde etkileyen
ilk unsur, mağaza ile ilk karşılaştığımız andır.
Doğru ve etkileyici bir mağaza deneyimi, dışarıdan bakıldığında tüketiciyi içine çeken,
davetkar, istek ve merak uyandıran bir mağaza görüntüsü ile başlar. İşte bu bölümde Mağazanın
Dış Görünümü başlığı ile ele aldığımız konu, bu çok önemli aşamanın ilk ayağını
oluşturmaktadır.
Bölüm içerisinde mağaza görünümünü oluşturan beş farklı etmen, detaylı olarak ele
alınmakta ve mümkün olabildiğince gerçek hayattan örneklerle şekillendirilmektedir.
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4.1. Mağazanın Dış Görünümü
Görme duyusu, insanlar üzerinde oldukça önemli etki bırakan unsurlardandır. Bu
nedenle mağazaların tüketicilerin mutlaka görme duyusuna hitap etmesi gerekir. Özellikle
tüketicilerin dikkatini çekmek ve onların ilk izlenimini etkilemek açısından görünüm, belki de
en geçerli faktördür. Bu açıdan düşündüğümüzde mağazanın dış görünümü, bir tüketici veya
potansiyel müşteri ile mağazanın ilk karşılaşma anı, ilk teması olarak değerlendirilebilir.
Bir mağazanın, ziyaretçilerin davranışsal eğilimlerini ne yönde etkilediği ile ilgili
yapılan bir araştırmada, mağaza çevresinin ve dış görünümün tüketici üzerinde ilk etkiyi
bırakarak duygusal bir izlenim oluşturduğu gözlemlenmektedir. Elbette bir tüketicinin mağaza
ziyaretinde ilk dikkatini çeken dış görünüş olacak, ve mağazanın görünümünün tüketicinin
ilgisin çekmesi durumunda ziyaret gerçekleşecektir (Musso, 2014). Mağazanın dış görünümü
içerisinde; sahip olduğu mimari yapı, binasının dış cephesi, mağazanın tabela ve dış vitrini ile
mağazanın girişi etkili olmaktadır.

4.1.1 Mimari Yapı
İşyeri, ofis veya çalışma alanlarının nasıl dizayn edilmesi gerektiği konusu ele
alındığında, özellikle perakende mağazaların tasarım ve mimarisinin farklılaştığı
gözlemlenmektedir. Perakende mağazalarında mimari yapını niteliği, mağazada satılacak
ürünlerin türüne göre belirlenmeli ve buna göre tüketicilerin içeride nasıl dolaşım sağlayacağı
planlanmalıdır. Bu nedenle perakende mağazaların mimari yapısında ürün yerleşimi öncelikli
ele alınması gereken konu olmakla birlikte son dönemde yaygınlaşan “deneyimsel mağaza
ziyareti” konseptine uyum sağlayacak konforlu bir müşteri dolaşım alanınıda hesaba katmak
gerekir. Bununla birlikte yapının dizayn sürecinde oluşacak maliyetleri, mağaza kullanımı
sırasındaki enerji sarfiyatı ve mağaza türüne uygun olarak belirlenecek alan kullanımı gibi
unsurlar dikkat edilmesi gereken hususlar arasındadır. (Piotrowski ve Roger, 2012).
Bununla beraber mağaza mimarisinin zamana uygun olarak çağdaş, modern ve özgün
bir tasarıma sahip olması gerekir. Bu tasarım, mağazanın iç tasarımı ile de uyumlu olmalı ve
tam bir bütünlük içerisinde ürünlerin olabildiğince verimli bir şekilde sergilenmesine ve
çalışanların da rahat hareket edebilmesine imkan tanımalıdır (Lewison, 1997). Mağazanın
müşterilere sunduğu ürünlere, hitap ettiği tüketici kitlesine, mağazanın ve markanın konseptine
uygun olarak mağaza mimarisi tasarlanmalıdır.
Mağaza mimarisi zaman içerisinde eskiyen, belirli mimari türlerin benimsenmesi ve
birçok mağaza tarafından tercih edilmesi ile yaygınlaşan, dolayısı ile modasını yitiren bir
unsurdur. Bu sebeple belirli zaman aralıkları ile mağazalar mimari yapılarını gözden geçirmeye
ve yenilenmeye özen göstermelidir. Bununla beraber şirketin yıldönümü, hitap ettiği kitleyi
ilgilendiren özel bir gün gibi anlamı olan zamanlar için mağaza mimarisi kısa süreli de olsa
değiştirebilmekte ve özgün mimari tasarımlar uygulanabilmektedir.
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Resim 4.1 Dijital Teknolojiler Sunan VIDEOTRON Mağazasının Mimari Konsepti
(Kaynak: Retail Design Blog, 2018)

4.1.2 Dış Cephe
Dükkan cephesinin ana görevi potansiyel müşterilere iç mekanın özünü iletmek ve
vitrinin diğer tarafında bulunabileceklere ilişkin fikir vermektir. Birçok durumda mağaza
cephesi alıcıları mağazaya yaklaştıran, onlara vaat edilen yaşam biçiminin sergilendiği alandır.
Mağaza cepheleri; mevcut binasının görünüşüyle orantılı olan ve simetri duygusunu hissettiren
Geleneksel Mağaza Cephesi ile ışığın caddeden içeri girmesini sağlayan, daha geniş ve cadde
ile bütünleşik bir tasarımı barındırın Çağdaş Mağaza Cepheleri olarak ikiye ayrılmaktadır
(Mesher, 2013).

Resim 4.2 Çağdaş Mağaza Cephesi ve Geleneksel Mağaza Cephesi Örnekleri
(Kaynak: Karma Trendz, 2018 – Madrid Tandt, 2018)
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Mağazanın cephesi, dış renkleri ve yapısı, müşterilerin akıllarında kalacak ilk izlenimi
oluşturur. Bu sebeple mağaza cephesi çok iyi bir şekilde tasarlanmalı, mağaza imajı bu tasarım
ile dış dünyaya yansıtılmalıdır.

4.1.3 Tabela
Müşterilerin mağazanın ismini görebilmesi ve onu tanıması amacıyla kullanılan
tabelalar, perakendecinin adını, logosunu veya sembolünü barındırmakta ve bu sayede
tüketicilerin mağazayı diğerlerinden ayırt etmesini sağlamaktadır.
Mağazaların tabelalarında kimi zaman mağazanın ne tür bir mağaza olduğuna
(süpermarket, bakkaliye, departman mağazası, hipermarket vb.), ne tür ürünlerin sunulduğuna
(kitap, müzik, yiyecek, kıyafet vb.), sunulan hizmetin niteliğine (self servis vb.), ve
fiyatlandırma stratejisine (indirim, fırsat vb.) ilişkin bilgiler de yer alabilmektedir.

Resim 4.3 Tüm Ürünleri 1 Dolar Altında Olan ve Bunu Tabelasında Belirten Mağaza Örneği
(Kaynak: Fruit.net, 2018)
Mağazalar tabela yerleşimlerinde isimlerini ve yazıları daha kolay okunabilmesi için
yukarıdan aşağı değil, soldan sağa doğru yazılmalı; tabelanın yerleşimi mağazanın bulunduğu
cadde ile uyumlu ve çevresindeki dükkanların arasında kaybolmayarak belirgin şekilde
görünecek bir biçimde yerleştirilmelidir (Tek, 1984).
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4.1.4 Vitrin
Vitrinler müşteriler ile mağazaya ilişkin ürünlerin ilk karşılaştıkları ve tanıştıkları yerdir.
Vitrinler bu açıdan müşterinin cezbedilmesi noktasında oldukça önemli bir rol oynar (Demirci,
2000). İki ana işlevi yerine getiren vitrinler, birinci olarak mağazadaki ürünlerin tanıtılmasını,
ikinci olarak da tüketicilerin mağazayı ziyaret noktasında ikna edilmelerini sağlar. Mağazada
satılan ürünlerden bazılarının yer verildiği ve bu sayede tüm mağazadaki ürünlerin temsil
edildiği vitrinlerde moda olan, mevsimsel özellikleri taşıyan malların da sergilenmesi ile güncel
ürünler sunulmaktadır. Bununla beraber vitrinler fiyat indirimleri, çeşitli fırsat ve avantajları
da, bu tip haberleri takip eden müşteri kitlesine ulaştırma amacını da taşıyabilmektedir
(Bayraktar, 2011).
Vitrinler; dışarısı ve içerisi arasında ayırım yaratan pencere camıyla başlar. Mağaza vitrini
tasarımı, yeni konseptlerin vitrine yansımasıyla şekillene döngüsel bir sanattır. Sergilemenin
amacı, hafızalarda kalan bir görüntü yaratmak ve marka değerini anlatabilmektir. Vitrinlerin iç
mekanda kullanılan malzeme, ışıklandırma, grafik ve iletişimle tutarlı olması gerekmektedir.
Vitrinler; o mağazadaki ürünlere sahip olunarak elde edilecek yaşam stilini ima ederek,
müşterinin aklını çelmeyi amaçlar. Bazı mağaza türleri için vitrinler; ürün satmak için ana teşhir
amacına hizmet eden bir araç niteliğindedir. Geleneksel bir kuyumcu veya mücevher satan
mağazalar bunun en güzel örneğidir. Çoğunlukla burada görülen ürünler, birebir mağaza
içerisinde müşterilerce görülmek ve satın alınmak istenir (Mesher, 2013).
Vitrin türleri, ürünleri teşhir etmek ve müşteride farklı izlenimler bırakmak adına farklı
yapılarda tasarlanabilmektedir. Mağazalar, istedikleri etkiyi yaratabilmek için farklı türleri bir
arada da kullanabilirler. Genel olarak 4 farklı vitrin türünden söz edilir (Arslan, 2011).
Yükseltilmiş Vitrin: Vitrin camlarının yer hizasından belirli bir yükseklikte olduğu, ve bu
yüksekliğin sergilenecek ürünlere bağlı olarak değişebildiği türdür. Bu yaklaşımın amacı
mümkün olabildiğince sergilenen ürünlerin göz hizasına yakın durmasının sağlanmasıdır.

Resim 4.4 Yükseltilmiş Vitrin Örneği
(Kaynak: Shutterstock, 2018)
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Rampalı Vitrin: Vitrin zeminin arkada daha yüksek olduğu ve öne doğru bu yüksekliğin
azaldığı türdür. Belirli bir derinlik mesafesi olan vitrinlerde tercih edilen bu yaklaşım,
arkadaki ürünlerin daha rahat görülebilmesi amacını taşımaktadır.

Resim 4.5 Rampalı Vitrin Örneği
(Kaynak: Vimpir, 2018)
Kutu Vitrin: Kutu şeklinde küçük boyutu olan ve genellikle göz hizasında
konumlandırılan vitrin türüdür. Kutu şeklindeki vitrinlerin her tarafı kapalıdır ve mücevher,
aksesuar ve bazı giyim ürünleri bu tip vitrinlerde sergilenir.
Ada Vitrin: Ana mağaza vitrininden farklı bir bölgede yer alan ve ana mağazaya
müşterileri yönlendirme amacı taşıyan ya da ana mağaza içerisinde spesifik bir ürün grubunun
teşhirini amaçlayan vitrin türüdür. Bu türde söz konusu vitrinin dört tarafı kapalıdır ve içerisine
herhangi bir giriş söz konusu değildir.

4.1.5 Mağaza Girişi
Bir mağazanın girişi, tüketicinin mağazaya ilişkin ilk gerçek izlenim edindiği yer olması
açısından önem taşır. Mağazalar müşterilerine rahat giriş imkanı tanımalı ve onların içeriye
kolayca adapte olmasına yardımcı olmalıdır. Bu açıdan mağaza girişinde kaç adet kapı olacağı
ve bu kapı ya da kapıların nasıl olacağı (klasik, sensörlü vb.), girişteki zeminin niteliği (beton,
seramik, halı vb.) ve aydınlatmanın ne şekilde olacağıdır.

67

Uygulamalar
VİTRİNLERİN TÜKETİCİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Dijital teknolojilerinin insan hayatının hemen her anında kullanılmasıyla birlikte
görselliğin büyük öneme sahip olduğu günümüzde, mağazacılığın görselliğe önem vermeden
yürütülmesi imkansız hale gelmiştir. İnsanların estetik algısı dahi değişirken seneler
öncesinden kalan vitrin mankenleri, cılız bir aydınlatma ve solgun pastel renklerle dikkat
çeken bir vitrin tasarlamak mümkün değildir. Çoğu araştırma tüketicilerde algıda seçicilik
oluşmaya başladığını ve birbirinin aynı vitrinlerin artık fark dahi edilmediğini ortaya
çıkartmıştır. İnsan beyni sürekli aynı görsel imgelerle karşılaştığı için belirli bir seviyeden
sonra kişi önünden geçtiği nesneleri algılamaz hale gelebilir. Gün boyunca binlerce
neredeyse aynı fabrikadan çıkmış vitrinin önünden geçen insanlar da, çoğunlukla yanından
geçtiği mekanın bir mağaza olduğunu dahi fark etmemektedir.
Fark dahi edilmeyen bir mağazanın dikkat çekerek müşterilerin uğrak noktası haline
gelmesi mümkün olmadığından, tüm mağaza sahiplerinin dekorasyon bütçesinin önemli bir
bölümünü vitrinler için ayırması gerekir. Eski vitrin mankenler düşük bir bütçeyle dahi
yepyeni ve en önemlisi de farklı görünen mankenlere sahip olunabildiği gibi, son derece
düşük bir ilk maliyete sahip olan ve elektrik tüketimi konusunda da oldukça cimri olan
aydınlatma sistemleri de mevcuttur. Bu tür ekonomik tercih yapan bir mağaza sahibinin dahi
astronomik bir dekorasyon bütçesi ayırmadan rakiplerinin arasından sıyrılmasını sağlayacak
farklı bir vitrin dekorasyonuna imza atması mümkün olabilir.
Tüketicilere farklı bir görsel algı deneyimi vaat etmek, insanların tamamında “merak”
hissinin oluşmasını sağlar. Mağazanın vitrinine bakarak içerdeki ürünleri merak eden
tüketicilerin mağazayı ziyaret etmesi ise satış temsilcilerinin de etkileşime geçerek ürün satışı
yapmaya fırsat bulması demektir. Aksi takdirde dünyanın en başarılı satış temsilcisine dahi
sahip olunsa, mağazayı ziyaret eden müşteri olmadığı takdirde istenen satışın yapılması söz
konusu olmayacaktır. Benzer şekilde mağazaların iç dekorasyonu için harcanan paranın
istenen sonucu vermesi yani satış rakamlarının artışına pozitif yönlü destek sağlaması için de
öncelik dışardaki tüketicilerin mağazanın içine girmesi gerekir. Bunun da tek yolu etkili,
farklı, dikkat çeken ve “mağazanın hedef kitlesine hitap eden” bir vitrine sahip olmaktır.

Kaynak: http://www.tamblog.org/vitrinlerin-tuketici-uzerindeki-etkisi/, Erişim Tarihi:07.04.2015
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Uygulama Soruları
1. Farklı vitrin türlerine sahip birer örnek mağaza bularak, bunların hangi ürünleri
sattığını tespit ediniz.
2. Ülkemizdeki bilinen markaların vitrin tasarımları ile, bunların yurtdışındaki
örneklerini bularak aralarında Mağazanın Dış Görünümünü Oluşturan Unsurlar
açısından ne gibi farklılıklar olduğunu belirleyiniz.

69

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mağazanın Dış Görünümü konusunu ele aldığımız bu bölümde, tüketicilerin alışveriş
yapmak istedikleri mağazalar ile ilk tanıştıkları, karşılaştıkları, onlarda ilk izlenimi oluşturan
bu unsurların neler olduğunu genel hatları ile ele aldık. Bir mağazanın dış görünümünün sadece
vitrin veya tabeladan ibaret olmadığını, aynı zamanda nasıl bir mimari yapı içerisinde yer
aldığını, dış cephesinin ne şekilde tasarlandığını, girişinin ne gibi hususlar dikkate alınarak
belirlendiğini öğrendik.
Bundan sonraki süreçte perakendeciler olarak; aynı zamanda bir tüketici kimliği ile
çevremizde gördüğümüz mağazaları dış görünüm unsurları açısından değerlendirebilecek ve
ilk izlenimi oluşturan bu önemli detaylar hakkında yorumla yapabileceğiz.
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Bölüm Soruları
1. Bir alışveriş merkezi içerisinde; bir mağazaya yönlendirme amacı taşıyan ve her
tarafı kapalı camekan şeklinde tasarlanmış vitrin bulunuyorsa, bu hangi tür
vitrini temsil eder?
a.
b.
c.
d.
e.

Yükseltilmiş Vitrin
Rampalı Vitrin
Ada Vitrin
Kutu Vitrin
Kapalı Vitrin

2. Mağaza mimarisine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.
b.
c.
d.
e.

Tüketici ihtiyaçlarına cevap verebilmeli
Ferah ve rahat bir ortam sunabilmeli
Mağaza ürün ve konseptine uygun olmalı
Mutlaka ünlü mimarlarca dizayn edilmeli
Enerji tasarrufu, verimli aydınlatma gibi olanaklar sunabilmeli

3. Tüketicilerin bir mağaza ilişkin ilk izlenim edindikleri yer neresidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Mağaza Girişi
Reyon
Alışveriş Merkezi
Showroom
Hepsi

4. Mağazanın dış oramı ile iç ortamını ayıran pencereye ...................... adı verilir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçeneği belirtiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Tabela
Branda
Seperasyon
Duvar
Vitrin
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5. Mağaza tabelaları, o mağazanın ismi ve logosu yanında bazen .........................
belirtebilir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçeneği belirtiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Ne tür bir mağaza olduğunu
Nasıl ürünler sunulduğunu
Sunulan hizmetin niteliğini
Mağazanın fiyat stratejisini
Hepsi

6. Tasarımı, renkleri, ışıklandırması ve benzeri unsurları ile mağaza imajını dış
dünyaya yansıtan unsura ne ad verilir?
a.
b.
c.
d.
e.

Sergileme alanı
Dış cephe
İç görünüm
Raf ve sergi alanı
Hepsi

7. …………………………….. ürün teşhirinin yanı sıra çeşitli indirimler ve fırsatlar
hakkında da tüketiciye bilgi vermeyi sağlar.
Boşluğa gelecek uygun cevabı belirleyiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Mağaza mimarisi
Dış cephe
Vitrin
Tabela
Dış Görünüm

8. Ürünlerin göz hizasında sergilenmesi amacıyla hazırlanan ve camları yerden
(sergilenen ürüne göre) belirli yükseklikte konumlandırılan vitrin türü
hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Yükseltilmiş Vitrin
Ada Vitrin
Kutu Vitrin
Kapalı Vitrin
Dolgulu Vitrin
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9. Bir mağazanın tabelası, rekabet avantajı sağlaması açısından aşağıdaki hangi özellikleri
barındırmalıdır?
a. Dikkat çekici olma
b. Marka kimliğine uygun olma
c. Açıkça görülebilme
d. Genel mağaza atmosferine uyumlu olma
e. Hepsi
10. Spor ürünleri satan bir mağazanın, dış görünümünü hazırlamanız isteniyor. Bir
mağazanın dış görünümünü oluşturan unsurlar açısından aşağıdakilerden hangisi bu
vitrini tasarlarken dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer almaz?
a. Mimari görünüm unsurları
b. Ürünlerin paketleri
c. Dış cephedeki görsel unsurlar
d. Mağaza tabelasının aydınlatması
e. Mağazanın giriş kapısı

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)a, 4)e, 5)e, 6)b, 7)c, 8)a, 9)e, 10)b
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5. MAĞAZA KONUMU ve ÇEVRESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?





Mağaza Konumu
Mağazanın Çevresi
Ticaret Alanı Kavramı
Mağaza Önü Düzeni
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Bir mağazanın konumu belirlenirken hangi unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır?
2. Bir mağazanın başarısı ile, bulunduğu çevre arasında ne gibi bir ilişki olabilir?
3. Mağazaların ön kısımları ve vitrinlerinin farklı tasarımlara sahip olmasının nasıl bir amacı
olabilir, tartışınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ticaret Alanı Kavramı

Ticaret Alanının ne anlama
geldiğini öğrenmek.

Mağaza Çevresinin Önemi

Mağaza seçiminde çevrenin
önemini kavramak.

Mağaza Önü Düzeni

Mağaza önü düzenlemeleri
hakkında bilgi sahibi olmak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ticaret alanı kavramının
tanımlanması ve uygulama
alanlarının bahsi ile elde
edilecektir.
Mağazanın konumu ve
çevresinin işletmenin ticari
başarısı ve algısı açısından
ne gibi faydalar
sağlayacağının ele alınması
ile elde edilecektir.
Mağazaların hangi kriterlere
göre düzenlendiğinin ve
bunların sağladığı faydaların
ele alınması ile kazanım
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar










Ticaret Alanı
Konum
Lokasyon
Halo Etkisi
Cephe
Mağaza Önü
Vitrin Düzeni
Araç Trafiği
Yaya Trafiği
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Giriş
Perakendecilik birebir nihai tüketici ile iletişime geçmeyi zorunlu kıldığından, bu
tüketici grubu ile nasıl temas edileceği, nasıl iletişime geçileceği ve sunduğumuz ürün ya da
hizmetin nasıl fark edileceği konusu hassasiyetle ele alınmalıdır. Aksi takdirde çok iyi bir ürün
sunuyor olsak dahi, tüketiciler tarafından fark edilmeme tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliriz.
Mağazalar ürünlerimizi tüketicilere sunduğumuz birer kale konumundadır. Hem
markamızı hem de mağazamızı gerek ürünler gerekse sunmak istediğimiz imaj noktasında
tüketiciler ile buluşturduğumuz alanladır. Bu açıdan mağazaların bulunduğu konumdan,
tüketicileri ne şekilde karşıladığına, onlara sunduğu duraklama ve gezinme olanaklarından
çevresindeki diğer unsurlara kadar her etmen, başarıda kritik rol oynamaktadır.
Kitabımızın bu bölümünde bir mağazanın konumu ve çevresinin, ticaret alanı
kavramının da ele alınması ile ne gibi farklar yaratacağı ele alınmakta, mağaza önü düzenlemesi
gibi son derece kritik bir detay, ayrıntılı olarak irdelenmektedir.
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5.1. Mağaza Konumu ve Çevresi
Mağazanın dış görünümü ele alınırken, gerek potansiyel müşterilerin dikkatini çekmeyi
sağlayacak görsel ve tasarım unsurlar açısından, gerekse mağazanın kârlılığını maksimize etme
noktasında mutlak surette mağazanın nasıl bir konumda, nasıl bir çevrede yer aldığı dikkate
alınmalıdır. Çünkü mağaza, bulunduğu lokasyonda nasıl bir konumda yer alıyorsa (cadde,
sokak, köşe konum vb.) mağaza önü düzenlemesi de buna göre yapılmalıdır.

5.1.1 Konum ve Ticaret Alanı
Bir mağazanın bulunduğu konum, şüphesiz o mağazanın ticari başarısında büyük etkiye
sahiptir. Zira perakende mağazalarının kuruluş yerinin belirlenmesine ilişkin verilecek kararlar;
perakendecilik stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Mağaza konumu,
hitap edeceği tüketici kitlesinin istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenmeli, bununla
beraber ürün dağıtım kanalları ile zaman ve yer faydası sağlayacak şekilde uyumlu bir
lokasyonda yer almalıdır (Tek ve Özgül, 2005).
Mağazanın konumu belirlenirken, nasıl bir ticari alanın tercih edileceği, çevresel
faktörler göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Zira bir mağaza sadece bulunduğu
konumdaki müşteri kitlesine hitap etmez. Başarılı olması durumunda genel cazibe yaratır ve
coğrafi konumu itibariyle civar semtlerden ya da bölgelerden de çeşitli ziyaretçileri çekmeye
başlar. İşte bu durum; mağaza konumu planlaması yapılırken “Ticaret Alanı” kavramının da
hesaplamalara ve stratejilere dahil edilmesini gerektirir.

Şekil 5.1. Ticaret Alanı Bölümlendirmesi
Kaynak: Özdemir, 2008, s.40
Şekil 5.1’de yer alan bölümlendirmede görüldüğü üzere bir mağaza konumlandırıldığı
alana göre öncelikle bulunduğu çevredeki tüketicileri kapsayan Birincil Ticaret Alanı
içerisindedir. Bu alan, mağazanın kuruluş yerine çok yakın olan, yürüme mesafesinde uzaklıkta
bulunan ve “poşetli müşteriler” olarak adlandırılan, mağazaya yürüyerek gidip gelebilecek
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tüketicileri kapsamaktadır. Yürüme mesafesinin on dakikanın altında olması gerekir. Mağazaya
uzaklığı 2 km’ye kadar olan müşteriler Birincil Ticaret Alanı içinde yer alırlar ve yaklaşık
olarak mağaza müşteri kitlesinin %65’ini oluştururlar. Bu alanın hemen dışında yer alan İkincil
Ticaret Alanı ise mağazaya uzaklığı 4-10 km’ye kadar uzayabilen aralıklarda değişen
mesafelerdeki tüketicileri kapsamaktadır. Otomobil ile 15-20 dk mesafedeki tüketicilerdir.
Üçüncü olarak ise bu iki alanın uzantısı niteliğinde olan ve bulunduğu bölgede küçük mağazalar
dışında ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri dükkanları barındırmayan bölgelerde yer alan ve
alışveriş amacıyla bu bölgelerden gelen tüketiciler yer almaktadır. Bir ticaret alanında aynı
hedef pazara hitap eden birden fazla mağaza olması durumunda rekabet ortaya çıkar (Özdemir,
a.g.e.).

5.1.2 Mağazanın Çevresi
Bir mağazanın bulunduğu çevre, o mağazanın algılaması açısından önem teşkil etmektedir.
Mağazanın bulunduğu semt, çevredeki binalar, bulunduğu caddedeki insan profili ve çevre
mağazaların niteliği, o mağazanın da imajına olumlu/olumsuz yansımaları beraberinde
getirmektedir. Elbette mağazanın bulunduğu çevredeki yerleşik tüketicilerin gelir ve sosyoekonomik düzeyi, mağazanın potansiyel müşterileri oldukları için mağaza satışlarını da
etkilemektedir. Bununla beraber mağazanın bulunduğu çevrede yer alan ve tüketicilere keyifli
bir alışveriş deneyimi yaşatacak çeşitli faktörler de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

5.1.2.1 Yaya Trafiği
Mağazalar mümkün olduğunca müşterilerinin kolaylıkla ulaşabildiği yerlerde
konumlandırılmalıdır. Önünden belirli bir yaya akışı olan mağazalar, elbette bu trafikten
ziyaretçi çekme noktasında olumlu yönde faydalanacaklardır. Bu açıdan mağazalar, toplu
taşıma araçları ile, aktarma noktalarına yakınlığı nedeniyle azami yayanın geçiş yaptığı, büyük
caddeleri ya da akışın yoğun olduğu bulvarlar kendilerine ideal çevre olarak belirlemelidirler.

5.1.2.2 Araç Trafiği
Alışveriş yapan tüketiciler her zaman alışveriş mağazalarına kolaylıkla ulaşabilme yolunu
tercih ederler. Bu nedenle mağazalar bulundukları çevredeki araç trafiğine çok dikkat
etmelidirler. Bu dikkat, özellikle mağazanın hedef kitlesi ile paralellik göstermelidir. Örneğin
belirli bir gelir grubunda olan ve toplu taşıma kullanmayarak alışverişe mutlaka otomobili ile
gelmeyi tercih edecek tüketici kitlesine hitap eden bir mağazanın, trafiğin “keşmekeş” olduğu
bir bölgede konumlanması, bu müşteri grubunun alışveriş yapmaya çok da hevesli olması
beklenemez.

5.1.2.3 Otopark Olanakları
Araç trafiğinin belirli bir yoğunlukta olduğu bölgelerde, ana trafik hatlarının yer aldığı
cadde üzerlerinde veya belirli bir uzaklıktan salt alışveriş yapmak amacıyla gelen tüketicilerin
hedeflendiği mağazalarda, tüketicilerin rahatlıkla alışveriş yapmalarını sağlayacak belirli
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otopark imkanları mutlaka bulunmalıdır. Zira park yeri aramak ile zaman kaybetmek istemeyen
müşteriler, otoparkı olan mağazaları olmayanlara nazaran daha çok tercih edeceklerdir.
Bazı mağazaların otoparkları ücretli hale getirerek bundan gelir elde etmesi konusunda
belirli tartışmalar olsa da, bu karar genellikle mağazanın sahip olduğu park alanın kaç aracı
barındırabildiği ve araç giriş-çıkış yoğunluğu ile ilgilidir. Buna rağmen otoparkı ücretli olan
mağazalara nazaran ücretsiz olanlar tüketicilerin daha kolay ziyaret kararı vermesine sebep
olmaktadır (Davies, 2012).
Otoparklar mağazalar için önemli bir gelir kaynağı olabileceği gibi, aynı zamanda
müşterileri alışveriş yapmaya teşvik edecek fonksiyona da sahip olabilmektedir. Özellikle
belirli bir süre için otopark ücreti almayan, ancak bu süreden sonra müşterilerden ücret tahsil
eden mağazalar, tüketicilerinin daha çabuk satın alma kararı vermesine katkı sağlar. Ancak bu
durumun olumsuz yanı, tüketicilerin kendilerini belirli bir süreyi aşmamak için çabuk karar
vermeye zorlanıyor hissedip alışveriş yapmaktan vazgeçmesi ihtimalidir.

5.1.2.4 Komşu Mağazalar
Mağazanın belirli bir caddedeki konumu ya da bir alışveriş merkezinde bulunduğu yer
gerek algılaması, gerekse tüketicilere ulaşması ve ticari başarısı için önem arz etmektedir.
Benzer şekilde mağazanın hemen yanındaki diğer mağazaların neler olduğu da özellikle imajı
açısından son derece önemlidir. Burada Halo Effect (hale etkisi) adı verilen kavramın etkisi
gözlemlenir. Birbirinden farklı iki kaynaktan birinin imajının diğerini de olumlu veya olumsuz
yönde etkilemesi durumu olarak tanımlanan hale etkisi; bilinmeyen veya az bilinen bir
markanın, prestijli mağazaların hemen yanında yer alması ile benzer bir prestije sahip olduğu
algısını yaratması olarak karşımıza çıkabilir (Kapferer, 2008).

5.1.3 Mağaza Önü Düzeni
Mağazaların bulunduğu konumda ve çevrede kaybolmaması, dikkat çekecek şekilde öne
çıkması, mağaza önü düzeni ile yakından ilgilidir. Bu durum genellikle vitrinlerin mağaza
önünde nasıl konumlandırıldığı ile ilgilidir. Mağaza önü düzenlemesi 3 farklı ana tasarım
kategorisi altında değerlendirilir. Bunlar Düz Düzen, Açılı Düzen ve Sütunlu Düzen olarak 3
farklı karşımıza çıkmaktadır (Lewison, 1997).
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Şekil 5.2. Mağaza Önü Düzeni Çeşitleri
Kaynak: Piotrowski ve Rogers, 2012

5.1.3.1 Düz Düzen
Mağazanın bulunduğu cadde ya da kaldırıma düz bir şekilde paralel uzanmasıdır. Mağaza
içerisindeki satış alanında herhangi bir azalmaya sebebiyet vermez, bu açıdan avantaj sağlar.
Sadece giriş kapısı için alan kaybı yaşanacağından, mağaza alanının azami şekilde
kullanılmasına olanak sağlar.

Resim 5.1 Düz Mağaza Düzeni Örneği
(Kaynak: Shutterstock, 2018)
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5.1.3.2 Açılı Düzen
Açılı düzenin en önemli avantajı tüketiciye daha geniş bir perspektifle ürünleri inceleme
fırsatı sunması ve sunduğu vitrin açısı sayesinde güneşin yaratabileceği parlama etkisini
minimize etmesidir.
Bu sayede hem mağaza düzeni daha ilginç görünmekte ve ilgi çekici hale gelmekte, aynı
zamanda mağaza girişinde açı oluşturduğu için tüketiciler tıpkı bir huniden süzülürcesine
mağaza girişine fark ettirmeden yönlendirilmektedir. Bu düzenin negatif yanı, Düz
Düzen’dekinin aksine toplam mağaza alanında daha çok yer kaplıyor oluşudur.

Resim 5.2 Açılı Mağaza Düzeni Örneği
(Kaynak: SuchetaMishra, 2018)

5.1.3.3 Sütunlu Düzen
Mağaza önünde yer alan farklı sütunlar sayesinde ana vitrinin birden fazla sergileme
alanına bölünebildiği düzendir. Mağazanın ön kısmının daha geniş görünmesini, bununla
beraber tüketicilerin daha kapalı bir alanda rahatlıkla ürünleri incelemesini sağlar.
Korunaklı bir yapı aynı zamanda güneş ışığının parlamasını engeller. Ancak mağaza
toplam alanından çok fazla yer alması ve her vitrin bölümünün birbirleri ile uyumlu şekilde
dizayn edilmesi gibi dezavantajları da beraberinde getirir.
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Resim 5.3 Sütunlu Mağaza Düzeni Örneği
(Kaynak: Shutterstock, 2018)
Mağaza önü düzenlemesi örneklerine bakıldığında sütunlu düzenin çoğunlukla popüler
cadde ve yerleşim bölgelerinde bulunan tarihi binaların altında konumlanmış ayrıcalıklı
mağazalarda olduğu gözlemlenmektedir.
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Uygulamalar
MAĞAZA YERİ SEÇİMİ
Perakende satış, ürünlerin bir işletme ve/veya şahıs(lar) aracılığıyla küçük/büyük
miktarlarda tüketiciye sunulmasıdır. Boyut ne olursa olsun mağaza yeri, satış gelirlerini
doğrudan etkileyecek öneme sahiptir; çünkü günümüz pazarında tüketiciler, ürün ya da
hizmetin sadece fiyatının düşük olmasını değil, aynı zamanda en kolay ulaşabileceği (ürün
ya da hizmet) olmasını tercih etmektedir. Bu nedenle mağaza yeri taklit edilmesi mümkün
olmayan bir rekabet avantajı sağlamaktadır.
Yer seçimi denince kişilerin gönlünde olan yerler değil de verimli satış yapılabilecek
yerler akla gelmelidir. Yani bu konuya duygusal yaklaşımın aksine marka değerinin
artırılacağı yerler olarak bakmak gerekir. Unutmamalıdır ki perakendede yer seçimi stratejik
bir karardır ve detaylı planlama yapılması gereklidir.
Müşterilerin market seçiminde marketin yeri öncelikli tercih sebebidir. Ayrıca seçilen
yer pahalı bir tercihtir ve yapılan yatırımdan vazgeçmek kolay değildir, yapılmak zorunda
kalınırsa pahalıya patlar. Aynı durum Türkiye de alışveriş merkezi açılmasında da önemli bir
sorun teşkil etmektedir. Nerede uygun arsa bulunabiliyorsa hemen oralara alışveriş merkezi,
hipermarket, market kurulabilmektedir. Burada sürekli tartışılan yasanın çıkması gerekliliği
bir kez daha gündeme gelmektedir. Yanlış yer seçimi dolayısıyla kapanan ve düğün salonu
ya da dershaneye çevrilen alışveriş merkezi sayıları bu yüzden artmaktadır!
Amerikalı meteoroloji uzmanı Ed Lorenz'in “Kelebek Etkisini birçoğumuz biliriz. Bir
deney yapar ve şu sonuca ulaşır. Amazon ormanında bir kelebeğin kanat çırpması‚ Avrupa’da
fırtına kopmasına sebep olabilir. Yani önemsemediğimiz ya da önemli görmek istemediğimiz
her durum‚ geleceğimizi düşündüğümüzden fazlasıyla etkileyebilir.
Kelebeğin bir kanat çırpması bu kadar önemli ise yatırım yapmadan önce yapılması
gerekenler ve atılması gereken adımlar çok önemlidir. Bu yüzden büyümek için büyük
düşünelim…

Kaynak: Berrin Yangınözü, http://www.perakende.org/guncel/magaza-yeri-secimi-kavun-karpuzsecmek-degildir-1342789392h.html/, Erişim Tarihi:08.04.2015
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Uygulama Soruları
1. Üç farklı mağaza önü düzenin uygun olarak çevrenizdeki mağazalardan birer örnek
bulunuz.
2. Bulunduğunuz çevrede aynı tüketici kitlesine hitap eden iki rakip mağazayı Ticaret
Alanı çerçevesinde ele alarak mağaza çevresi etmenleri açısından her iki mağazayı
avantaj ve dezavantajları itibarı ile kıyaslayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mağazanın nasıl bir dış görünüme sahip olmasının gerektiğini ele aldığımız önceki
bölümün ardından, onunla bütünlük arz eden bir mağazanın konumu ve çevresi konusu ile
birbirini tamamlayan bu iki konuyu tamamlamış olduk. Özellikle arzu edilen mağaza imajının
ve doğru hedef kitlenin yakalanabilmesi açısından önem taşıyan mağaza konumu ve çevresi
konusunu, rekabeti de içine alan Ticaret Alanı kavramı ile birlikte değerlendirilmiş
bulunuyoruz.
Bununla beraber mağaza çevresi ve mağaza önü düzenine ilişkin olarak hangi
yöntemlerin kullanıldığını, bunların ne gibi avantaj ve dezavantajlar getirdiğini, gerek çizim
gerekse gerçek mağazalardan örnek görüntüler eşliğinde aktardık.
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Bölüm Soruları
1. Bir mağazadan alışveriş yapan ve bu mağazaya “yürüme mesafesinde” ikamet
eden tüketiciler bu mağazanın ticari konumu açısından hangi grupta yer alır?
a.
b.
c.
d.
e.

Mağaza çevresi
Sadık müşteri grubu
Lokasyon bazlı tüketici
Birincil ticaret alanı
Satış çevresi

2. Bir mağazanın konumuna ilişkin verilecek karar,
......................
parçasıdır.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçeneği belirtiniz.?
a.
b.
c.
d.
e.

ayrılmaz bir

Perakendecilik stratejisinin
Personel kalitesinin
Ürün çeşitliliğinin
Fiyat politikasının
Şirket kültürünün

3. Aşağıdakilerden hangisi mağaza çevresini etkileyen faktörlerden değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Kiralama ücreti
Yaya geçiş yoğunluğu
Araç trafiği
Komşu mağazaların niteliği
Otopark imkanları

4. Otoparklar mağazalar için müşterilerin ziyaretini kolaylaştıran bazen de ......................
bir fonksiyona sahiptir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçeneği belirtiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Gelir elde etmeyi sağlayan
Mimari yapıyı etkileyen
Araç trafiğini azaltan
Olumsuz alışveriş deneyimi yaratan
Şehir trafiğini rahatlatan
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5. Herkesçe bilinen, prestijli ve güven duyulan mağazaların yanında açılan yeni bir
mağazanın tüketiciler tarafından konumu itibariyle güvenilir olarak algılanması
................... olarak açıklanabilir
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçeneği belirtiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Pozitif etkileme
Olumlu yansıma
Halo etkisi
Müşteri memnuniyeti
Etki-Tepki

6. Bir mağazanın vitrini bulunduğu caddeye paralel uzanıyorsa bu hangi mağaza
düzeni olarak adlandırılır?
a.
b.
c.
d.
e.

Bitişik Nizam Mağaza Düzeni
Sütunlu Mağaza Düzeni
Yanal Mağaza Düzeni
Açılı Mağaza Düzeni
Düz Mağaza Düzeni

7. Açılı Mağaza Önü Düzeni’nin sunduğu en önemli avantaj tüketicilerin vitrinden
……………………………..
Boşluğa gelecek uygun cevabı belirleyiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

istedikleri ürünü seçebilmesidir.
yansıyan güneş ışığından yararlanmalıdır.
bakarak mağaza içerisini rahatça görmeleridir.
istedikleri ürünü alabilmeleridir.
mağaza içerisine yönlendirilmesidir.

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, yanlıştır?
a.
b.
c.
d.
e.

Konum, bir mağazanın ticari başarısında önemli rol oynar
Tasarımı iyi mağazalar konumu kötü olsa da mutlaka başarılı olur
Yöneticiler açacakları mağazaların çevresini iyi analiz etmelidir
Ücretsiz park imkanı sunan mağazalar tüketicileri alışverişe teşvik eder
Mağazanın konumu kadar personelin tüketiciye davranışı da önemlidir
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9. Bir mağazanın vitrin tasarımlarından sorumlu uzman olarak çalışıyorsunuz. Mağaza
müdürü sizden yeni sezonda satış alanında herhangi bir kayıp olmaksızın bir mağaza
düzeni tasarlamanızı istiyor.
Yukarıdaki bilgiye göre tercih etmeniz gereken mağaza önü düzeni
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a. Kara düzen
b. Açılı düzen
c. Düz düzen
d. Rampa düzeni
e. Geniş açılı düzen

10. İstanbul Halkalı’da bulunan MASKO mobilyacılar sitesine yaklaşık 20 dakika
uzaklıktaki Sirkeci’den müşterilerin gelmesi, bu sitenin ……………………………
yer aldığını ifade eder.
Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Uzak bir konumda
Ticaret alanı dışında
Birincil ticaret alanı
İkincil ticaret alanı
Yakın bir konumda

Cevaplar
1)d, 2)a, 3)a, 4)a, 5)c, 6)e, 7)e, 8)b, 9)c, 10)d
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6. MAĞAZANIN İÇ GÖRÜNÜMÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Mağaza İç Görünümü Nedir?
 Mağaza Görünüm Unsurları Nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Bir mağazanın iç görünümünü etkileyen unsurlar nelerdir, gözlemleyerek belirlemeye
çalışınız.
2. Mağazaların sahip olduğu renkler, tasarım aşamasında neye göre belirlenmektedir. Mağaza
renginin tüketici tercihleri üzerinde etkisi olabilir mi, tartışınız?
3. Mağazanın iç görünümü tüketiciyi etkiler mi? Alacağı ürüne odaklanan tüketiciler için
mağaza görünümünün bir önemi var mıdır, değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Mağaza İç Görünümü

Mağazanın iç görünümü ile
ilgili bilgi sahibi olmak.

Mağaza İç Görünüm
Unsurları

Mağazada iç görünümü
hangi unsurların
oluşturduğunu anlamak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Mağaza iç görünümü
hakkındaki tanımlamanın
yapılması ile elde
edilecektir..
Mağaza iç görünüm
unsurlarını maddeler halinde
sınıflandırarak ve
tanımlayarak gelişim
kazandırılacaktır.
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Anahtar Kavramlar











İç Görünüm
Zemin
Tavan
Aydınlatma
Kasa
Fiyat
Etiket
Demirbaş
Sergileme
Donatı
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Giriş
Mağazacılıkta tasarım bütünleşik bir süreç olarak değerlendirilmelidir. Tüketicilerin
algısına yönelik olarak olumlu tutum geliştirmeyi hedeflemek ve aynı zamanda mağazanın
tercih edilen algısı ve imajını oluşturmak açısından, mağazanın sunduğu atmosfer önem arz
eder. Özellikle müşterinin mağaza içerisinde girdiği andan itibaren yaşayacağı deneyim, uzun
vadeli satış ve perakendecilik başarısının da faktörlerindendir.
Bu nedenle kitabımızın bu bölümünde mağazanın içerisinde yer alan görünüm
unsurlarını detayları ile ele alarak, dışarıdan bakıldığında belki çok dikkatimizi çekmeyen ancak
algılarımızı, düşüncelerimizi ve satın alma eğilimlerimizi kuvvetli şekilde etkileyen bu önemli
unsuru detaylandıracağız.
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6. Mağazanın İç Görünümü
Mağazaların iç görünümü, dışarıdan mağazaya bakarak etkilenen ve içeri giren
tüketicilerin üzerindeki etkinin sürmesi ve bu sürecin satışla sonuçlanabilmesi için gerek dış
görünümle uyumlu olmalı, gerekse ilgi çekici şekilde dizayn edilmelidir. Mağazanın iç
görünümü ile şunlar hedeflenmelidir (Levy ve Weitz, 2004):
Mağaza imajına uygunluk: Mağazanın iç görünümü, hedeflenen tüketici kitlesinin
dikkatini çekecek ve onlara uygunluk arz edecek, ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olmalıdır.
Gerek ürünler ve gerekse fiyatlar açısından belirli bir stratejiyi belirleyen mağaza, eğer imajına
uygun bir iç görünüm sunamıyorsa, o zaman hedef tüketicisinin zihninde uygun bir konuma
yerleşemez ve başarı şansı azalır.
Esneklik: Mağazaların iç görünümleri, zaman zaman bazı değişikliklere ihtiyaç duyar.
Sezon gereği yapılan değişiklikler, özel günler, mağazanın geliştirdiği belirli dönemi kapsayan
konseptler, mağaza iç görünümünde farklılaşmayı gerektirir. Bu nedenle mağaza için tasarım
unsurlarının kolay monte-demonte edilebilmesi ve tasarımın esnek bir şekilde değiştirilebilir ve
uyumlu olması önemlidir.
Fiyat & Değer İlişkisi: Mağaza iç düzeni, gerçekleştirilen tasarım ve uygulama
maliyetlerinin hak ettiği değeri yansıtabilmelidir. Mağaza görünümü için yapılan harcamalar
ve belirlenen bütçe, bu tasarım sayesinde tüketicilere mağazanın arzu ettiği fiyattan ürünlerini
sunabilmesi imkanını beraberinde getirmelidir.
Tüketici Etkisi: Mağaza iç görünümü, aynı zamanda tüketicilerin satın alma
davranışlarına olumlu yönde etki yapmalıdır. Mağaza düzeni gerek rafların yerleşimi, gerekse
ürün teşhiri noktasında tüketiciyi satın almaya teşvik edecek bir yapıda olmalıdır.
Mağaza iç görünümü tasarlanırken şu unsurlar ele alınmalıdır.

6.1. Zemin ve Tavan
Bir mağazanın iç görünümünde, tüketicinin içeri girdiği anda onu etkileyen ilk
unsurlardan birisi tavan yüksekliğidir. Tavanı alçak, basık olan mağazalar tüketicide sıkıcı ve
boğucu bir his uyandırır. Bununla beraber tavanın haddinden fazla yüksek olması havalandırma
ve ısıtma problemleri doğurabilir. Aynı zamanda doğru bir mağaza ışıklandırması için uygun
tavan yüksekliğini dikkatlice belirlemek gerekir. Bu nedenle tavan yüksekliği mimari açıdan da
önem arz eder.
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Resim 6.1. Alçak Tavan Yükseliğine Sahip Bir Teknoloji Mağazası
(Kaynak: Shutterstock, 2018)
Zemin ise yapıldığı malzeme ve tüketiciye sunacağı mağaza içerisindeki yürüyüş
deneyimi, görünüm ve estetik açıdan önemlidir. Mağaza zeminleri çoğunlukla mermer, granit,
seramik veya bazen ahşap malzemeden oluşturulmaktadır. Nadiren de olsa kullanılan halı
kaplamalar, görünümü daha özel kılma amacı taşır. Zeminde kullanılacak malzeme, sadece
görünümü ve estetiği açısından değil aynı zamanda mağaza içerisindeki sesi absorbe etmesi,
yalıtım sağlaması, bölümlerin birbirinden ayrılmasında yardımcı olması açısından da önemlidir
(Hasty ve Reardon, 1997).

6.2. Duvarlar
Mağazanın İç Görünümünde duvarların birden fazla fonksiyonu vardır. Duvarlar
mağaza içerisinde ürünlerin sergilenmesini, kimi mağazalarda bazı fırsatların duyurulması
amacıyla pano veya görsellerin yer almasını, giyim mağazalarında stil görsellerinin
yerleştirilerek tüketicilerin etkilenmesini, restoran veya kafe gibi mağazalarda ise duvar
kaplaması, aydınlatma aplikleri veya tablo gibi çeşitli görünüm unsurlarının yerleştirilerek
mağaza imajının oluşturulmasını sağlar.
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Resim 6.2 Duvar Tasarımını Stil Ürünlerinin Teşhirinde Kullanan Mağaza Örneği
(Kaynak: Skinaware, 2018)

6.3. Aydınlatma
Başarılı bir mağaza görünümü oluşturmada genellikle olması gerekenden daha az
önemsenen ancak belki de mağaza algısını ve imajını en çok etkileyen unsurlardan birisi
ışıklandırmadır. Perakendeciler mağaza ışıklandırmasının, satın alma kararlarını nasıl pozitif
yönde etkilediğini iyi kavramalıdır. Örneğin oyuncak ürünlerinin satıldığı bir mağazanın
aydınlık olması, ürünlerin renk ve paketlerinin parlamasını sağlayarak daha fazla satın almaya
teşvik ederken, butik ürünler satan bir tekstil mağazasında yüksek aydınlık aynı işlevi
görmeyecek, aksine mağazanın bir fırsat-ucuzluk mağazası olduğu algısını yaratacaktır.
Dikkatli incelendiğinde lüks ürünler satan mağazalarda aydınlatmanın yerden tavana doğru
vurgu aydınlatması olduğu, çünkü bu tavana doğru artan yarı loş aydınlatma yaklaşımının
mağaza ve ürünlerin lüks algılanmasını sağladığını görmek mümkündür.
Bununla beraber aydınlatma yalnızca belirli ışık seviyelerini mağaza içerisinde
bulundurmak anlamına gelmez. Çağdaş aydınlatma yaklaşımları, farklı renk ve ışık seviyelerine
ulaşmayı sağlayan mühendislik bilgisi de gerektirir. Bu yüzden ışık tasarımı teknik bilgi
seviyesi yüksek bir ekiple gerçekleştirilmelidir (Dunne vd., 2013). Uygun ışıklandırma aynı
zamanda arzu edilen ürünlere veya mağazanın belirli bölümlerine müşteri ilgisini çekmede
yardımcı olur.
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Resim 6.3 Yumuşak Vurgu Aydınlatması Örneği (Soft Lighting)
(Kaynak: VisualMerchandising, 2017)

6.4. Renkler
Renklerin insan psikolojisinde çeşitli duygu ve ruh hallerini yansıttığı, aynı zamanda
belirli anlamlara atıf yaptığı bilinen gerçektir. Bu nedenle mağazalar oluşturmak istedikleri
imaja, sundukları ürünlerin türlerine göre belirli renkler seçerler. Kırmızı, sarı gibi sıcak renkler
canlı ve enerjik bir atmosfer yaratırken, mavi ve gri gibi soğuk renkler ise zarif ve sakin bir etki
yaratmaktadır. Mağaza içerisinde canlı renklerin kullanılması, müşterilerin daha hızlı hareket
etmelerini sağlamaktadır. Bu yüzden fast-food yemek restoranları hem logo hem de mağaza
dekorasyonlarında bu rengi tercih etmektedir. Pastel renklerin hakim olduğu mağazalarda ise
tüketiciler daha sakin ve rahat hareket ederler. Beyaz, gri ya da siyah tonlarının kullanıldığı
mağazalarda ise tüketiciler kendilerini özel hissederek ayrıcalıklı bir ortamda, özel (premium)
ürünlere baktıklarını hissederler (Bayraktar, 2011).
Renkler, bir mağazanın iç görünümünü değiştirerek tüketici farklı ruh halleri
oluşturmada oldukça başarılıdır. Örneğin sonbahar teması yansıtmak isteyen bir mağaza, iç
görünümde turuncu, koyu sarı, kahverengi gibi dönüşüm renklerini kullanırken, yaz döneminde
kırmızı, beyaz gibi açık renkleri tercih edebilir. Mağaza iç görünümü tasarlanırken Kırmızı,
Sarı ve Mavi ile gruplananlar Ana Renkler, Turuncu, Mor ve Yeşil renkleri ile gruplananlar ise
Ara Renkler olarak adlandırılır (Diamond vd., 2015).
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Resim 6.4. Hızlı Satın Alma Amacıyla Turuncu Renk Kullanan İndirim Mağazası
(Kaynak: CreativeDisplays, 2017)

6.5 Kasaların Konumu
Mağazaların iç görünümünde kasaların konumu da önemli bir yer tutar. Örneğin
süpermarketlerde kasaları mağazanın giriş/çıkış kısmında yer alırken, giyim mağazalarında ise
mümkün olduğunca arka taraflarda konumlandırılmakta ve öncelik ürünlerin sergilenmesine
verilmektedir. Kasaların bulunduğu yer kadar, nasıl göründükleri de önem taşımaktadır.
Bekleme süresini kısaltmaya yardımcı olacak teknolojik ekipmanlarla donatılmış kasalar, hem
tüketiciyi memnun eder hem de mağazanın daha üst düzey ve kaliteli algılanmasını sağlar.
Kasalara ilişkin elbette en önemli hususlardan biri de, tüketicilerin burada alışveriş
sonrası harcadıkları süredir. Tüketiciler, daha kısa sürede ödeme yapmayı ve mümkün
olduğunca daha az beklemeyi tercih eder. Süpermarketlerde kasa önüne konan ürünler,
tüketicilerin planlamadığı satın almalar yaprak işletmeye daha çok kazanç sağlamasına rağmen;
kimi zaman önünde uzun kuyruklar bulunan kasalar, tüketicilerin ürünleri yerine bırakmasına
ve satın almaktan vazgeçmesine neden olmaktadır.
Uzun bekleme süresinin, tüketiciler üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Örneğin
iyi bir alışveriş deneyimi yaşayan tüketici, beğendiği ürünleri görüp, mağaza atmosferini
beğenip satın alma işlemini tamamlamak amacıyla kasaya geldiğinde, burada geçirdiği süre
onun o ana kadar olan olumlu tavrına negatif etki yapmaya başlar. Çünkü tüketici beklediği
süreyi, sanki olduğundan daha çok beklemiş gibi algılamaktadır. Ödeme anında ise beklenen
süre, olduğundan daha azmış gibi algılanmaktadır. Bu nedenle uzun süren beklemeler,
tüketiciyi huzursuz eder, kasadaki sırada kimi zaman yaşanan adaletsiz bekleyişler tüketicinin
mağazaya karşı tavrını olumsuz etkilerken, tüketiciyi kaliteli olduğuna inandığı mağazada daha
çok beklemeye ikna olur (Lovelock ve Wright, 2002).
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6.6. Fiyat Etiketleri
Fiyat etiketleri mağaza içerisinde yerleştirilecekleri ürünün türüne ve fiyatına göre
farklılık göstermesi gereken mağaza içi iletişim unsurudur. Kitap ve düz ambalaja sahip
ürünlerde yapışan etiket şeklinde, tekstil ürünlerinde iğnelenmiş plastik veya metal klips
şeklinde, diğer ürünlerde ise etiket kılçığı adı verilen ince plastik şeritler halinde olmaktadır.
Etiketler mutlaka ürün hakkında gerekli olan marka ismi, renk veya kumaş türü gibi satılan
ürünün niteliği ve son kullanma tarihi gibi yasal olarak sunulması zaruri olan bilgiyi içermelidir.
Bununla birlikte etiketler sağlam olmalı ve ürünlerin incelenmesi esnasında hem mümkün
olduğunca tüketiciyi rahatsız etmemeli hem de güvenlik açığı yaratmayacak şekilde kolay
sökülmemelidir. Aynı zamanda etiketlerde ürün fiyatı açıkça gösterilmeli herhangi bir indirim
söz konusu ise bu fiyat değişimi, tüketicide kafa karışıklığı yaratmayacak şekilde belirgin
olmalıdır. Her mağazada mutlaka ürünlerin üzerinde fiyat etiketleri olmak durumunda değildir.
Bazı yüksek fiyatlı ürünler satan mağazalarda fiyat etiketi tercih edilmeyebilir. (Tang, 2012).
Bir mağazanın fiyatları sunduğu ürünlerden çok, ortaya koyduğu mağaza imajı ve
sahiplendiği hedef kitle ile uyumluluk göstermelidir. Lüks bir ortama sahip olmayan ve genel
bir atmosferi barındıran bir mağazanın pahalı ürünleri satması, o mağazadan tüketicileri
uzaklaştıracaktır. Mağaza atmosferi ile fiyat ilişkisi arasında belki de en güzel örneklerden
birisi, aynı ticari gruba bağlı olmasına ve birebir aynı ürünleri de bulundurmalarına rağmen
mağaza atmosferleri farklı olan Migros ve Macro Center mağazalarının aynı ürünleri farklı
fiyatlara sunabilmeleridir.

6.7. Demirbaş ve Donatı Malzemeleri
Demirbaşlar ürün teşhiri esnasında kullanılan ve ürünlerin korunmasını, sergilenmesini
sağlayan, stok tutulmasına yardımcı olan mağaza içerisindeki her türlü malzemedir.
Demirbaşlar ve donatı malzemelerinin görünümü, şıklığı ve kalitesi sergilenen ürünlerin de
güzel görünmelerini sağlar. Demirbaş ve donatı malzemeleri, müşteri ilgisini teşhir edilen
ürünlere çekecek nitelikte seçilmelidir (Tek ve Orel, 2006).
Donatı Malzemeleri, demirbaş olarak değerlendirilen sunum ve teşhir ekipmanlarıdır.
Mağaza içerisindeki raflar, askılar, sarkıtma kancaları, duvara monte edilen raf, çerçeve ve
ekranlar “Duvara Monte Edilen Demirbaşlar” olarak isimlendirilir. Mağaza içerisindeki
ayakta duran dolaplar, camlı sergileme rafları, gondollar ve ayaklı askılar ise “Mağaza
Ortasındaki Demirbaşlar” olarak adlandırılır. Özel amaçla üretilmiş sergi raf ve dolapları,
döner askılar ve avantajlı ürünlerin konduğu sepetler, “Özel Kutu ve Sergi Demirbaşları”
olarak, gıda mağazalarındaki ürünlerin tazeliğini koruyan soğutmalı dolaplar ise “Buzdolabı
ve Soğutucu Demirbaşlar” olarak tanımlanmaktadır.
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Uygulamalar
MAĞAZACILIK SANATTAN BESLENDİĞİ ÖLÇÜDE GELİŞİR
Sanat ve estetik insanların sevdiği, beğendiği, hoşlandığı formlardır. Sanat ve estetik,
güzelliğin “görünür olduğu ve kendini gösterdiği her yerden ve insan ruhuna hitap eden her
mekandan, renkten, formdan, biçimden, olgudan ve algıdan hem etkilenir hem de beslenir.
Öyleyse hiç şüphe yok ki bire bir insana ve hatta birinci derecede insana hitap eden tüm
perakende sistemleri ve temelde de mağazacılık; sanat ve estetikten beslendiği ölçüde daha
çok hayatın içinde olacak. Daha çok insanların “hoşlanma duygularını” çalıştıracak. Ürünler
ve markalar daha çok beğenilecek. Satışlar her durumda ve kendiliğinden artmaya
başlayacak. Mağaza vitrinleri bu iş için biçilmiş kaftan.
Tasarım “satış mantığı” üzerinde bir “yankı” oluşturur. Çünkü güzel bir tasarım direkt
insanın ruhuyla konuşur. İnsan ruhu güzel olana ve kendisi için oluşturulan “güzel sahnelere”
ve “hizmete” duyarlıdır. Bu duyarlılıklar birikir ve sonuçta satışa dönüşür. Mağaza içindeki
sanatı, modayı, trendleri yansıtan ya da mekanın konseptini dile getiren tüm fotoğraflar,
imgeler ve mekanın bütünlüğünü tamamlayan aksesuarların hepsi satışların ideal şekilde hız
kesmeden akışına “yardımcı” olan görsel tasarım unsurlarıdır. Bu unsurları kullanan
mağazalar kullanmayanlara göre çok “doğal olarak” önde olacak ve önde gideceklerdir.
Mağaza görsel tasarımı, ürünün en ideal ve “istenir” şekilde müşteri algılarına
sunulması ve bu algılarla ustaca buluşturulması tekniklerinden oluşur. Mağaza görsel
tasarımı, ürün farkındalığı oluşturur. Müşteride marka bağlılığı yaratır. Satın alma dürtülerini
ortaya çıkan “hoşlanma duygusu” etkisiyle çoğu zaman “fiyattan bağımsız” olarak harekete
geçirir. Mağaza içi ürün devrini artırır. Alışverişi kolaylaştırır. Pozitif bir müşteri yararı
oluşturur. Kolay ve hızlı satın alma faktörlerinin somut olarak hayata geçmesine zemin
hazırlar.
Örneğin
Mağazanın ve ürünlerin düzen ve tertibine gösterilen özen, ürünleri akıllı bir
sistematiğe göre raflara, orta alanlara ve duvarlara yerleştirme, ürünleri müşteriye bilinçli ya
da bilinçaltı şekilde yaklaştırma tekniklerini uygulayarak sergileme...
Görsel mağazacılığın ayak sesleri en güçlü şekilde duyulmaktadır. Çünkü “insanın
sanata ve türevinde güzele olan tutkusu” ticaretin en merkezinde olduğu oranda satışlar
katlanarak artmaya devam edecektir. Şimdilik tek sorun bu “önemli keşfin” hem nitelik hem
de nicelik olarak tüm sektörlerde ve özellikle perakendede derinleşmesi ve yaygınlaşmasıdır.

Kaynak: Aydın Yıldız, http://perakendevitrini.com/magazacilik-sanattan-beslendigi-olcudegelisir:19.04.2015
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Uygulama Soruları
1. Farklı mağazaları inceleyerek aydınlatma tasarımlarının ne gibi değişkenlikler
gösterdiğini belirleyiniz.
2. Süpermarketlerde yer alan kasaların konumu, makine özellikleri ve kasiyer
yaklaşımı sizce tüketicilerin beklemesinde ne gibi etkiler oluşturmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mağazanın tasarımı açısından iç görünümün son derece önemli olduğunu ve bunun
tüekticiler nezdinde ne gibi etkiler yarattığını bu bölümde ele almış olduk. Önceki bölümlerde
mağazanın dış unsurlarını inceledikten sonra, bu bölümde önceki bilgilerimizi tamamlayarak
bir mağazanın Görsel Unsurlarını tümüyle incelemiş bulunuyoruz.
Bölüm içerisinde mağazanın zemininden duvarlarına, aydınlatmasından renk
seçimlerine kadar tüm iç görünüm unsurlarının neler olduğunu ve bunların ne gibi etkiler
yarattığını, verdiğimiz örneklerle de anlamış ve öğrenmiş olduk.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi bir mağaza içerisindeki demirbaş ve donatı
malzemelerinin yararlarından değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Mağazanın iç görünümünü olumlu etkiler
Ürünlerin şık görünmesini sağlar
Personel davranışını etkiler
Mağaza algısını yukarı taşır
Müşterilerin ilgisini çekmeye yardımcı olur

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a.
b.
c.
d.
e.

Bir mağazanın iç görünümü, tüketicilerin algısı üzerinde etki bırakır
Mağazalar sundukları ürünlere göre iç tasarımlarını belirlemelidir
Mağaza renkleri ile tüketici algısı arasında bir ilgi bulunmaz
Görünümü kaliteli olan mağaza, benzer bir ürünü yüksek fiyatla satabilir
Mağaza iç görünümü tasarlanırken sezon ve konsept göz önünde
bulundurulmalıdır.

3. Lüks bir mağazadaki özel bir ürünü vurgulamak ve tüketici tarafından fark
edilmesini sağlamak isteyen bir mağaza yöneticisi, iç görünüm unsurları
açısından aşağıdakilerden hangisini tercih etmemelidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Ürünü vurgulayan bir aydınlatma tasarımı yapmak
Ürünü özel donatı malzemesi içinde diğer ürünlerden ayrı olarak sergilemek
Ürünün bulunduğu alanı, ayrıştırıcı bir renk kullanarak vurgulamak
Üründe indirim uygulayarak üzerine büyük bir etiket koymak
Ürüne mağaza içerisinde diğerlerinden ayrışan bir yere konumlandırmak

4. Yeterli olmayan ...................... tüketicide boğucu bir his uyandırabilir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçeneği belirtiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Ürün sayısı
İndirimler
Fiyat bilgisi
Tavan yüksekliği
Tahsilat kasası
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5. Bir mağazanın zemini hem görsel tasarımı etkilemesi hem de ................... açısından
fayda sağlamaktadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez.
a.
b.
c.
d.
e.

Kasadaki bekleme süresinin azalması
Bazı bölümlerin diğerlerinden ayrıştırılmasını sağlaması
Işığın yansımasını sağlayarak mağaza estetiği oluşturması
Sesi absorbe ederek yalıtım sağlaması
Mağaza imajı oluşturması

6. Yüksek aydınlatma düzeyine sahip atmosfer, …………………… bir mağaza için
uygun bir aydınlatmadır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olmayan seçeneği belirtiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Fiyat avantajı sunan
Lüks ve seçkin ürünler satan
Büyük indirimler sunan
Fırsatları öne çıkaran
Ucuzluk ürünleri satan

7. Mağaza tasarımcıları renk tanımlarını yaparken Kırmızı-Sarı-Mavi renkleri
…………………, Turuncu-Mor-Yeşil renklerini ise …...……….. olarak iki gruba
ayırmaktadır.
Boşluğa gelecek uygun cevabı belirleyiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Ana Renkler / Ara Renkler
Ara Renkler / Ana Renkler
Ana Renkler / Hakim Renkler
Sıcak Renkler / Soğuk Renkler
Soğuk Renkler / Sıcak Renkler

8. Aşağıdakilerden hangisi Demirbaş ve Donatı Malzemeleri arasında yer almaz?
a.
b.
c.
d.
e.

Duvara Monte Edilen Demirbaşlar
Mağaza Dışındaki Demirbaşlar
Özel Kutu ve Sergi Demirbaşları
Soğutucu ve Buzdolabı Demirbaşları
Mağaza Ortasındaki Demirbaşlar
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9. Bir mağazanın iç görünümü ile hedeflenmesi gerekenler arasında değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Mağaza imajına uygun olmalı
Tasarım esnekliği sunmalı
Fiyat ve değer ilişkisi yaratmalı
Tüketici üzerinde etki uyandırmalı
Şirket yöneticilerinin beğenisini kazanmalı

10. Spor ürünleri satan bir mağazanın yöneticisisiniz ve yaz sezonuna ait bir mağaza içi
düzenleme yapacaksınız. Buna göre aşağıdaki adımlardan hangisi iç görünüm
unsurlarına yönelik bir değişiklik sayılamaz?
a. Tavandan sarkan “Yaz Geldi” yazılı dönkartlar
b. Otopark alanına yerleştirilen yönlendirme okları
c. Kasalarda satışı konumlandırılan yaza özel enerji içeceği
d. Mağaza içinin sarı renkli güneş temalı görsellerle kaplanması
e. Fiyat etiketlerine eklenen Yaz Fırsatı Fiyatı ibaresi

Cevaplar
1)c, 2)c, 3)d, 4)d, 5)a, 6)b, 7)a, 8)b, 9)e, 10)b
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7. MAĞAZA YERLEŞİM DÜZENİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?






Mağazalarda Yerleşim Düzeni
Mağaza Yerleşim Planları
Ürün Gruplandırmaları
Mağazalarda Alan Tahsisi ve Kullanımı
Satış Destekleyici Alanlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Mağazalarda ürünler satışa sunulurken, tüketicilerin daha kolay bulmaları ve aradıkları
ürünlere daha rahat erişmelerini sağlayacak ne gibi tedbirler alınabilir, tespit ediniz.
2. Süpermarketlerde ürünlerin yan yana ve uzun raflarda, butik mağazalarda ise gruplar
halinde daha estetik bir şekilde sunulmasının ne gibi bir amacı olabilir, tartışınız.
3. Farklı mağaza türlerinin ürünlerini farklı şekilde dizmesi ve sergilemesinin amacı ne
olabilir? Düşünerek tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Mağazalarda Yerleşim
Planlaması

Perakende mağazalardaki
yerleşim planlaması
hakkında bilgi sahibi olmak.

Mağazalarda Alan Tahsisi

Mağaza Ürün
Gruplandırması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Mağaza Yerleşim
unsurlarının neler olduğu ve
mağaza yerleşim planlarının
ele alınması ile
geliştirilecektir.

Mağazalarda Alan Tahsisi
yapılması konusunda bilgi
kazanmak.

Mağazalardaki alanın hangi
kriterlere göre tahsis
edildiğinin açıklanması ile
elde edilecektir.

Mağazalardaki ürün
gruplandırmalarında
kullanılan yöntemleri
öğrenmek.

Ürün gruplandırılması
yapılırken göz önünde
bulundurulan kriterlerin
tanımlanması ile elde
edilecektir.

113

Anahtar Kavramlar











Yerleşim
Düzen
Izgara
Yarış Pisti
Alan Tahsisi
Ürün Grubu
Destekleyici Alan
Performans
Kar Marjı
Sektör Ortalaması
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Giriş
Bir mağazanın dış tasarım unsurları, tüketicinin mağazaya girmesi açısından cazibe
yaratmaya, iç unsurları ise gerçekleşen bu ziyaretteki olumlu algının artarak devam etmesinde
önemli rol oynamaktadır. Ancak perakendecilikte tüketici ile olan temas, onun mağaza içerisine
girmesini sağlamakla sona ermez.
Mağazayı ziyaret etme kararının verdikten sonra tüketici, içerideki atmosfer ve
ambiyans kadar mağazanın içerisindeki hareketleri, ürün grupları arasındaki dolaşımı ve aradığı
mallara ne şekilde erişim sağladığı gibi birçok parametre ile dışarıdan başlayan ve içeride süren
algısını devam ettirmektedir.
İyi bir alışveriş deneyimi, mağaza görsel unsurlarının yanında iyi bir mağaza gezintisi
ve ürünlere, ihtiyaç duyulan mallara, kimi zaman da tüketicinin aklına ihtiyacı olmasına rağmen
zihninde olmayan ürünleri hatırlatmakla mümkün olur. İşte kitabımızın bu bölümünde bir
mağazadaki ürün yerleşiminin, mağaza alanının etkin şekilde bölümlere ayrılmasının ve
bunların mağaza satışlarını nasıl destekleyici bir unsura dönüştüğünün detayları ele
alınmaktadır.
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7.1 Mağazalarda Yerleşim Düzeni
Bir mağaza içerisindeki yerleşimin nasıl planlanacağı, görsel unsurların etkisini
doğrudan belirleyen ve bu yolla tüketici algısını etkileyen bir parametredir. Mağaza yerleşim
düzeni, var olan mağaza alanının ve görsel malzemelerin mümkün olan en verimli, etkin,
tasarruflu ve başarılı sonuçlar elde edecek şekilde düzenlenmesini hedeflemelidir.
Mağaza Yerleşim Düzeni planı oluşturulurken, planlama yapılan mağazanın fiziksel
şartlar, metrekare genişliği, kaç katlı olduğu, ne tür bir mağaza yapısının oluşturulmak istendiği,
mağaza içerisinde kullanılacak sunum ve donatı malzemelerine uygunluk gibi unsurlar göz
önünde bulundurulmalıdır (Morgenstein ve Strongin, 1992). Bununla beraber mağazanın
belirlediği hedeflere ve ulaşmak istediği tüketici kitlesine göre, uygulanacak satış yöntemleri
ile uyumlu olarak mağaza yerleşimi gerçekleştirilmelidir.
Mağaza düzeni oluşturulurken fiziksel alanın ne şekilde bölümlendirileceği, ürün ve
diğer donatıların yerleşim planlaması, ürün gruplarının ve bu grupların bir araya gelerek
oluşturduğu bölümlerin yerleşimi ve satışı destekleyecek ek alanların planlanması gibi faktörler
dikkate alınır.

7.2 Alan Tahsisi
Bir mağaza içerisinde; ürünlerin teşhir edildiği ve müşterilerin bulunduğu satış alanları
ile personelin girebildiği ve çoğunlukla ürün stoklarının bir kısmının ve diğer çalışanlara
yönelik alanların bulunduğu ya da satışı desteklemeye yarayan unsurlara ayrılmış olan satış dışı
alanlar olmak üzere iki çeşit mağaza alanı bulunmaktadır. Bununla beraber satışa yönelik
bulunan alanlar mağazanın belirlediği stratejiye göre 5 farklı şekilde değerlendirilir (Hasty ve
Reardon, 1997).
Sektör ortalamalarına göre alan tahsisi, perakendecilikte belki de en çok tercih edilen
modeldir. Mağaza yöneticisi sektördeki diğer rakip mağazaların alanlarındaki bölümleme
oranlarını baz alarak mağaza içi alanlarını ayrıştırır. Böylece mağaza, rakiplerine göre alan
tahsisi nedeniyle dezavantajlı bir konuma düşmez ancak diğer mağazalar ile benzer
görünmekten de kurtulamaz.
Kar marjına göre alan tahsisi modelinde, ürünlerin satış performansından ziyade, kar
marjı yüksek olan ürünlerin tercih edilmesi ve bu ürünlere daha fazla alan ayırılması söz
konusudur. Bu yaklaşım satışlar üzerindeki karı maksimize etmeye yarıyor olsa da, sürüm
sağlayan görece düşük karlılığa sahip ürünlerin satışına engel teşkil etme riskini beraberinde
getirmektedir.
Satış performansına göre alan tahsisi, daha fazla satışı gerçekleşen ürünlerin daha
fazla alana sahip olması esasına dayanır. Bu model sayesinde satışların olabildiğince artırılması
amaçlanırken bazı ürünlerin satış trendinin düşmesi durumunda, genel satışlar üzerinde
olumsuz bir etki yaratabilmektedir.
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Stratejik amaçlara göre belirlenen alana tahsisi ise mağazanın belirli bir dönemde
ön plana çıkarmak istediği, özel bir döneme veya periyoda denk gelen ve onunla ilişkili olan
ürünlerin, ya da piyasaya yeni sürülmekte olan ve tutundurulması amacıyla ön plana çıkarılmak
istenen bir ürünün daha fazla alana sahip olması esasına dayanır.
Stok durumuna göre alan tahsisi gerçekleştirilmesi durumunda ise mağazanın elinde
fazla bulunan ve eritilmesini hedeflediği stoktaki ürünlerin satışının desteklenmesi amacıyla,
daha fazla alana tahsisi yapılır.

Resim 7.1. Migros’un Nostalji ürünleri için özel alan tahsisi örneği
(Kaynak: PeraPost, 2015)

7.3 Yerleşim Planı
Mağaza yerleşim planı; müşterilerin mağaza içerisinde istenilen noktalara
yönlendirilmesini, alışveriş yaparken kolaylıkla yollarını bulmalarını, mağaza içerisindeki
işaret ve yönlendirmelerini rahatça algılayabilmelerini ve mağazanın genel yerleşimine hakim
olmalarını sağlamalıdır. Bu yerleşimi sağlamak da farklı düzenlemeler ile mümkündür. Mağaza
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yerleşim planında kullanılan 3 ana düzen vardır (Arslan ve Bayçu, 2007). Bazen birden fazla
düzen hibrit bir şekilde kullanılabilmektedir.

7.3.1 Izgara Düzeni
Mağaza içerisinde art arda sıralanan uzun rafların, birbirleri arasında bölümlenmiş
koridorlar oluşturacak şekilde yerleştirilmesi, Izgara Düzeni olarak adlandırılır. Izgara
düzeninde oluşan her koridor benzer ürün gruplarının teşhir edildiği alanlar şeklinde
oluşturulduğundan, tüketicilerin aradıkları ürünü kolaylıkla bulmalarına yardımcı olur.
Bununla beraber ızgara düzeninde minimum düzeyde alan kaybı söz konusudur.
Izgara düzeni genellikle süpermarketler ve gıda perakende mağazalarında tercih edilen
bir yöntemdir. Burada alan kaybı yaratan tek nokta, tüketicilerin alışveriş sepetleri ile rahatlıkla
geçiş yapmalarını sağlayacak koridor boşluklarıdır. Izgara düzeni tüketicileri mağaza içerisinde
daha hızlı bir akış ile ilerlemelerini sağlar (Jain, 2008).

Resim 7.2. Izgara Düzeninde Oluşturulmuş Mağaza Yerleşimi Örneği
(Kaynak: Shutterstock, 2018)

7.3.2 Yarış Pisti Düzeni
Aynı zamanda “döngü” düzeni olarak da adlandırılan yarış pisti düzeninde, mağazanın
ana koridoru tüm mağazanın çevresini tıpkı bir koşu pisti gibi dolaşmayı sağlayacak şekildedir.
Bu düzenin döngü olarak da adlandırılması bu sebepledir. Ana koridor, mağaza içerisindeki
farklı bölümlere erişim sağlar. Ana koridorla bağlantılı olan ikincil koridorlar da, her bir
bölümün içerisinde dolaşmayı sağlamaktadır (Pradhan, 2009).
Yarış pisti düzeninin sunduğu en önemli avantaj, müşterinin mağazanın her bölümünü
gezmesini sağlamasıdır. Bu sayede müşteri, normalde aklında olmayan bir ürünü görerek veya
gördüğü ürün sayesinde ihtiyacını fark ederek ya da hatırlayarak satın alma kararı
verebilmektedir.
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Resim 7.3 Yarış Pisti Düzeni Örneği
(Kaynak: Air Commerce, 2017)

7.3.3 Serbest Düzen
Adından da anlaşılacağı üzere serbest düzen, mağaza içerisindeki alan yerleşiminde
rafların, diğer teşhir unsurlarının asimetrik bir şekilde yerleştirildiği yaklaşımdır. Serbest düzen
genellikle tüketicilerin mağaza içerisindeki geçirdikleri süreyi azami ölçüde tutabilmeyi
amaçlar. Kullanım kolaylığı sağlamak ve müşterilerin ürünleri rahat bulabilmelerine yardımcı
olmak ana prensiptir (Prakashan, 2006).

7.4 Ürün Gruplarının Oluşturulması
Mağaza içerisindeki yerleşim düzeni oluşturulurken ürünlerin gruplandırılması ve
ardından ilgili bölümlere bu ürünlerin yerleştirilmesi son aşama olarak yer alır. Ürün
gruplandırmaları yapılırken şu kriterler göz önünde bulundurulmaktadır (Lewison, 1997).


İşlevsel Gruplandırma: Ürünler kullanım amaçlarına ve işlevlerine göre
gruplandırılabilir.



Müşteriye Göre Gruplandırma: Hedef müşterilerin dikkate alınarak ürün
gruplandırılması yapılabilir.



Üreticiye Göre Gruplandırma: Ürünlerin markalarına veya üreticilerine göre
gruplandırılması yapılabilir.



Modellere Göre Gruplandırma: Ürünler sahip oldukları modellere göre
gruplandırılabilir.



Stil Ürün Gruplandırması: Ürünler
karakteristiklerine göre gruplandırılabilir

hitap

ettikleri

yaşam

tarzı
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Teşhir Özelliğine Göre Gruplandırma: Ürünler teşhir edilmesi gereken
ortamlara, şekillere ve malzemelere göre gruplandırılır.

Mağazada ürün gruplandırılmaları yapıldıktan sonra, ilgili ürünler ait oldukları
bölümlere yerleştirilerek satışa sunulur.

7.5. Satış Destekleyici Alanlar
Perakende mağazaları sahip oldukları alanın bir kısmını satıl dışı faaliyetleri için
ayırmak durumundadır. Bu alanlar direkt satışla alakalı olmamasına rağmen, dolaylı yoldan
satış faaliyetlerine etki ettiği için, ne gereğinden fazla alan teşkil etmeli ne de bu destek
faaliyetlerini karşılayamayacak nisbette yetersiz olmalıdır.
Satış destekleyici alanlar genel olarak 3 farklı şekilde kategorize edilebilir:


Satış personelinin ve mağaza yönetiminin bulunduğu alanlar



Mağaza içi depolama alanları, ürün teslim veya ürün iade/değişim noktaları gibi
hizmete destek veren alanlar



Kasalar ve ürün deneme kabinleri gibi müşteriye hizmet eden alanlar
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Uygulamalar
TANZİM TEŞHİR NE DEĞİLDİR?
Tanzim teşhir sadece mağaza içi ürün sergileme değildir. Bahsedilen; çalışmaların
son halidir. Görsel sunumu iyi yapmak; müşterileri mağazaya çekmek ve satışları artırmak
açısından son derece önemlidir. Ama alt yapısını özenli ve planlı hazırlamak kaydıyla.
Çalışma; kategori yöneticisinin doğru ürün portföyü oluşturması ile başlar. Yani doğru marka
ve ambalaj boyutu ile mağaza tipi ve büyüklüğüne uygun ürün belirleme esastır. Şubeleri
yaygın olan zincirlerdeki yerel tercihlerin farklılığı da çalışmaya doğru yansımalıdır. Bu
konularda yanlışlar varsa, mağaza içine sıra gelmez.
Tanzim teşhir sadece perakendecinin işi değildir. Bu faaliyet tedarikçi ile
perakendecinin ortak çalışmasını gerektirir ama, doğru ürün portföyünün perakendeci
tarafından ortaya konmasıyla ilişki hayat bulur. Kategori yöneticisi doğru fiyatlandırma
yapmıyorsa, mağaza içi imkanları dikkate almadan fiyat aksiyonlarına yöneliyorsa, mağaza
içi sergileme yine alt yapısız kalır. Ürünlerin doğru düzende, mağaza içi planogramlara
yansıması da kategori yöneticisinin sorumluluğundadır. Oysa iş ortağı durumundaki her
tedarikçi, mağaza içinde en iyi yerde konumlanmak ister. Örneğin gazlı içecekler
kategorisinde; tedarikçi kendi çeşitlerinin birlikte sergilenmesini arzu etmesine rağmen,
perakendeci bakış açısı ile kahverengi grup (kolalar), sarı grup (meyveli gazozlar), beyaz
grup (sade gazozlar) ve kutulu ürünler ayrımı ile teşhir uygun olmaktadır. Zira birkaç
metrelik bir rafın önünde bütün markaları kıyaslayabilmek, müşteri tatmininde
önemli faydalar sağlamaktadır.
Tanzim teşhir mağaza yöneticisinin sadece sanatsal bir faaliyeti değildir. Önce
matematik ve istatistik esastır. Sonra elbette göze hoş gelen yaratıcılıkla desteklenebilir.
Çünkü önce satış alanının verimli kullanılması şarttır. Metrekare başına satış cirosu ve
metrekare başına düşen brüt karı artırmak öncelikli hedeftir. Yetmez. Stok devir hızını
artırmakta karlılığa etki edecektir. Stok maliyetlerini düşürmek için tam zamanında ürünlerin
raflarda bulunmasının ve raflarda eksilen ürünlerin zamanında tedarik edilmesinin kontrolü
de tanzim teşhir çalışmalarını destekler. Bu haliyle de, şubeler arası farkların takibini ve
lojistik departmanının sistem içine dahil olmasını gerekli kılar.
Alan yönetiminde birbirine yakın hacimdeki şubelerin koşulları farklı olabilir. O
zamanda görsel sunumdaki değişikliklerle verim artışı sağlanmalıdır. Tanzim teşhirin tek
amacı; söylendiği gibi “tüketicinin aradığını kolay bulacağı düzeni sağlamak” değildir. Bu
zaten genel kuraldır. Esas amaç; birim alan verimliliğini artırmak olduğundan, hedef
tüketicilerin plansız, anlık satın alma kararlarını etkileyecek düzeni sağlayarak satışı
artırmaktır. Bir taraftan perakendecinin cirosunu, diğer taraftan üreticinin markasına
bağımlılığı artırmak hedeflenmektedir. Satışların arttığını gören kategorideki rakip marka
üreticilerinin de hareketlenmesini sağlamak bir diğer hedeftir.
121

Tanzim teşhir; üreticiye, perakendeciye ve tüketiciye yönelik faydalar üretmelidir. Bu
faydalar o kadar dengeli olmalıdır ki; her üç tarafında ilgisini çekmeli, çalışmaya katılımını
sağlamalıdır. Bu şekliyle de yeni bir ürün veya ambalaj gelişimine ışık tutup, üretimden
önceki sürece bile etki edebilmelidir.
Sonuç olarak tanzim teşhir satış noktasındaki ürünlerin en doğru şekilde sergilenmesi
için uygulanması gereken süreçler ve yöntemlerdir. Bu süreçlerin içinde de tek başına
markaların satışçıları veya tek başına perakende satış yöneticileri yer almaz. Perakendecinin
kategori yönetimi liderliğinde; lojistik, yatırım, bilgi işlem, finans, reklam, müşteri
ilişkileri yöneticileri de bu çalışmalara dahil olmak zorundadır. Böylelikle “Bütünleşik
Pazarlama İletişimi” çalışmalarına da temel hazırlanmış olacaktır. Mağazaların bir kişiliği
olması gerekir. Aynı ürünleri satan iki ayrı perakendeciye ait mağaza arasında bazen farklı
ürün imajları ortaya çıkabilir. Burada da avantaj yaratanın, planlı tanzim teşhir çalışması
yapan, güçlü iletişim sahibi perakendeci olacağı kesindir.

Kaynak: Ercüment Tunçalp, http://www.tpdf.org/tanzim-teshir-ne-degildir.html, Erişim
Tarihi:18.04.2015
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Uygulama Soruları
1. Bir hipermarket, bir giyim mağazası ve bir teknoloji marketi inceleyerek her birinin
yerleşim planlarının hangi esasa göre düzenlediğini belirleyiniz.
2. Mağazalardaki satış destekleyici alanlar, tüketici açısından uzun vadeli satışlara
nasıl olumlu etki yapmaktadır, değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Perakendecilikte; ürünlerle müşterilerin buluştuğu mağazaların, sahip olduğu alanları
hem ekonomik açıdan hem de satış sonucu getirmesi noktasında verimli kullanmaları esastır.
Bu noktada mağazanın yerleşimine ilişkin düzenlemeler, belki de o mağazanın performansını
en az ürün kalitesi ya da marka imajı kadar olumlu yönde etkileyecektir. Kitabımızın bu
bölümünde mağazalardaki yerleşim düzeninin ne şekilde gerçekleştirildiğini ele aldık. Bunu
yaparken mağazanın sahip olduğu fiziksel alanın nasıl bölümlendirileceğinden, bu bölümlerin
hangi ürün gruplarına ayırılması gerektiğine, bu ürünlerin de hangi kriterler göz önünde
bulundurularak kategorize edilmesinin doğru olacağına kadar tüm detayları örneklerle işledik.

124

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi mağaza yerleşiminin amaçlarından değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Mağazanın görselliğini artırmak
Mağaza alanını etkin kullanmak
Ürünleri doğru şekilde sergilemek
Satışların artırılmasına destek olmak
Depolar için azami alan ayırmak

2. Mağaza Yerleşim Düzeni’ne ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.
b.
c.
d.
e.

Mağaza hedeflerine uygun olarak tasarlanmalıdır
Tüketici kitlesine uygun olarak tasarlanmalıdır
Ürün bölümleri ve ürün gruplarına uygun olarak tasarlanmalıdır
Kullanılacak satış yöntemlerine uygun olarak tasarlanmalıdır
Her zaman yeni ürünleri ön plana çıkaracak şekilde tasarlanmalıdır

3. Hangisi bir alan tahsisi yöntemi değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Sektör ortalamasına göre alan tahsisi
Kar marjına göre alan tahsisi
Satış performansına göre alan tahsisi
Markalara göre alan tahsisi
Stok durumuna göre alan tahsisi

4. Kısa sürede tükenen ürünlere mağaza içerisinde daha geniş alan ayırılması
...................... örnektir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçeneği belirtiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Kar marjına göre alan tahsisine
Stratejik amaçlara göre alan tahsisine
Stok durumuna göre alan tahsisine
Satış performansına göre alan tahsisine
Sektör ortalamasına göre alan tahsisine
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5. Süpermarketler genellikle mağaza yerleşimi tasarımında, uzun raflar ve koridorlardan
oluşan ................... seçeneğini tercih etmektedirler.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçeneği belirtiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Yarış Pisti Düzeni
Izgara Düzeni
Uzun Raf Düzeni
Serbest Düzen
Sıralama Düzeni

6. Bir tüketici girdiği mağazada tek bir yürüme alanını kullanarak mağazanın tümünü
döngüsel olarak ziyaret edebiliyor ve bu yol üzerinden dilerse farklı bölümlerdeki
ürünlere erişebiliyorsa bu mağaza, …………… şeklinde bir yerleşime sahiptir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçeneği belirtiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Raf Düzeni
Uzun Raf Düzeni
Yarış Pisti Düzeni
Dairsesel Düzen
Serbest Düzen

7. Ürünlerin kullanım amaçlarına göre gruplandırılmasına ……………………………..
gruplandırma denir.
Boşluğa gelecek uygun cevabı belirleyiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

İşlevsel
Sezgisel
Üretici Odaklı
Tüketici Odaklı
Uygun

8. Mağaza içerisindeki tuvaletler .................................. Alanlar içerisinde yer alır.
Boşluğa gelecek uygun cevabı belirleyiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Mağaza Dışı
Satış Destekleyici
Mağaza İçi
Kaybedilen
Gereksiz
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9. Aşağıdakilerden hangisi ürün gruplandırma kriterlerinden değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Ürün İşlevine Göre
Müşteriye Göre
Üreticiye Göre
Modellere Göre
Fiyatına Göre

10. Aşağıdakilerden hangisi ürün gruplandırma kriterlerine yönelik bir örnek sayılabilir?
a. Bir oyuncak mağazasındaki oyuncakların üreticilerine göre raflara dizilmesi
b. Daha ekonomik fiyat sunmak için 6 adet deodorantın tek bir pakette
gruplandırılması
c. Fark yaratmak için ürünlerin üzerine “uygun fiyat” etiketinin yapıştırılması
d. Ucuz ürün mağazasında aynı ürünün raflara dizilmesi yerine karton kutu içinde
gruplandırılması
e. Süpermarkette en yeni ürünlerin rafın en arkasında konumlandırılması

Cevaplar
1)e, 2)e, 3)d, 4)d, 5)b, 6)c, 7)a, 8)b, 9)e, 10)a
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8. ÜRÜN TEŞHİRİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?





Ürün Teşhiri Nedir?
Raf Düzeni Nasıl Oluşturulur?
Mağazacılıkta Tema Oluşturma
Ürün Teşhir Sunum Araçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Mağazada ürünlerin sunulmasında teşhir malzemelerinin ne gibi bir önemi olabilir?
Değerlendiriniz.
2. Perakende mağazalardaki raf düzenlemeleri yapılırken ürün çeşitleri ile raf düzeni arasında
bir bağlantı olabilir mi, belirlemeye çalışınız.
3. Mağazaların sahip olduğu temalar, sizce hangi unsurlar dikkate alınarak yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Mağazacılıkta Ürünlerin
Sunulması

Ürünlerin Teşhir Edilmesi

Ürün Teşhir Araçları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Mağazacılıkta Ürünlerin
Mağazalarda ürün sunumuna Sunulması’na ilişkin
ilişkin temel bilgilere sahip
kuralların neler olduğunun
ele alınması ile
olmak
kazanılacaktır.
Perakende ürünlerin
Ürün Teşhirine ilişkin olarak
teşhirinde kullanılan
göz önünde bulundurulması
gerekenler ve raf düzeni
yaklaşımlar hakkında fikir
yaklaşımının ele alınması ile
edinmek.
elde edilecektir
Ürün teşhir araçlarını
öğrenmek.

Ürün teşhir araçlarının
kullanım yeri ve amaçlarına
göre maddeler halinde
belirlenmesi ile elde
edilecektir.
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Anahtar Kavramlar











Sunum
Tanzim
Teşhir
Tema
Raf Düzeni
Gondol
Manken
Askı
POP
Seperasyon
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Giriş
Mağazalar tüketicilere ürünlerin sunulduğu ve bu yolla satışın hedeflendiği alanlardır.
Elbette bir ürünün satılması, onunu ne şekilde tüketiciye arz edildiği ile doğrudan ilintilidir.
Mağazanın dış görünümü ve ardından ele aldığımız iç görünümüne ait unsurlar hep tüketicinin
mağaza içerisinde çekilere onun ürünlerle buluşmasını amaçlayan faktörlerdi.
Kitabımızın bu bölümünde ise tüketiciye satın almak isteyeceği ürünlerin hangi
yaklaşımları vasıtası ile, müşteride etki yaratacak hangi yöntemlerin kullanılması gerektiğini
ve bunların hangi araçlar ile yapılmasının faydalı olacağı konuları ele alındı.
Mağazacılıkta ürünlerin sunulması, onların tüketicilere uygun bir şekilde teşhir
edilmesi, mümkün olabildiğince hiçbir ürünün müşteri tarafından gözden kaçmayacak bir
yapıda sergilenmesi, gerektiğinde uygun bir raf düzeni ile bunun sağlanması, belirli günlerde
bu düzenlemenin özel bazı tasarımlarla güçlendirilmesi ve bunların hangi araçların kullanımı
ile gerçekleşeceği, bu bölümde ele aldığımız temel konular arasındadır.
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8.1 Mağazacılıkta Ürünlerin Sunulması
Mağaza içerisinde yer alan ürünlerin nitelikleri kadar, bu ürünlerin nasıl sunulduğu
tüketici kararlarında etkili rol oynamaktadır. Ürünlerin dikkat ve ilgi çekici şekilde sergilenmesi
ürün satışlarına doğrudan etki eder (Berman ve Evans, 2013). Bu nedenle mağaza içerisinde
ürün sunumlarını gerçekleştirmek ve bu sayede etkinliği artırabilmek için bazı kurallara
uyulması gerekir (Hasty ve Reardon, 1997).



Dengeli görünüm: Ürünler mağaza içerisinde belirli bir görsel denge
gözetilerek sunulmalıdır. Bu dengeyi sağlamak için ürünlerin spesifik bir simetri
göz önünde bulundurularak yerleştirilmesi gerekir.



Dikkat noktası: Ürünler; tüketicilerin dikkatleri mağaza içerisindeki belirli
ürün grupları veya alanlara odaklanacak şekilde, ürünlerin dikkat noktaları
oluşturması esasına göre dizilmelidir. Belirli bir noktaya dikkat çekildikten
sonra tüketici o bölgedeki diğer ürünlere de bakacaktır. Ancak mağaza içerisinde
çok fazla dikkat çeken unsurun bulunması, tüketicinin belirli ürün veya ürün
gruplarını hiç görmeden atlaması anlamına gelir.



Yükseklik ve derinlik: Mağaza içerisindeki ürün sunumları; öne çıkarılması
tercih edilen ürünlerin seçilerek göz hizasına yerleştirilmesi ve insan boyuna
uygun raflarda belirli ürünlerin yer alması şeklinde sistematize edilmelidir.
Benzer şekilde daha büyük ürünlerin rafların arka kısmına büyüklüğü daha
küçük ürünlerin ise ön tarafa yerleştirilmesi görsel ve verimlilik açısından önem
taşır.



Seperasyon: Özellikle gıda perakendeciliğinde mağaza içerisinde uzun
koridorlar oluşturacak şekilde ızgara düzeni raflar kullanıldığı için, farklı ürün
gruplarının yan yana sergilenmesi ve bu şekilde belirli ürün gruplarının gözden
kaçmasını önlemek için raflar arasına kısa boşluklar bırakmak ya da birbirinden
ayıracak görseller koymak işe yaramaktadır.



Sadelik: Her ne kadar sınırlı bir mağaza alanında mümkün olduğunca çok ürün
sergilenmesi düşünülse de, çok fazla ürün gösterimi kimi zaman kargaşa ve
görsel kirlilik yaratır. Bu nedenle her zaman tüketicilerin rahatlıkla ürünleri
algılayabileceği ölçüde bir sadelik gözetilmelidir.
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Resim 8.1 Bir Ürün Grubunu Ayrıştıran Reklam Amaçlı Seperasyon
(Kaynak: Mandis, 2016)
Mağazacılıkta görsel sunum unsurları “Ürünlerin Teşhiri”, “Raf Düzeni”, “Tema
Oluşturma” ve “Sunum Araçları” olarak dört kategoride ele alınır.

8.2 Ürünlerin Teşhiri
Mağazacılıkta ürünlerin satın alınması noktasında cazibe yaratması için onların
sergilenmesi, teşhir edilmesi gereklidir. Ancak bu teşhir, bazen ürünün niteliğine bazen de
fiyatına göre farklılık gösterir. Örneğin mücevher gibi yüksek fiyatlı ve lüks tüketim grubuna
girebilecek ürünler camekanlar ardında kapalı bir şekilde teşhir edilir. Buna rağmen yine fiyatı
yüksek olmasına rağmen teknolojik ürünlerin tüketiciler tarafından dokunulması, denenmesi ve
gözlem yapılması için açık şekilde teşhir edildiğini görürüz. Kıyafet mağazalarında ürünler
kumaş, doku ve model gözlemi yapılması için hatta denenebilmesi için yine açık şekilde teşhir
edilmektedir. Dolayısı ile teşhire ilişkin bu iki yaklaşım, ürünün niteliğine göre değişiklik
göstermektedir.
Ürünlerin mümkün olabildiğince açık şekilde teşhir edilmeleri, müşterilerin ürünü
almalarına teşvik edilmesi açısından daha uygundur. Müşteri alacağı ürüne dokunmak, onu
denemek, detaylı bir şekilde incelemek ister. Örneğin, bu gereksinimin farkında olan teknoloji
ürünleri, kapalı pakette sattıkları ürünlerden birer tane teşhire yönelik ürünü açıkça sergilemek
suretiyle müşterilerin alacakları ürünü önceden deneyimlemelerini amaçlamaktadır.
Ürünlerin teşhirinde birincil amaç elbette müşterilerin satın alacakları ürün hakkında
yakından ve detaylı bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Ancak bunun yanında ürün teşhiri,
mağaza raflarında ne kadar ürün stoğu olduğunu da göstermesi açısından ikincil bir fonksiyona
sahiptir. Bu fonksiyonu iyi anlamak ve doğru analiz etmek, ürün satışlarını artırmaya da
yardımcı olur (Newman ve Cullen, 2002). Zira bazı ürünlerin stokta daha az olduğunun
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görünmesi tüketici nezdinde ürünü tükenmeden satın alma duygusunu tetikleyerek satış
rakamlarına katkı sağlayabilecek nitelik taşımaktadır.
Ürün teşhiri gerçekleştirilirken ürün hakkında belirli bilgilerin açıkça verilmesi, bu
amaçla bu bilgilerin raflardaki etiketlerde veya ürün paketleri üzerinde yer alması tüketicinin
doğru bilgiyi alması açısından önemlidir. Bununla beraber ürünlerin mümkün olabildiğince
kullanım halleriyle teşhir edilmesi gereklidir. Bu sayede tüketici elde edeceği faydayı direkt
olarak görmüş ya da önceden deneyimlemiş olur. Mobilya mağazalarındaki ürünlerin küçük
odalar formunda tasarlanan alanlarda sunulması ya da kıyafetlerin mankenler üzerine
giydirilmesi buna uygun örneklerdir.

Resim 8.2 Mağaza İçerisinde Ürünün Kullanım Hali ile Teşhiri ve Deneme Standı
(Kaynak: Russian Construction, 2017)

8.3 Raf Düzeni
Raflar mağaza içerisinde ürünlerin stoklandığı, aynı zamanda teşhir edildiği en temel
teşhir aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla beraber mağaza içerisindeki ürünlerin
sunulmasını da kolaylaştırır. Raf düzeni satışı doğrudan etkilediği için bu konudaki verilecek
kararların profesyonellerce yapılması özellikle son dönemde büyük perakende şirketlerinin
tercih ettiği yoldur.
Ürünlerin raflarda sergilenmesi hem yatay hem de dikey düzlemde önem taşımaktadır.
Daha önce de bahsettiğimiz gibi göz hizasındaki ürünler arasında olabilmek için markalar
perakende mağazalar içerisinde ciddi bir rekabet içerisindedir. Zira göz hizasındaki ürünler
tüketicilerce daha kolay fark edilirken alt raflardaki ve en üst raflardaki ürünler daha az fark
edilir niteliktedir.
Benzer şekilde ürünlerin soldan sağa düzenlenmesi de aynı şekilde önem taşır. Zira
insan gözü ve özellikle bedeni genellikle sağdan sola doğru hareket etme ve bu gördüklerini
yönde fark etme eğilimindedir. Dolayısı ile bir mağaza içerisindeki rafların sağ düzleminde yer
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alan ürünler, göreceli olarak sol kısımdaki ürünlerle mukayese edildiğinde daha fazla fark
edilebilir olmaktadır. Bir tüketicinin mağazaya adım attığı andan itibaren ilk olarak sağ
kısımdaki rafları gözlemliyor olması durumu da, yine raf düzenlemesinde sağ kısımdaki raflara
satışını daha çok arzu ettiğimiz ürünleri koymak açısından bizlere yardımcı olmaktadır
(Lindstrom, 2009).

8.4 Tema Oluşturma
Belirli dönemlerde mağaza içerisindeki satışları artırmak, tüketicilerin mağaza
ziyaretlerindeki isteklerini canlı tutmak ve mağaza dinamizmini güncel tutmak adına belirli
günler veya dönemlerde temalar oluşturulur. Örneğin Ramazan ayı boyunca, yılbaşı
döneminde, anneler günü veya sevgililer günü gibi önemli günlerin öncesinde ve sonrasında
mağazalar hem bu günlere veya dönemlere ait çeşitli görsel unsurları hem de buna uygun
ürünlerini ön plana çıkarmaktadır.
Mağaza içerisinde oluşturulan temalar, mağazanın tümünde uygulanabileceği gibi
sadece belirli bir bölümünü kapsayacak şekilde de dizayn edilebilir. Tema genellikle mağazanın
vitrinine; çeşitli yazıların, büyük görsellerin ya da imgelerin yerleştirilmesi ile yansıtılmaktadır
(Schroeder, 2007).

Resim 8.3 Mağazasında Yılbaşı Teması Uygulayan Londra’da Bir Mağaza
(Kaynak: International Visual, 2015)
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8.5 Ürün Teşhir Araçları
Mağaza içerisindeki ürünlerin teşhiri, belirli araçlarla gerçekleştirilmektedir. Bu
araçların tercih edilmelerinde dikkat edilecek unsur, mağaza genişliği ve ürünlerin
büyüklükleri/ağırlıklarıdır. Bununla birlikte ürün teşhir araçları mutlak surette oluşturulmak
istenen mağaza imajına uygun olarak belirlenmeli ve buna göre yerleştirilmelidir. Ürün teşhir
araçlarını 5 genel grup içerisinde kümeleyebiliriz.

8.5.1 Askı ve Raflar
Askılar ağırlıklı olarak tekstil ürünlerinin sergilenmesinde kullanılan teşhir
araçlarındandır. Düz askılar duvardan veya belirli bir ayak üzerinden sarkıtılan düz ve farklı
sayıda kolları olan askı türüdür. Yuvarlak askı, bir ayak üzerinde dairesel bir halkanın monte
edildiği ve kimi zaman döndürülerek tüketicinin hareket etmeden daire üzerindeki tüm ürünleri
görmesini sağlayan askı türüdür. Spiral askı ise yuvarlak askı ile benzerlik gösteren ancak
yukarıdan aşağıya doğru bir spiral şeklinde tasarlanmış, ürünlerin aynı hizada değil de
yukarıdan aşağıya doğru sergilenmesini ve bu sayede birbirinden ayrışmasını sağlayan askı
şeklidir.

Resim 8.4 Askı Türlerine Ait Örnekler
Kaynak: Maadan, 2009, s.205
Raflar genel mağazacılıkta en çok kullanılan ürün teşhir aracıdır. Rafların irili ufaklı
birçok farklı boyutu bulunmakta ve perakendeciye uzunlamasına bir teşhir imkanı sunmaktadır.
Raflar tek başına, duvara monte edilen şekilde olabileceği gibi birkaç farklı raf kombinasyonu
şeklinde de planlanmaktadır. Izgaralı yerleşim düzenlemesinde sıklıkla kullanılan Gondola, en
çok tercih edilen raf düzenidir. Gondola sayesinde tüketiciler belirli ürünleri koridorlar boyunca
sağlı sollu olarak gözlemlemekte, dört tarafında ürünler olan Gondolalar koridor sonundaki
dönüşlerde de ürün inceleme imkanı yaratmaktadır (Varley, 2014).
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Resim 8.5 Gondol Raf Düzeni
(Kaynak: Shutterstock, 2018)

8.5.2 Mankenler
Mankenler tekstil, aksesuar ve benzeri ürünlerin teşhirinde kullanılan araçlardır.
Manken sözcüğü Hollanda dilinde “küçük adam” anlamına gelen Manneken (Little Man)
kelimesinden türemiş olsa da, teşhirlerde kullanılan mankenler çoğunlukla insan boyutuyla
birebir aynı olmaktadır (Pradhan, 2009).
Mankenler ürünlerin gerçek bir kişi üzerinde nasıl göründüğüne dair fikir vermesi
açısından oldukça etkili teşhir araçlarıdır. Kimi zaman askılarda teşhir edilen ürünler tüketicinin
dikkatini çekmezken, manken üzerindeki aynı ürün, tüketiciyi o ürünü denemeye ve satın
almaya teşvik edebilir. Bu açıdan mankenlerin bir Satın Alma Noktası (POP – Point of
Purchase) malzemesi olduğunu da varsaymak mümkündür.
Ancak manken kullanımının kaç adet olacağı, mağaza içinde ne şekilde
konumlandırılacağı, tam boy manken mi yoksa cinsiyetsiz yarım mankenlerin mi tercih
edileceği ve koleksiyondan manken üzerine giydirilecek ürünün hangisinin olacağı gibi
kararlar, manken kullanımının etkisini belirleyen önemli stratejik yaklaşımlardır (Anitha ve
Selveraj, 2010). Mankenler tam boy manken, yarım manken olarak ikiye ayrılır.
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Resim 8.6. Manken Örnekleri
(Kaynak: Shutterstock, 2018)

8.5.3 İndirim Sepetleri
Mağazanın genellikle orta kısımlarında, tüketicilerin geçiş güzergahı üzerinde yer alan
ve çeşitli fiyat avantajları nedeniyle fırsat ürünü olarak konumlandırılan malların konulduğu
sepetler, İndirim Sepeti olarak adlandırılmaktadır. İndirim sepetleri içerisinde ürünler herhangi
bir düzen olmaksızın karışık şekilde yerleştirilir. Bu tüketicide rekabet olgusunu daha da
güçlendirir ve müşterilerin indirimli ürünleri ve fırsatları kaçırmadan bulma, sahip olma
duygusuna hitap eder. İndirim sepetleri lüks mağazacılıkta kullanılmaması gereken bir teşhir
aracıdır.

8.5.4 Elektronik Teşhir Araçları
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte satın alma noktası iletişimi de kendisini geliştirmekte
ve dijitalleşmektedir. Önceden tavandan sarkıtılan döner reklamların, duvarda ve raflarda yer
alan görsellerin yerini artık yavaş yavaş bunların dijital versiyonları almaktadır. Elektronik
araçlar mağaza içerisindeki ekranlar, yönlendirmeler ve çeşitli göstergelerden oluşur.

8.5.5 POP Görsel Malzemeleri
Mağaza içerisinde yer alan her türlü afiş, pano, reklam, raf, görsel ve işaretlerin tümü,
mağaza içindeki satın alma noktası (Point Of Purchase) teşhir malzemesi olarak
değerlendirilmektedir. Zira bir ürüne ait afiş ya da görseller kimi zaman mağaza içerisinde bir
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satış ve teşhir aracı görevi görür. Bu nedenle POP görsel malzemelerin önemli birer iletişim ve
satış aracı olduğu unutulmamalıdır.

Resim 8.7 Bir Süpermarketteki Dönkart (POP Malzemesi) Örneği
(Kaynak: Pinterest, 2018)
Elbette bir mağazada konumlandırılması planlanan satın alma noktası iletişim
malzemelerinin yoğunluğu iyi hesaplanmalıdır. Sayıca çok fazla olan POP malzemeleri bir süre
sonra etkisini yitirerek tüketici tarafından görmezden gelime riskini (ingorance) beraberinde
getirir. Bu nedenle POP unsurlar mümkün olduğunca ziyaretçinin gözden kaçırmayacağı
noktalarda konumlandırılmalı ve belirli boyutta tasarlanarak içeriğindeki yazı ve görsel
büyüklükleri makul seviyede dizayn edilmelidir.
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Uygulamalar
TADIM MARKA KİMLİĞİ
Günümüzde gelişen mağazacılık sektörüne bakıldığında müşterinin beş duyu
organına hitap ettiğini ve beş duyuya da cevap verecek ortamlar yarattığını görürüz. İnsanlar
mantıksal değil duyusal nedenlerle alışveriş yaparlar. Duyusal temelli yapılan bu alışveriş
gerçeğine baktığımızda karşımıza şu sebepler çıkmaktadır; görünüşün daha iyi olmasını
istemek, modaya uymak, hayatı kolaylaştırmak, sahip olma duygusunun verdiği hoşnutluk
duygusunu yaşamak, kendini daha iyi hissetmek, hayatı daha konforlu hale getirmek. Satışın
gerçekleşmesi için ortada, ürüne veya hizmete duyulan bir ihtiyaç olmalıdır. Fakat bu ürün
veya hizmeti satın alınırken bu kararı veren müşteri, kararını çoğunlukla mantık temelinde
değil, duygusal temelde arzu ve isteklerine göre vermektedir.
Bu sebepten dolayı özellikle mağazacılık ve perakendecilik sektöründe bazı özel
tekniklerle müşterinin bu arzu ve istekleri yönlendirilir. İşte bu noktada ürünün
konumlandırılması ve mağaza içi trafik akışının önemli konuyu teşkil etmektedir. Tanzim
teşhirin üç önemli unsuru envanter, konum ve sunumdur. Envanter, satılan ürünün o satış
noktasının stoğundaki ve raflarındaki ürün çeşidi ve sayısı ile ilgilidir. Envanter tanzim teşhir
uygulamalarında ürün ve ambalaj karışımı, stok miktarı ve stok rotasyonu olmak üzere üç
bölümde incelenirken konum, yer ve ürün bloku olarak sunuş ise; Markalar ve sıralaması,
Ürünün müşteriye dönük olması, Fiyatlandırma ve fiyat etiketleri, POP malzemeleri (Satış
noktası malzemeleri), Görünüm ve temizlik olmak üzere farklı unsurlar içermektedir.
Satış elemanının ürünün müşteriye sunulmasında dikkat edeceği bazı noktalar daha
vardır. Bunlar: Ürün hakkında olumlu konuşarak müşteri üzerinde olumlu etki yaratması,
Ürünü müşteriye uzaktan göstererek değil de, müşterinin ürüne dokunmasını sağlayacak
şekilde anlatması, Ürünü müşteriye sunarken ürüne değer verecek tarzda sunması, Ürünü
müşterinin yanında ürüne değer vererek paketlemesi.
Ürün sunma ve çözüm önerisinde bulunması aşaması, aynı zamanda müşterinin satın
alma kararını verdiği ya da vermek için nedenlerini bulduğu aşamadır. Müşteriler bu aşamada
ikna olacaktır ve satış sona erdirilebilecektir ya da satın alma kararını erteleyecek veya
tamamen vazgeçecektir.
Kaynak: Yılmaz Pekmezcan , http://www.perakende.org/guncel/tanzim-teshir-ve-sihirli-yontemler1312546780h.html, Erişim Tarihi:20.04.2015
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Uygulama Soruları
1. Bir kırtasiye mağazası içerisinde hangi ürün teşhir araçlarının kullanılması satışa
yönelik olumlu katkı sağlar, belirleyiniz.
2. Mağazaların özel günlerde tema oluşturmalarındaki nedenleri sıralayınız ve yabancı
markaların ülkemizde yerel dönemlere ait (Ramazan Bayramı vb.) bu tip
uygulamaları varsa, değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Perakendecilikte mağaza atmosferini oluşturan en genel unsur ürünlerin mağaza
içerisindeki teşhiridir. Tasarımı ve görünümü ne şekilde olursa olsun, ürün olmadan bir mağaza
boş görünür. Dolayısı ile ürünlerin fiziksel varlıkları dahi, başlı başına bir mağaza atmosferi
unsuru olarak değerlendirilebilir. İşte bu bölümde mağazacılıkta ürünlerin teşhir edilmesine
ilişkin olarak sunum yaklaşımlarını, ürün teşhir araçlarını, raflardaki düzenleme stratejilerini ve
mağazacılıktaki teşhire destek olan dönemsel temaların neler olduğunu örnekleriyle ele almış
bulunuyoruz.
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Bölüm Soruları
1. Ürün Teşhir Araçları arasında yer alan Satın Alma Noktası (POP) Malzemeleri
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur
a.
b.
c.
d.
e.

Ürünlerin üzerinde yer alan fiyat etiketleridir
Mağaza girişinde konumlandırılan arama cihazlarıdır
Mağaza içerisindeki afiş ve görsellerin genel adıdır
Ürün teşhirinde kullanılan rafların tümüdür
Mağaza duvarlarındaki dijital ekranlardır

2. Aşağıdakilerden hangisi Ürün Teşhiri’nde kullanılan araçlardan değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

İndirim Sepetleri
Yazarkasalar
Mankenler
Askılar
Raf ve Gondollar

3. Tekstil ürünlerinde sıklıkla kullanılan ve ürünün kullanım anına ilişkin
tüketiciye fikir veren teşhir aracı aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Manken
Raf
Gondola
Sepet
Askılık

4. Dört tarafında rafları bulunan ve bu sayede tüketicilerin mağaza koridorları arasında
geçiş yaparken de ürün incelemesine olanak tanıyan ................................., genellikle en
çok tercih edilen raf düzenidir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçeneği belirtiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Sarkıtma Afiş
Yarım Manken
İndirim Sepeti
Spiral Askı
Gondola
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5. Ürün teşhir araçlarının mağaza içerisindeki yerleşimi yapılırken .............................
dikkate alınmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa uygun değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Mağazanın lokasyonu
Mağazanın genişliği
Ürünlerin nitelikleri
Ürünlerin boyutları
Ürünlerin ağırlıkları

6. Tema oluşturma çalışmaları bir mağaza için …………………… açısından faydalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa uygun değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Satışlara olumlu etki sağlama
Görsel atmosferi güncel tutma
Tüketici ilgisini canlı kılma
Personele ek iş yükü yaratma
Önemli tarihlere uygun görünme

7. Hangi ürünlerin raflarda dikey ve yatay düzlemde nerelere konumlandırılacağı
…………………………….. ile ilgili verilen bir karardır.
Boşluğa gelecek uygun cevabı belirleyiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Fiyat Politikası
POP Malzeme Seçimi
Raf Düzeni
Tema Tercihi
Marka Tercihi

8. Aşağıdakilerden hangisi ürün teşhiri ile ilgili olarak yanlış bir ifadedir?
a.
b.
c.
d.
e.

Tüketicilere ürünleri deneme fırsatı sunulmalıdır
Açık teşhir yapmak satışlara olumlu katkı yapar
Lüks ürünler kapalı olarak teşhir edilebilir
Tüketicilerin yeni ürünleri açmaması için teşhir ürünleri konmalıdır
Ürün merakını canlı tutmak için tüketiciye kapalı teşhir edilmelidir
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9. Süpermarketlerdeki raflarda yer alan birbiri ile benzer birçok ürünün yan yana dizilmesi
nedeniyle, tüketicilerin belirli ürünleri fark etmeden o bölümü geçmesinin önüne
geçilmesi adına aşağıdakilerden hangisi uygun bir önlem olabilir?
a. Kasaların mağazanın arka kısmında konumlandırılması
b. Rafların arasına her bir ürün grubuna ait seperasyon konulması
c. Mağaza web sitesine ilgili bölümlere ait kroki eklenmesi
d. Mağaza ürünleri hakkında broşür bastırılması
e. Mağaza personel sayısının artırılması
10. Aşağıdakilerden hangisi mağazacılıkta ürün sunumu ile ilgili bir örnek değildir?
a. Rafların üzerine “yeni”, “indirimli”, “fırsat” gibi bilgi etiketlerinin konulması
b. Giyim mağazasında orta alanda duran indirim sepeti
c. Vitrinde yer alan mağaza teşhir mankeni
d. Personelin yakasına tutturduğu isimlik
e. Tavandan aşağı sarkan raf dizisi

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)a, 4)e, 5)a, 6)d, 7)c, 8)e, 9)b, 10)d
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9. İNSAN FAKTÖRÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?





Mağaza Atmosferinde İnsan Faktörü
Mağaza Çalışanları
Personel Seçimi
Müşteri Profili
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Mağaza çalışanlarının davranışları ile mağaza imajı ve satış başarısı arasında nasıl bir ilişki
olabilir, değerlendiriniz
2. Mağaza çalışanlarının işe alınmasında ne gibi kriterler, başarılı bir personel seçimi
yapabilmek için önemli olabilir?
3. Bir mağazanın müşteri kitlesini, mağaza yönetiminin tercih ettiği şekilde oluşturabilmek
mümkün müdür? Yoksa bu kontrol edilemeyen bir faktör olarak mı karşımıza çıkar,
belirleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Mağaza Atmosferinde
İnsan Faktörü

Mağaza Atmosferinde İnsan
Faktörü kavramını anlamak

Mağaza Çalışanları

Mağaza Atmosferinde
Müşteri Faktörü

Mağaza çalışanlarının
seçimi, görünümü ve
yönetimi konularında bilgi
sahibi olmak
Mağaza atmosferinde
müşterinin de önemli bir
imaj faktörü olduğunu
kavramak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Mağaza atmosferinden insan
faktörünün tanımlanması ile
bu faktörlerin hangi
etmenlerden oluştuğunun
belirlenmesi şeklinde elde
edilecektir.
Mağaza personelinin seçimi,
işe alım süreci, dış
görünümü ve davranışı
konularının ele alınması ile
geliştirilecektir.
Müşterilerin mağaza
atmosferini nasıl
etkileyebileceğinin
tanımlanması ve bu etkiyi
kontrol etmeye yarayan
önlemlerin ele alınması ile
elde edilecektir.
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Anahtar Kavramlar











İnsan Faktörü
Personel
İstihdam
İşe Alım
Eğitim
Oryantasyon
Dış Görünüm
Kişisel Bakım
Davranış
Yaklaşım
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Giriş
Mağaza atmosferi kavramına ilişkin olarak bundan önce ele aldıklarımız, ağırlıklı görsel
ve tasarım odaklı konulardı. Bunların ele alınması da, yine insan faktörü çerçevesinde
tüketicinin algısını ve düşüncelerini olumlu yönde etkilemek için yapılması gerekenleri
değerlendirme amacı taşıyordu. Bunların ötesinde yine insan faktörünün mağaza atmosferinde
çok önemli bir başka hususu, mağaza personeli ve müşteri kitlesi perspektifinde, bölüm
içerisinde ele alıyor olacağız.
Mağazacılıkta ürünler, mağaza girişi, dış görünüm, vitrinler vb. Görsel öğelerin
tümünün yanında, personelin görünümü, davranışı ve mağaza içerisindeki müşteri kitlesinin
nasıl bir profile sahip olduğu da, oldukça kritik bir faktördür. Mağaza personelinin işe
alımından, arzu edilen müşteri profilini yakalamak için alınabilecek tedbirlere kadar birçok
unsur, bölüm içerisinde değerlendirilmektedir.
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9.1 Mağaza Atmosferinde İnsan Faktörü
Günümüz perakendeciliğinde “insan faktörü” olarak nitelendirilen, bir mağazada
çalışanlar ve o mağazanın müşterileridir. Başarılı bir mağazacılık ve perakende stratejisi için
bu iki faktör önem taşımaktadır. Mağazalar başarılı ve kârlı sonuçlar elde etmek istiyorsa;
çalışanlarını ve müşteri kitlesini uygun, doğru insanlardan oluşacak şekilde belirleyebilmelidir.
Bunu gerçekleştirebilmek için ise çalışanların o mağazada veya şirkette bulundukları için mutlu
olacakları fiziksel, maddi ve manevi şartları oluşturabilmek; müşterilerin devamlılığını ve
sadakatini sağlayarak onların mutlu olduğu mağazadan alışveriş yapmalarını sürekli kılmak için
ise onlara diğer mağazalarda bulamayacakları hizmeti, güveni ve doğru iletişimi sunabilmek
gereklidir (Dunne vd., 2013).

9.2 Mağaza Çalışanları
Mağaza atmosferinde bundan önce bahsettiğimiz iç görünüm ve dış görünüme ilişkin
faktörlerin tüketici nezdinde yarattığı algı ne kadar önemliyse, mağaza çalışanlarının da bu
algıya katkısı en az bunlar kadar, belki de daha fazla nisbette önem taşımaktadır. Mağaza
personelinin görünümü, yaklaşımı ve davranışı pozitif bir düşünceye sahip müşteriyi tümüyle
negatif düşünceye sevk edebileceği gibi, olumsuzluk ya da memnuniyetsizlik hisseden bir
müşterinin tutumunu da olumluya çevirebilir.
Bir mağazanın finansal açıdan başarılı olmasının ve bu yolla hedeflerine
ulaşabilmesinin getirdiği gereksinimlerden birisi, mağaza personelini iyi seçmek ve onları iyi
yönetebilmektir. Perakendecilik büyük ölçüde insan odaklı bir yaklaşım gerektirir. Mağaza
çalışanları ise önemli bir başarı faktörüdür. Çalışanlar kimi zaman müşterilerin ilgisini
çekebileceği gibi kimi zaman da onları mağazadan kaçırır, uzaklaştırır. Mağaza içerisinde 2 tür
personel bulunmaktadır:


Müşteri ile doğrudan ilişkide olan personel: Bu personel türü, mağaza
içerisinde bir ürünü satmaya çalışan, tüketiciye onu sunan ve onun hakkında
bilgi vererek yönlendiren doğrudan ürün satışını gerçekleştiren personel ile
kasalarda bulunan veya tezgah arkasında tüketici taleplerine cevap veren
çalışanlar bu kategoridedir.



Müşteri ile dolaylı olarak ilişkide olan personel: Bu personel türü ise tüketici
ile direkt temas kurmaz ancak dolaylı yoldan onlara hizmet eder. Örneğin
mağazanın içerisindeki depoda istenilen ürünleri bulmaya çalışan (ör: bir
ayakkabı mağazasındaki tüketicinin istediği uygun numaralı ayakkabıyı getiren
çalışan gibi) personel, temizlik personeli, mağaza güvenliği gibi işleri yapan
çalışanlar bu kategoridedir.

İşte mağazalar bünyesinde çalışacak personeli hem tüketici ile sağlayacakları iletişim
hem de personel türüne uygun olarak belirlemelidir. Mağazalar işe aldıkları personelin
istedikleri pozisyona zaman içerisinde uyum sağlayacaklarını beklememeli, bunu işe alım
aşamasında mümkün olduğunca gözlemlemeye çalışmalıdır. Zira yetenekleri sınırlı olan veya
yapılacak işe uygunluk göstermeyen personelin istihdam edilmesi yüzünden ortaya çıkacak o
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personelin eksikliği; diğer çalışanların üzerine daha fazla yük binmesi ve kişi başına düşen iş
yükünün artması anlamına gelmektedir.

9.2.1 Mağazaya Personel Seçiminde Önemli Olan Faktörler
Mağazacılıkta dikkat edilen unsurlar açısından çalışanlar; geçmişte neredeyse hiç
önemsenmiyor olmasına rağmen, zaman içerisinde çalışanların bir mağazanın başarısında
tahmin edilenin çok daha ötesinde rol oynadığının anlaşılması ile birlikte bu durum tümüyle
değişmiştir. Bu açıdan mağazada istihdam edilecek çalışanların özenle seçilmesi şarttır
(Akehurst ve Alexander, 1995).
Perakende mağazalarının personel işe alım süreçlerinde, adayları belirli kriterleri göz
önünde bulundurmak suretiyle değerlendirmesi ve buna göre işe uygun olup olmadıklarını
gözlemleyerek karar vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde uygun olmayan personel seçimi,
satışlardan müşteri ilişkilerine kadar mağazanın tüm kazanç faktörlerini olumsuz
etkilemektedir. Mağaza personel seçiminde dikkate alınacak faktörler temelde 4 kategoriye
ayrılmaktadır (Nel vd., 2005).


İnsan Kaynakları Planlaması: İnsan kaynakları planlaması yapılırken şirkete
alımı gerçekleştirilecek personelin belirlenmesinde 3 ana etmen göz önünde
bulundurulmalıdır. Bunlar “İşin Analizi”, “İş Tanımı” ve “İş Özellikleri”dir.
o İş Analizi: Yapılacak işe ilişkin tüm faktörlerin düzenli ve sistematik
olarak değerlendirilmesi ve analiz edilmesidir. İşe ait görevlerin,
sorumluluk ve yetkilerin belirlenmesi, işi yapacak personelin sahip
olması gereken asgari beceri, eğitim, yetenek, tecrübe ve fiziksel
yeterliliğin analiz edilerek belirlenmesidir.
o İş Tanımı: Bir çalışanın öncelikler ışığında yapması gerekenlerin
tanımlanmasıdır. Rakamlarla performans ölçümü yapılmayan işlerde,
işin tanımı açıkça ve detaylı bir şekilde tanımlanmalıdır. Örneğin bir
çalışana “Müşterilere iyi davranılması” konusunda bir tanımlama
yapmak çok geniş ve ucu açıktır. Ancak “Müşteri mağazaya girdiği
andan itibaren en geç 30 saniye içerisinde ‘Mağazamıza Hoş geldiniz’
denilerek karşılama yapılacaktır” şeklindeki tanımlama daha doğru,
anlaşılır ve amacı net bir şekilde ortaya koyar niteliktedir. İş tanımı
yapılırken personelden beklenenler mutlaka öncelik sırasına göre
kendisine belirtilmelidir. Aksi takdirde personelin tüm görevleri birden
yapmaya çalışması ve kafasının karışması gibi bir durum söz konusu
olabilir. Çalışana iş tanımında belirlenecek öncelikler, ondan beklenen
işlerin önemi doğrultusunda yapılmalıdır.
o İş Özellikleri: Bir çalışanın, bir işi yapabilmesi için sahip olması gereken
minimum özelliklerdir. İş özellikleri; personelin bir işe yeterli olmasını
sağlayacak “eğitim”, ”iş eğitimi”, “yetenek” ve “tecrübe” düzeyini
gösterir. Bunlara aynı zamanda iyi niyetli olma, sağlıklı bir benlik (ego),
iyi iletişim kurabilme ve sonuç odaklı olma gibi diğer özellikler de
eklenmelidir. Elbette bir çalışanın bu özelliklerin tümüne mükemmel
155

uygunluk göstermesi beklenmemelidir. Ancak işin tanımı ve analizi
yapıldıktan sonra, her işe uygun olan özelliklerin belirlenmesi şarttır.


İşe Alım Süreci: İşe alım süreci elbette insan kaynaklarının belirlenmesinde ve
mağaza personeli seçiminde en önemli aşamadır. Burada şirketin insan
kaynağını elde edebileceği iki önemli grup vardır.
o Şirket içi kaynaklar: Şirketi içerisindeki kişilerin işe uygunluk
göstermesi durumunda o işe alınmasıdır. Sonuç olarak şirketi kültürünü
halihazırda bilen ve mevcut bir çalışan olanların pozisyona istihdam
edilmesi çok daha kolaydır ve sürprizlerle karşılaşma olasılığı daha
azdır. Benzer şekilde şirket içerisinde çalışan kişilerin referansı ile de
dışarıdan ancak şirket içi kaynaklar vasıtası ile işe alım gerçekleşebilir.
o Şirket dışı kaynaklar: Reklamlar ve iş ilanları aracılığı ile yeni mezun
olan ya da başka şirketlerde çalışmış kişilerin istihdam edilmesidir. Bu
seçenekte çalışanın performansı ile ilgili olumsuzluklar yaşanması
olasılığı şirket içi kaynaklara göre daha fazladır.



Eğitim ve Geliştirme: İşe uygunluk gösteren ve istihdam edilen personelin
geçeceği bir sonraki aşama şirket içi oryantasyon eğitimi ve geliştirme sürecidir.
İşe yeni alınan bir kişiye öncelikle kurum hakkında, kurum kültürünü anlatan,
işin tanımının yapıldığı ve gereksinimlerinin anlatıldığı bir hazırlık eğitimi
verilir. Aksi takdirde çalışanlar deneme-yanılma yolu ile işi öğrenir, bu da
mağaza için zaman ve para kaybı anlamına gelmektedir. Eğitim ve geliştirme
sürecinde çalışana işe geliş-gidiş saatleri, sorumlu olduğu yönetici, birlikte
çalışacağı personel, çeşitli prosedür ve kurallar, şirket politikaları anlatılır.
Temel eğitimden sonra zaman zaman çalışanlara geliştirme eğitimleri verilmeli
ve bu eğitimler şu konuları aktarmalıdır.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Satışları Artırma
Maliyetleri Azaltma
Karı Artırma
Çalışan Sirkülasyonunu (İş Değiştirme) Azaltma
Hataları Azaltma
Becerileri Geliştirme
İş Performansını Geliştirme
Olumlu Çalışma Davranışı Geliştirme
Moral ve Motivasyon Artırma
Diğer Çalışanları Motive Etme

Motivasyon ve Değerlendirme: İşe alınarak çalışmaya başlayan personelin
maruz kalacağı son aşama ise motivasyon ve değerlendirme aşamasıdır.
Çalışanın motivasyonunu sürekli olarak yüksek düzeyde tutmak, satışları ve
müşterileri ilişkilerini artırır. Bir başka motivasyon unsuru ise, çalışanın
performansının değerlendirilmesi neticesinde gerçekleşir. Elde edilen
performansın iyi olması durumunda çalışan prim, hediye, izin gibi çeşitli
faydalarla takdir edilir. Düşük performansta ise daha iyi olması için motive
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edilerek bir sonraki dönemin beklentileri aktarılır. Bu yolla çalışanın performans
değerlendirmesi, motive edici bir yolla gerçekleştirilmiş olur.

9.2.2 Mağaza Personelinin Dış Görünümü
Mağaza atmosferinde son derece öneme sahip olan personelin, özellikle tüketici ile
direkt iletişimde olan grubu açısından dış görünümü ve fiziksel imajı tüketici algısı açısından
olumlu etki yaratacak nitelikte olmalıdır. Zira özenli ve düzgün bir dış görünüm, aynı zamanda
mağaza atmosferi ile uyumlu bir yapıda olduğunda, mağaza imajına çok önemli katkılar sağlar.
Mağaza personelinin dış görünümünü Kıyafet ve Kişisel Bakım olarak iki başlık altında
toplamak mümkündür.


Çalışanların Kıyafeti: Mağaza çalışanlarının kıyafeti her şeyden önce mağaza
atmosferi ile uyumlu olmalıdır. Örneğin eczanede çalışan personelin beyaz
önlük giymesi, giyim mağazalarında çalışan personelin tek tip ve belirlenen
mağaza formatına uygun koleksiyon kıyafeti giymesi, süpermarketin et
reyonunda çalışan personelin kasap önlüğü takması, bu bütünlüğü sağlamak
amacıyladır. Çalışanların kıyafetleri temiz olmalı, ütülü ve bakımlı
görünmelidir. Eğer bir takı takılıyorsa bu kıyafetin bütünlüğünü bozmamalı
ayakkabı ve diğer aksesuarlar hem temiz hem de uyumlu olmalıdır.



Çalışanların Kişisel Bakımı: Mağaza çalışanlarının kıyafeti kadar kişisel
bakımları da son derece önemli ve mağaza imajını doğrudan etkiler niteliktedir.
Personelin saçı, makyajı, sakal tıraşı mümkün olduğunca özenli ve çekici
olmalıdır. Bunun yanında personel kişisel temizliğine dikkat etmeli, ter kokusu,
sigara kokusu gibi tüketiciyi rahatsız edebilecek ya da olumsuz etkiler bırakacak
durumlardan kaçınmalıdır.

Resim 9.1 Kozmetik Reyonu Personelinin Mağaza Atmosferine Uygun Kıyafeti
(Kaynak: Shiban Air, 2018)
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9.2.3 Mağaza Personelinin Davranışı
Mağaza atmosferinde personel açısından ele alınması gereken son ve belki de en kritik
faktör personelin tüketiciyle olan iletişimi ve onlara karşı olan davranışıdır. Personelin
davranışı müşteriye karşı son derece nazik, anlaşılır, yardımsever ve güler yüzlü olmalıdır. Bazı
mağazalar belirli davranış biçimlerini şablon şeklinde hazırlayarak personeline eğitim
sürecinde aktarmaktadır. Örneğin bir süpermarket kasa sorumlusunun gelen müşteriyi
karşılaması, ürünleri kasadan geçirmeden önce avantaj (fırsat) kartının olup olmadığını
sorması, ürünleri geçirdikten sonra toplam alışveriş tutarını sesli bir şekilde ifade etmesi ve
varsa güncel promosyonlardan bahsederek tüketicilerin yararlanmak isteyip istemeyeceklerini
sorması, son olarak ödeme sonrasında mağazadan tekrar selamlayarak uğurlaması; aslında
mağazanın personel için belirlediği standart davranış şablonudur.
Mağazacılıkta atmosferi etkileyen ve tüketici algısını tümüyle değiştiren bir unsur
niteliği taşıyan personel davranışı, birçok mağazanın üzerine eğitimler verdiği ve prosedürler
geliştirdiği bir konudur. Mağaza çalışanlarının sergilediği davranışın satışlar ve mağaza algısı
üzerindeki etkisini çok iyi analiz eden MediaMarkt şirketi; çalışanlarına “Diğerlerinden daha
fazla gülümseyin” ifadesini şirket mottosu (sloganı) olarak belirlediğini ve bunun en önemli
şirket değeri olduğunu sürekli hatırlatmaktadır (Kraft ve Mantrala, 2009).

Resim 9.2 “Diğerlerinden daha fazla gülümseyin” – Media Markt Mağazası Çalışanı
(Kaynak: MediaMarkt, 2016)
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9.3 Müşteriler
Mağaza atmosferinde insan faktörü ele alındığında, mağaza personeli kadar mağazayı
ziyaret eden müşterilerin de bu faktörde etken olduğu unutulmamalıdır. Zira bir mağazaya
girdiğimizde içerideki müşteri kitlesi, bizim o mağaza hakkındaki düşünce ve algılarımızı
doğrudan etkilemektedir. İçeride özel bir kitle olduğunu hissettiğimizde kendi davranışlarımızı
da ona göre düzenler, lüks bir mağazaya gelişigüzel kıyafetlerle geçerken uğramak yerine, daha
özenli bir şekilde alışveriş yapmaya gideriz.
Yöneticiler; mağaza içerisinde olmasını arzu ettikleri kitleyi veya mağazayı kimlerin
mağazayı ziyaret edeceğini belirleyemezler. Zira bu çok da kontrol edilebilir bir faktör değildir.
Ancak mümkün olabildiğince mağaza profiline uygun olmayan müşterilerin, rencide edilmeden
ve diğer müşterilerce mümkün olabildiğince fark ettirilmeden uzaklaştırılması en akılcı yoldur.
Bunun için mağaza için güvenlik personelinin istihdamı veya müşterileri sürekli denetleyen bir
personelin bu vazife ile görevlendirilmesi uygun bir metod olacaktır. Ayrıca mağaza içerisine
güvenlik kameraları yerleştirmek ve bunların görünür kılınması, ya da müşterileri bu sistemden
haberdar edecek küçük uyarıların bulundurulması da, olası olumsuz müşteri davranışlarının
önüne geçer.
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Uygulamalar
PERAKENDENİN YENİ SİLAHŞÖRLERİ: PERAKENDE ÇALIŞANLARI
Perakende sektöründe satışları yükseltmek ve yeni müşteri kazanmak yaşamak için
temel amaçtır. Ama nedense bütün perakendeciler bunun için hep aynı yolu denerler ve
istedikleri başarıyı yakalamakta hep zorlanırlar. Reklamlar, insertler, kampanyalar hep
benzerdir. Bu rekabetin kaçınılmaz sonucudur aslında. Her şey benzeşmeye başlayınca da
kar payları azalmaya ve benzeşmeye başlar.
Herkes farklılık yaratacak bir şey arayıp durur. Satışa odaklanmaktan mıdır bilinmez,
hep ürün üzerine strateji geliştirilir. Bu strateji de gelip, perakendenin silahşörlerinden ilki
olan “Fiyat” a dayanır kalır. Perakendenin en güçlü silahşörlerinden biri de “ürün
bulunabilirliği”dir. Ürün bulunabilirliği daha küçük alana sahip yerel perakendeciler için
güçlü ve bakımı zor bir silahşörüdür. Sürekli tek ürünü kullanan müşteri aynı ürünü
bulamadığı anda tercihini başka şirketten yana çok hızlı kullanabilmektedir.
Gelelim eskiden perakendede değeri pek bilinmeyen, yeni bir silahşöre. Bu silahşörün
adı “Personel / Çalışan”dır. Perakende çalışanları, perakendenin şu andaki en önemli
silahşörleridir. Anlık satışların %50 sinin personel tarafından yapıldığı ortada olan bir
gerçektir. Ve personelin yapabilecekleri ile ilgili bilinmeyen pek çok şey vardır. Onda
inanılmaz ve sihirli sayılabilecek bir güç mevcuttur. Bu gücü kullanabilmek ve açığa
çıkarabilmek ise perakende şirketinin elindedir.
Personel, özellikle de müşteri ile yüz yüze kalan saha personeli çok önemlidir. Onlar
şirketin imajı/yüzüdür. Biz nasıl bir insanı tanırken yüzüne bakıyorsak ve onun yüzünden
onun kim olduğunu hatırlıyorsak, müşteri de personele baktığında şirketi hatırlar. Personel
şirketin yüzüdür. Bir iade işlemi sırasındaki öfkeli ses tonu, bir satış sırasında satış
elemanının küçümser gülümsemesi bir şirkete yüzlerce müşteriyi kaybettirmiş olabilir.
Personel / Çalışan isimli silahşörü geliştirmek ve başarılı olmasını sağlamak için, onu
eğitmek, yetiştirmek, geliştirmek, motivasyon ve beklentilerini karşılamak gerekmektedir.
Siz hiç kendi kendine yetişen bir silahşör gördünüz mü? Eğitim, personel isimli
silahşörünüzün temelini oluşturmaktadır. Bu işe başlamak için çok büyük eğitim bütçeleri
gerekmemektedir. Bir eğitim salonu ve onları geliştirebilecek kişiler bulmak çok güç
değildir. En önemlisi de şirkette bir eğitim departmanı kurmak ve eğitimi sürekli hale
getirmektir. Personel en çok kendi mesleği ile ilgili mesleki eğitim istemektedir. Bunun
yanında müşteri memnuniyeti / iletişim, problem çözme gibi eğitimler verilerek personel
bilinçlendirilebilir ve daha başarılı olması sağlanabilir. Eğitimler sonunda elde edilen en
büyük kazanç ise personelin perakende sektörünü sevmeye başlamasıdır.
Sonrasında, müşterileriniz mağazada yaşadıkları deneyime, son silahşörünüzü yani
personelinizi de eklerle ve müşteri memnuniyetiniz yükselir. Bu da size başarı olarak geri
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döner. Kriz döneminde ilk önce personelini işten çıkaran şirketler, sanırlar ki maliyetleri
düşüp karları yükselecek. Oysa silahşörünü kaybetmiş bu kale, daha da çöker ve var olan karı
da aşağıya düşmeye başlar. Sonunda kale de düşer. Unutulmaması gereken en önemli şey
şudur. Müşteri artık sadece ürünlere hayran olduğu için mağazaya gelmiyor. Orada kendini
iyi hissettiği için mağazaya geliyor. Bunu başaracak silahşör de Personel yani çalışanlardır.
Türkiye’de hala yerel perakendecilerin başarılı olması ve uluslararası şirketlere karşı çoğu
yerde başarılı olmasının sebebi, personellerinin müşterileriyle kurduğu samimi ve sahici
ilişkidir. Bazı yabancı perakendecilerin kavrayamadığı şey budur. Biz sıcak, sosyal ve
duygusal insanlarız. Bir mağazada bizi en çok etkileyen şey sıcak ve samimi bir hoş geldiniz
cümlesidir.
Perakende sektörü, çalışanlarına daha çok önem vermeli, şirketlerde mutlaka İnsan
Kaynakları / İç iletişim departmanlarını kurmalı, eğitimi sürekli hale getirmeli, personel
memnuniyeti ve personel motivasyonunu artırıcı çalışmalar yaparak, perakendenin yeni
silahşörünün gücüne güç katmalıdır.

Kaynak: Cengiz Çatalkaya, http://www.yetenekvekariyer.com/perakendenin-yeni-silahsorleriperakende-calisanlari/, Erişim Tarihi:26.04.2015
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Uygulama Soruları
1. Teknolojik ürünler satan bir mağazanın yöneticisi olduğunuzu varsayın.
Mağazanızın dijital fotoğraf makineleri bölümünde çalıştırmak üzere istihdam
edeceğiniz bir personel için ne gibi özellikler ve nitelikler arıyor olursunuz,
belirtiniz.
2. Olumlu bir mağaza atmosferi yaratmak açısından; mağaza çalışanlarının tek tip
kıyafet giymeleri mi yoksa serbest kıyafet giymeleri mi sizce daha iyi bir etki
yaratır, tartışınız.

162

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mağaza atmosferinde insan faktörü, o mağaza içerisinde ister müşteri ile direkt temas
halinde olsun, ister arka planda hizmet eden bir nitelikte olsun, müşteri algısını ve mağaza
imajını derinden etkileyen bir öneme sahiptir. Bu açıdan baktığımızda bölüm içerisinde bir
mağaza personelinin işe alım sürecinde geçirmesi gereken aşamalardan, işe alım sonrası
davranış ve eğitim kademelerine kadar nasıl bir yoldan gitmesi gerektiğini, tüketici ile olan
iletişiminde gerek dış görünüm gerekse bireysel bakım unsurları açısından nelere dikkat etmesi
gerektiğini detayları ile ele aldık.
Bunun yanında personel kadar, mağaza içerisindeki ziyaretleri sırasında müşterilerin
profilleri de, potansiyel ziyaretçilerin içeridekilere bakarak nasıl bir mağazaya giriş yaptıklarını
anlamaları açısından önem taşıdığından, bölüm içerisinde insan faktörünü sadece çalışan
personel olarak değil aynı zamanda müşteri kitlesi açısından da değerlendirdik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi “mağazacılıkta insan faktörü” kapsamında
değerlendirilemez?
a.
b.
c.
d.
e.

Ürün fiyatları
Mağazadaki müşteriler
Kasiyerlerin kıyafeti
Mağaza çalışanları
Güvenlik elemanının davranışı

2. Hangisi mağaza personelinin tüketici üzerinde sağlayacağı etkilerden değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Ürün satın almada ikna etme
Mağaza hakkındaki algısını olumlu/olumsuz yönde etkileme
Ürün fiyatlarında prosedür dışı iskonto yaparak müşteri beğenisi kazanma
Müşterinin tekrar mağazayı ziyaret etmesini sağlama
Plansız satın alma gerçekleştirmeyi sağlama

3. Mağazacılıkta İnsan Faktörü ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a.
b.
c.
d.
e.

Mağazalar her kesimden müşteriyi kabul etmek durumundadır.
Personel kıyafetinin temiz ve düzgün olmasına dikkat etmelidir.
Çalışanlar öğlen izinlerinde kötü koku oluşturacak yemek yememeye özen
göstermelidir.
Mağaza müdürü, personelin görevlerini onlara açık ve düzgün bir şekilde
tanımlamalıdır.
Mağaza personeli gelişi güzel işe alınmamalı, belli kriterler oluşturulmalıdır.

4. Mağaza personelinin davranışlarını düzenlemek ve bir standart yakalamak için şirketler
bazen ................................... uygulayabilirler.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçeneği belirtiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Müşteri hedeflemesi
Personel prim sistemi
Satış taktikleri
Güvenlik tedbirleri
Konuşma prosedürü
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5. Mağaza personelinin gelişimi için düzenlenen eğitimler ................... amacı taşımalıdır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olmayan seçeneği belirtiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Satışları artırma
Rakipleri örnek alma
Motivasyon artırma
Beceri geliştirme
Performans geliştirme

6. Mağazaların çalışanlarının durumlarını tespit ederek iyileştirmek amacıyla
uyguladıkları sürece …………………… denir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçeneği belirtiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

İşe alım
Ön görüşme
Hedef belirleme
Motivasyon ve değerlendirme
Oryantasyon

7. İnsan kaynakları planlaması yapılırken, bir işin düzenli ve sistematik olarak
değerlendirilmesi ile o işe ait sorumluluk ve yetkilerin belirlenmesi sürecine
…………………………….. denir.
Boşluğa gelecek uygun cevabı belirleyiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

İş analizi
Teknik beceri
Eğitim süreci
İş tanımı
Yetenek

8. Bir işin personeli tarafından ne şekilde yapılması gerektiğinin belirlenmesi
……………….. olarak adlandırılır.
Boşluğa gelecek uygun cevabı belirleyiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

İş akış şeması
Yasal prosedür
İş tanımı
İş analizi
Kalite yönetim sistemi
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9. Aşağıdakilerden hangisi mağazaya personel seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar
arasında sayılamaz?
a. Kişiler arası iletişimi iyi olmalıdır
b. Ailesinde daha önce aynı işi yapmış kişiler olmalıdır
c. Mağaza konseptini doğru algılamalıdır
d. Ürün grupları hakkında bilgi sahibi olmalı/bilgi edinebilmelidir
e. İkna edici, inandırıcı ve saygın olmalıdır
10. Aşağıdakilerden hangisi işe alım sürecinde şirketlerin başvurduğu kaynaklar arasında
yer almaz?
a. Kariyer siteleri
b. Kurum sitesi
c. Gazetelerin insan kaynakları eki
d. Kurum içi personel tavsiyeleri
e. Reklam ajansları

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)a, 4)e, 5)b, 6)d, 7)a, 8)c, 9)b, 10)e
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10. SES ve İŞİTSEL UNSURLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?






Mağazacılıkta Ses Faktörü
Ses ve İşitsel Unsurlar Nelerdir?
Mağaza İçi Müzik Yayını ve Seçimi
Mağaza İçi Anonslar
İç ve Dış Kaynaklı Gürültü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Mağaza içerisinde çalınan müzik ile müşteri davranışı arasında bir ilgi olabilir mi?
Düşünerek değerlendirmeye çalışınız
2. Mağaza içerisinde ne gibi rahatsız edici gürültüler olabilir? Bunların engellenmesi mümkün
müdür?
3. Mağazanın tarzı ile, mağaza içindeki müziğin tarzı arasında nasıl bir bağlantı olmalıdır,
belirleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ses ve İşitsel Unsurlar

Mağazacılıkta ses ve işitsel
unsurları anlamak

Mağaza İçi Müzik Yayını

Mağaza İçi Anons ve
Gürültüler

Mağaza içinde yayınlanan
müziklerin amaç ve
sonuçlarını öğrenmek

Diğer ses unsurlarının neler
olabileceğinin öğrenilmesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ses ve işitsel unsurların
neler olduğunu tanımlanması
ve mağazacılık atmosferin
oluşumu noktasında sesin ne
gibi bir etki yaratacağını ele
alınması ile geliştirilecektir.
Mağaza içerisinde yapılan
müzik yayınının mağaza
atmosferine olan olumlu ve
olumsuz etkilerinin
açıklanması ile elde
edilecektir.
Mağaza içerisindeki anons,
iç kaynaklı ve dış kaynaklı
gürültülerin tanımlanarak
örneklendirilmesi ile
kazanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar









Ses
Gürültü
Müzik
Anons
İşitsel Unsur
Yayın
Radyo
Telif
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Giriş
Mağazacılıkta hemen hemen hepimizin çok kesin bir şekilde fark ettiği ve mağaza
atmosferinin oluşumunda büyük önem taşıyan bir unsur olan müzik, bu bölümde mağaza
atmosferini oluşturan ses ve işitsel unsurlar arasında ele alınacaktır. Elbette mağaza içerisindeki
sesin yüksekliği, mağazanın dinginliğine etki yaratmakta ve müşterilerin algısında rol
oynamaktadır. Bu nedenle fiziksel olmasa da, en az fiziksel unsurlar kadar, kimi zaman fiziksel
unsurların da ötesinde bir role sahip ses ve işitsel unsurlar, tüm alt bileşenleri ile irdelenecektir.
Mağazacılıkta ses ve işitsel unsurlar dediğimizde sadece mağaza içerisinde çalan
müzikleri anlamamız, eksik ve yetersiz kalır. Müziğin elbette satın almaya ve tüketici
hareketlerine olan etkisi yadsınamaz. Ancak mağaza içerisindeki genel ses seviyesi, gerek iç
kaynaklı gerekse dış kaynaklı gürültünün tüketici ve personel üzerinde bıraktığı olumsuz etki
ve mağaza içinde yapılan anonsların gerekliliği yine bu bölümde ele alacaklarımız arasında yer
almaktadır.
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10.1 Mağazacılıkta Ses ve İşitsel Unsurlar
Tüketicilerin özellikle alışveriş deneyimleri göz önünde bulundurulduğunda, mağaza
atmosferi kavramının oluşmasına katkı sağlayan güçlü faktörlerin arasında ses ve işitsel
unsurlar da gelmektedir. Zira bir mağazanın huzurlu, sakin, eğlenceli, dinamik ve alışverişe
yönlendiren bir havaya sahip olmasını belirleyen ve buna katkı sağlayan unsurlar o mağazanın
içeriğinde sesler ve gürültülerdir.
Mağaza içerisindeki personelin konuşmalarından, yapılan anonslara, fonda çalan
müzikten, mağaza içindeki genel gürültü seviyesine kadar tüm işitsel faktörler o mağazanın
atmosferine ve dolayısı ile algılamasına yönelik etken rol oynamaktadır. Mağaza içindeki ses
ve işitsel unsurları Müzik, Anonslar ve Gürültü olarak ele almak mümkündür (Milliman, 1982).

10.2 Müzik
Yapılan birçok araştırma sonucuna mağaza içerisinde müzik kullanılmasının
tüketicilerin zihinsel tepkilerinde etkileri olduğuna yönelik sonuçlar elde edilmiştir. Müzik, bir
mağazanın atmosferini oluşturan majör unsurlar arasında değerlendirilir (Chebat vd., 2001).
Mağazaya gelen tüketicinin ilgisi, hafızası, algıladığı süre ve mağaza atmosferine ilişkin
değerlendirmesinde müziğin etki ettiği gözlemlenmiştir. Mağaza içerisinde çalınan arka fon
müziği, yapılan seçime göre ya tüketicinin aklının karışmasına neden olarak negatif bir etki
sağlamakta, ya da onun dikkatini çekerek çevresindeki ürünlere daha fazla odaklanmasına
neden olmaktadır (Watada vd., 2011).
Müzik mağaza imajını güçlendirerek hem tüketicilerin hem de çalışanların kendilerini
mutlu hissetmelerini sağlar. Çalınan müziklere göre tüketicilerin ruh halleri değişebilir. Bu
nedenle mağaza yöneticileri düşündükleri hedeflere ve mağaza içinde yaratmak istedikleri
dinamizme göre müzik seçimi yaparlar. Zira yavaş ve ağır müzikler tüketicilerin daha sakin ve
mağaza içerisinde daha ağır hareket etmelerine sebep olurken, hızlı ve tempolu müziklerin
tüketicilerin daha çabuk karar vermelerine ve hızlı hareket etmelerine neden oldukları
bilinmektedir. Örneğin bu nedenle fast food restoranlarda hızlı ve tempolu müzikler daha çok
tercih edilmekte, lüks restoranlarda ise sakin ve rahatlatıcı müziklere yer verilmektedir.
Müzik her ne kadar fiziksel bir nesne olmasa da, perakendecilikte mağaza şablonunu bir
parçası olarak görülmektedir (Samli, 1998). Sonuç olarak mağazalar sessiz olmamalıdır. Zira
müşteriler sessiz bir ortamda bulunmaktan sıkılabilir. Bu nedenle müzik hem müşterilerin
eğlenmelerini ve aynı zamanda mağaza hakkında olumlu algıya sahip olmalarını ve mağaza
deneyimini hatırlamalarını sağlar. Elbette mağaza içerisinde müzik yayını esnasında ses
düzeyinin ne ölçüde yüksek olacağına iyi karar verilmelidir. Çünkü saatler boyunca benzer
müzikleri dinleyen çalışanlar bu yayın sebebiyle yorulabilir ve performansları düşebilir. Bunun
yanında sürekli olarak tempolu müzik yayını da onların bir süre sonra yorularak düşük verimle
çalışmalarına yol açabilir. Bu nedenle mağaza içerisinde çalınacak müzik sıralaması (playlist)
dikkatlice seçilmelidir (Schroeder, 2007).
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Mağazalar çaldıkları müzikleri kimi zaman içerisinde bulundukları sezona veya döneme
göre belirleyebilmektedir. Örneğin yılbaşı döneminde bu zamana uygun, sevgililer günü
döneminde günün anlamını yansıtan ve alışverişe teşvik eden, anneler ve babalar günü gibi özel
günlerde ise biraz daha duygusal müziklerin seçilmesini ve çalınmasını tercih edebilirler.
Özetle bir mağazada çalınan müziklerin tüketici üzerinde yarattığı etkiler şu şekilde
sıralanabilir (Herrington ve Capella, 1994):


Tüketicilerin satın alma davranışlarını etkiler



Tüketicilerde duygusal tepkilere neden olur



Tüketicilerin hareket hızını ve temposunu etkiler



Tüketicilerin duygusal durumlarını etkiler



Tüketicilerin rahatlamasına ve kaygılarından uzaklaşmasına neden olur



Tüketicilerin mağazada sıkılmamasını ve daha fazla vakit geçirmesini sağlar



Bekleme süresinin daha az algılanmasına yardımcı olur



Mağaza personelini motive eder



Personelin sıkılmasını önleyerek çalışma performansını artırır

Tüketiciler mağazalarda alışveriş yaparken üç farklı yayın türü ile karşılaşmaktadırlar.
Mağazalar müzik yayınını bununla ilgilenebilecek personel sayısına, mağazanın fiziksel
büyüklüğüne, perakendecilik ve satış stratejisine ve sahip olduğu bütçeye göre belirlemektedir.
Mağazalarda genel olarak 3 türlü müzik yayını söz konusudur:


CD veya Harici Disk Üzerinden Yapılan Hazır Yayın: Playlist olarak da
adlandırılabilen bu yaklaşım genellikle en kolay ve en ucuz yayın türüdür.
Mağaza personeli önceden hazırlanan müzik listesini, ses sistemine ekleyerek
tüm gün boyunca yayının yapılmasını sağlar. Mağazalar belirli durumlarda
çaldıkları müziklere ilişkin telif durumlarını dikkate almalıdır.



Canlı Radyo veya Televizyon Yayını: Bir başka uygun ve maliyeti düşük
seçenektir. Mevut yayını olan bir radyo veya televizyonun mağaza içerisine eş
zamanlı olarak verilmesi esasına dayanır. Avantajı, her gün aynı müzikleri
çalmamak için yeni listeler yapmakla uğraşmayı önleyerek zamandan tasarruf
sağlamasıdır. Dezavantajı ise kontrol edilebilir olmayışıdır. Örneğin radyonun
reklam kuşağının mağaza içerisinde yayınlanması hoş bir durumu ortaya
koymaz.



Özel Radyo Yayını: Daha ziyade büyük perakende mağazalar tarafından tercih
edilir. Mağaza içerisinde uygun bir yere konulan yayın kabini vasıtası ile bir
radyo sunucusunun (DJ) program yapması ve müzikleri yönetmesi ile
gerçekleşir. DJ kimi zaman mağaza hakkında bilgiler vermekte, aynı zamanda
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bazı önemli gelişme, fırsat ve kampanyalardan da tüketicileri haberdar
etmektedir. Bu iş için özel olarak atanmış personel istihdamı ve radyoculuk
yayın ekipmanları için yatırım yapmayı gerektirir. En büyük avantajı ise özgün
ve ayrıcalıklı bir yayın yaparak tüketicilerin ilgisini çekmesidir.

Resim 10.1 Kanyon Alışveriş Merkezi İçerisinde Yer Alan Radyo Kabini
(Kaynak: Observv, 2017)

10.3 Mağaza İçi Anonslar
Anonslar mağaza içerisindeki çeşitli gelişmelerden veya fırsatlardan, indirimlerden
müşterileri haberdar etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bunun yanında bazen çok büyük
ölçekteki süpermarketlerde veya perakende mağazalarındaki belirli reyonlarında;
sorumlularının çağırılması, danışma ile iletişim kurulması gereken hususlarda bilgi verilmesi,
kayıp eşyaların duyurumunun yapılması veya otopark ile ilgili sorunların çözümlenmesinde de
bu mağaza içi anonslar kullanılabilmektedir.
Anonslar da bir mağazanın atmosferini etkileyen ve müşteri algısını değiştirebilen
faktörler arasındadır. Mağaza içerisinde anons yapılıp yapılmamasının gerekliliği, mağazanın
yapısına, sattığı ürünlere, sunduğu hizmete ve hitap ettiği hedef kitleye uygun olarak değişiklik
gösterebilmektedir. Seçkin müşterileri olan ve belirli gelir grubundaki kitleye hitap eden bir
mağaza içerisinde anons yapılması, indirim ve fırsatlardan bahsedilmesi hoş ve uygun
karşılanmaz. Müşterilerin o mağazadan soğumalarına neden olur.
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Mağaza içerisinde yapılan anonslarda şu unsurlara dikkat edilmelidir (Arslan, 2011):


İletilen mesaj açık ve anlaşılır olmalıdır



Mesaj tüketicinin takip edebileceği konuşma hızında aktarılmalıdır, çok hızlı
söylenen mesajın algılanması zorlaşırken, çok yavaş verilen mesajın takibi ise
zordur.



Anons yapan kişinin konuşma tarzı, hitabeti doğru olmalıdır.



Anons yapan kişinin ses tonu anons yapabilmeye uygun, güzel olmalıdır. Tiz
sesi olan bir bayanın anons yapması, mağaza içerisinde tüketicilerin irrite
olmasına neden olacaktır.



Yapılan anonslar sık aralıklarla fazla tekrar edilmemelidir. Aksi takdirde
müşteri aynı veya benzer anonsları duymaktan sıkılabilir.



Anonslar ne çok kısık sesli ne de aşırı yüksek sesli yapılmalıdır. Yapılan
anonsların uygun bir ses yüksekliği ile, cümleleri yuvarlamadan açık ve net bir
şekilde uygun ve etkileyici ses tonuyla yapılmasına özen gösterilmelidir.,

Resim 10.2 Mağaza İçerisinde Anons Yapan Personel
(Kaynak: Indiamart, 2018)
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10.4 Genel Mağaza Gürültüsü ve Diğer Sesler
Bir mağaza içerisinde işitsel unsurlardan bir diğeri de mağazanın içerisinde genel
konuşmalardan ve fiziksel unsurlardan dolayı oluşan genel gürültü seviyesidir. Gürültü, mağaza
içindeki müşterilere ve çalışanlara rahatsızlık veren her türlü sesin karışımı olarak
tanımlanabilir. Gürültü hem mağaza personelinin pozitif yaklaşımını hem de müşterilerin
sağlıklı ve mutlu bir alışveriş deneyimi yaşamalarını engeller.
Mağaza içerisinde yer alan gürültüyü ikiye ayırmak mümkündür:


İç Kaynaklı Gürültüler: Mağaza içerisindeki genel konuşmaların, personelin
kendi arasındaki iletişimin, havalandırma ve ışıklandırmaların yol açtığı sesler
mağaza içerisindeki iç kaynaklı gürültülerdir.



Dış Kaynaklı Gürültüler: Mağazanın içerisine, dış ortamdan ulaşan trafik
gürültüsü ve sokaktaki unsurların (yayalar, diğer mağazaların dışa yaydığı
müzik, yol çalışmaları vb. sesler gibi) mağaza içerisine taşıdığı seslerdir.

İster iç kaynaklı ister dış kaynaklı olsun, müşterileri rahatsız edebilecek ve onların
alışveriş deneyimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ses ve gürültünün önüne
geçilmelidir. Mağaza yönetimleri bu amaçla gerek zeminde gerekse tavan ve duvarlarda sesi
absorbe edecek ve gürültüyü engelleyecek çeşitli ses yalıtım malzemelerini mağaza
dekorasyonunda kullanmayı tercih etmelidir.
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Uygulamalar
MAĞAZADA MÜZİK SEÇİMİ NASIL YAPILMALI?
Küçük ya da büyük bir mağazanız var ve ne çalmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Herkes gibi
yabancı müzik mi? Türkçe müzik atmosferi nasıl etkiler? Slow mu olacak hareketli mi?
Tüm bunlar sizin amacınızı ve konseptinizi netleştirmenize bağlı...
Eser birlikleri ile çalışacak bütçeniz var mı?
Türkçe ya da yabancı, çalabileceğiniz popüler şarkıların teliflerini metrekare başına
belirlenen bir hesapla ödemek durumundasınız. Radyo da çalsanız bu değişmez. Yabancı
müzikte daha uygun hesaplı çözümler için edisyon şirketi tarzında oluşumlar var. İsmi
bilinmeyen sanatçıların "sound alike" şarkıları ya da dilediğiniz tarzda kulağa hoş gelen
şarkıların olduğu arşivlerini belli bir ücret karşılığında kullanabiliyorsunuz.
Ağırlıklı hedef kitleniz kim?
Müşteriler mi, personel mi? Birini seçip ona ağırlık vermezseniz ileride büyük sorunlar
yaşayabilirsiniz. Memnun etmek istediğiniz kitle her ikisi de olabilir ama yüzde payı ile
oranlarını belirlemelisiniz. Yoksa personel genelde daha tempolu ve bilinen şarkılar isterken,
müşteriler tempoyu düşürmenizi ve hep aynı popüler hitleri çalmamanızı isteyecektir. Arada
kalmamak için terazinizi baştan kullanın.

Tarzınız ne olmalı?
Pop, jazz, rock, etnik... Ne satıyorsunuz? Ürünlerinizin hedef kitlesi kim? Mağazanızdan
alışveriş yapan bir insanı hayal edin. Kadın mı erkek mi? Nerede oturur, başka hangi
markaları beğenir vs. Onu ete kemiğe büründürün ve can alıcı soruyu sorun: Ne dinler? Kendi
zevkinize göre değil, hedef kitlenizin ortalama yaş aralığı, sosyo-ekonomik durumunu göz
önünde bulundurarak düşünün.
Tempoyu nasıl belirleyelim?
Slow, orta tempo ya da hareketli... Bu tamamen mağazanızın konseptine ve mağaza içinde
nasıl bir hareket istediğinize göre değişen bir durum. Eğer iç çamaşırı mağazanız varsa ve
insanların ağır ağır, uzun uzun incelemelerini istiyorsanız temposu düşük, klasik müziğe ya
da jazza yakın müzikler uygun olur. Fast fashion dediğimiz kategoride ise mağaza içi
sirkülasyonu artırmak için uptempo popüler müzik çalabilirsiniz. Gençlerin sevdiği, spor bir
markada dans müzik, alternatif ya da casual ürünlerin olduğu bir mağazada rock; marketler
için insanı yormayacak, mid tempo ya da slow müzik fonda eşlik edebilir. Oyuncak mağazası
iseniz, daha dans şarkılar, hatta Disney çocuk şarkılarının remiksleri olabilir. Örnekleri
çoğaltmak mümkün...
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Şarkı seçimleri nasıl olmalı?
Bunu mutlaka bir profesyonele yaptırın. Çalıştığınız ajansta müzik direktörü olup olmadığını
ve referanslarını sorun. Radyo ya da kulüp dj’liği kökenli olmalı. Müzik listeleme işini
önemseyin; Mağaza içi müzik, bilinçaltına hitap eder. Ruh halini fark etmeden etkiler
müzik... Listelerin tarz, dönem, cinsiyet, gün içi saat kuşakları dengesi iyi oturmalı.
Kaynak: İlkim Kocamaz, http://ilkimkocamaz.blogspot.com.tr/2013/09/magaza-ici-muzik-

secimi-amac-netse.html, Erişim Tarihi:25.04.2015
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Uygulama Soruları
1. Oyuncak satan bir mağaza sahibi olduğunuzu düşünün. Mağazadaki müzik
seçiminizi ve tempoyu nasıl belirlerdiniz?
2. Mağaza yöneticileri dış kaynaklı gürültüleri önlemek için ne gibi tedbirler
almalıdır? Çevrenizde gördüğünüz mağazalara bu gözle bakarak hangi tedbirlerin
alınmış olduğunu gözlemleyiniz.

180

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mağaza atmosferini oluşturan unsurlar içerisinde ses ve işitsel faktörlerin neler
olduğunu ele aldığımız bu bölümde, söz konusu unsurları 3 ana başlık altında incelemiş
bulunuyoruz. Özellikle insanların psikolojisini ve ruh halini etkileyerek onların mağaza
içerisindeki davranışlarını şekillendiren, mağaza algılarını etkileyen ve alışveriş kararlarında
etken rol oynayan müzik, bu bölüm içerisinde ana başlık olarak ele alınmış bulunuyor.
Bununla birlikte mağaza içerisindeki anonslardan, personel konuşmalarına; iç kaynaklı
olan bu gürültüler ile dış kaynaklı olan gürültülerin mağaza atmosferini ne suretle ektilediğine
yönelik tüm detayları işledik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi mağaza içerisindeki ses ve işitsel faktörlerin konusuna
girmemektedir?
a.
b.
c.
d.
e.

Müzik sesinin seviyesi
Ne tür şarkıların çalındığı
Hoparlörlerin mağaza içindeki yerleşimi
Ürünlerin boyutlarına göre dizilmesi
Mağaza içi anonslar

2. Aşağıdakilerden hangisi mağaza atmosferi ile ses ilişkisini açıklamaz?
a.
b.
c.
d.
e.

Tüketicilerin tempolu müziklerde hızlı hareket etmesi
Anneler gününde çalınan duygusal müziğin satın almada etkili olması
Çalışanların aralarında konuşmalarından tüketicilerin rahatsız olması
Yandaki mağazadan gelerek tüketicileri rahatsız eden gürültü
Otopark içerisindeki tüketicilerin ödeme noktasındaki bekleme süresi

3. Aşağıdakilerden hangisi mağazasında hazır müzik listeleri kullanan (playlist) bir
mağaza yöneticisinin dikkat etmesi gerekenlerden değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Müziklerin türleri açısından birbiri ile uyumu
Şarkıların temposu
Müziklerin telif hakkı
Şirket yöneticisinin müzik zevkine uygunluğu
Şarkıların ses seviyesi

4. .................................., mağaza içerisinde oluşturulan bir kabin vasıtası ile bu işe özel
olarak vazifelendirilmiş bir kişi aracılığı ile yapılan yayın türüdür
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçeneği belirtiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Uzaktan canlı bağlantı
Özel radyo yayını
Hazır çalma listesi
TV yayını
Ortak mağaza yayını

182

5. Aşağıdakilerden hangisi mağaza içindeki müzik yayınının sağladığı faydalardan
değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Mağazanın sanatçılara telif hakkı ödeyerek destek olmasını sağlar
Tüketicilerin hareket ve hızlarını ayarlamaya yardımcı olur
Tüketici satın alma davranışını olumlu etkiler
Bekleme süresinin daha az algılanmasını sağlar
Mağaza personelini motive eder

6. Mağaza içerisinde çalınan müzik, …………………….
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçeneği belirtiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Mağaza personelinin sıkılmasına engel olur
Telif hakkı ödenmesini gerektirmez
Müşterilerin düşünmelerini engeller
Diğer mağazaları rahatsız edebilir
Mağaza için herhangi bir maliyet unsuru oluşturmaz

7. Mağaza içerisinde yapılan anonsların ………………………… mesajın tüketici
tarafından algılanmasını engelleyen bir unsurdur.
Boşluğa gelecek uygun cevabı belirleyiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Akıcı ve düzgün olması
Etkileyici bir tonlama ile yapılması
Hızlı ve düşük sesle okunması
Yeterli sayıda tekrar edilmesi
Tüketicini anlayacağı hızda olması

8. Aşağıdakilerden hangisi Mağaza içerisinde yer alan gürültüler arasında sayılamaz?
a. Müşterilerin konuşmaları
b. Personel konuşmaları
c. Havalandırma kanallarından gelen sesler
d. Işıklandırma sesleri
e. Mağaza web sitesi arka planında çalan müzik
9. Lüks bir restoranda çalışan mağaza yöneticisinin, mağazası içerisinde ses ve işitsel
öğelerden yararlanması açısından aşağıdakilerden hangisi doğru bir örnektir?
a. Yüksek tonda ve yerel müzikleri tercih eden bir mağaza içi yayını
b. Menüye yeni eklenen yemeklerin neler olduğunu anlatan bir iç radyo yayını
c. Anlık olarak mutfaktaki hareketliliği müşterilerle paylaşan açık mutfak konsepti
ve buradan gelen yemek hazırlık sesleri
d. Dışarıdaki gürültüyü içeriye vererek sıcak bir ortam oluşturan açık cam konsepti
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e. Düşük tonda ve elegant bir hava sunan hafif caz müzik yayını
10. Hangisi mağaza içerisinde yapılan anonslarda dikkat edilmesi gereken hususlar arasında
sayılamaz?
a. Gerekmedikçe fazla anons yapılmamalıdır
b. Anonslar mutlaka bilgi verici olmalıdır
c. Anons yapan cihazın temiz ve anlaşılır ses vermesi gerekir
d. Anonsun tonu ne fazla yüksek ne de fazla düşük olmalıdır
e. Mağazadaki herhangi bir personel anons yapabilir

Cevaplar
1)d, 2)e, 3)d, 4)b, 5)e, 6)a, 7)c, 8)e, 9)e, 10)e
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11. MAĞAZA ATMOSFERİNDE KOKU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?





Mağaza Atmosferinde Kokunun Önemi Nedir?
Mağaza Kokusu
Ürünlerin Kokusu
Kokunun Tüketiciler Üzerindeki Etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Süpermarketlerin içerisinde yer alan fırınların sizce tüketici üzerinde “koku” faktörü
açısından ne gibi etkileri bulunabilir?
2. Bazı mağazaların içerisinde yer alan kafelerin veya mini restoranların yerinin mağazanın
uzak köşesinde olmasının, koku ile nasıl bir ilgisi olabilir açıklayınız.
3. İnsanın çok da hoşuna gitmeyen bazı kokular, tüketicilerin ürün satın almasında yine de
etkili olabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Mağaza Atmosferinde
Kokunun Önemi

Mağaza atmosferi ile koku
ilişkisini anlamak

Kokunun Tüketiciler
Üzerindeki Etkisi

Mağaza ve Ürün Kokusu

Mağaza kokusunun
tüketiciler üzerinde ne gibi
etkilerinin olduğunu
kavramak.

Mağaza ve Ürün Kokusu
kavramlarını anlamak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Mağaza atmosferinde
kokunun önemini, mağaza
içerisindeki koku ve tüketici
algılaması ile ilgili modelin
açıklanması ve bilgilerin
verilmesi ile elde edilecektir.
Söz konusu etkilerin
maddeler halinde
belirlenmesi geliştirilecektir.
Kavramların tanımlanması
ve uygulama alanlarının
belirtilmesi ile elde
edilecektir.
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Anahtar Kavramlar








Duyu
Koku
Parfüm
Ortam
Mağaza kokusu
Ürün kokusu
Algılanan koku
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Giriş
Mağaza atmosferinde fiziksel olmayan ancak fiziksel özelliklerin yaratacağı etkilere
ciddi ölçüde katkı sağlayan bir diğer unsur “koku” faktörüdür. Koku unsuru kimi zaman bir
mağaza atmosferine ilişkin algımızı seçkin, ayrıcalıklı, pahalı, özel gibi sıfatlarla zihnimizde
canlandırsa da, kimi zaman olumsuz bir koku tüm bu düşüncelerimizin tam tersine dönmesine
sebep olabilir.
Perakendecilerin gerek mağaza atmosferi gerekse ürün açısından değerlendirmesi
gereken kokuyu, bölüm içerisinde mağaza, ürün ve tüketici üzerinde yarattığı etkiler açısından
ele alıyor olacağız.
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11.1 Mağaza Atmosferinde Koku
Perakendecilikte müşterilerin mağaza atmosferi ve fiziksel ortamdaki unsurlar
nedeniyle uyarıldıkları, ve bu uyarılmalar sonucunda da davranışlarında çeşitli değişiklikler
gözlemlendiği yapılan bilimsel araştırmalar ile ortaya konulmakta ve tüketicilerin mağaza
atmosferindeki şartlar ile keyif alma, etkilenme ve duygularını ortaya çıkarma gibi durumları
yaşadıkları belirtilmektedir (Mehrabien ve Russel, 1974).
Mağaza atmosferindeki fiziksel unsurlar, değiştirilerek ya da gözlemlenerek müşteri
üzerinde ne gibi etkiler yarattığını görmek olasıdır. Ancak koku gibi fiziksel görünümü
olmayan ve insanların duygularına hitap eden bir bileşenin etkilerini gözlemlemek, fiziksel
unsurlara göre daha zorlayıcıdır. Ancak koku unsurunun insan duygularını derinleştirerek bir
nesneye ilişkin sahip olduğu algıyı güçlendirdiği kesin olarak bilinmektedir (Mattila ve Wirtz,
2001).
Kokunun mağaza atmosferine ve tüketici davranışına olan etkisine yönelik olarak
yapılan araştırmalarda, mağaza yöneticilerinin tercih ettikleri koku veya kokular ile belirli bir
algı yaratmak istediği, tüketicinin ise; yaş, cinsiyet, bireysel tercihler ve geçmiş deneyimlerine
göre bu kokuyu kendilerine göre algılayarak belirli bir “koku algılaması” yaşadıkları, bu
algılama sonucuna göre de mağazaya ilişkin olarak bir imaj ve satın alma davranışı geliştirdiği
gözlemlenmektedir.

Tablo 11.1 Tüketici Tepkileri Üzerinde Kokunu Etkisi
Kaynak: Gulas ve Bloch, 1995
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11.2 Kokunun Tüketiciler Üzerindeki Etkisi
Mağaza atmosferi ile ilgili olarak elde edilen duyusal çıkarımlar sonucunda, kokunun
tüketici üzerinde farklı etkiler yarattığı, aynı zamanda tüketicinin duygularını etkileyerek onda
farklı etkiler bıraktığı gözlemlenmiştir. Kokunun tüketici üzerindeki etkilerini genel olarak 4
maddede toplayabiliriz (Milotic, 2001).

11.2.1 Duyguları Ortaya Çıkarma
Pazarlama alanında tüketicilere belirli duyguların aktarılabilmesi için kokular sıklıkla
kullanılan birer aracıdır. Bu amaçla farklı kokuların üretilmesi ve geliştirilmesi adına da çaba
harcanmaktadır. Zira belirli kokuların belirli duyguları canlandırdığı, unutulan anıların tekrar
hatırlanmasını sağladığı ve bazı düşünceleri harekete geçirdiği bilinmektedir. Belirli kokuların
insanın depresif duygularını azaltarak onu pozitif yönde etkilediği, bazı kokuların rahatlatıcı
etkiler yarattığı, hatta bazı kokuların stres yönetimi açısından faydalı olduğu bilinmektedir.
Bunun tam tersi şekilde kötü kokuların insan üzerinde kötü düşünceler ve hissiyat uyandırdığı;
hatta güzel kokuların sağladığı pozitif etki ile mukayese edildiğinde kötü kokuların negatif
duygu ve etkilerin canlanmasında daha büyük etkisi olduğu gözlemlenmektedir.

11.2.2 Rahatlama
Kokular bireyin rahatlamasında ve fiziksel canlanmasında önemli etkiye sahiptir.
Örneğin lavanta kokusunun bayanlar üzerinde çok ciddi bir rahatlama etkisi yarattığı ve fiziksel
yorgunluğu azalttığı anlaşılmıştır. Bununla beraber bazı şirketlerin çalışanlarının
yorgunluklarını azaltabilmek adına ofis ortamları içerisinde rahatlatıcı ve stres önleyici kokular
kullandıkları bilinmektedir. Perakendeciler olarak bizler de mağaza atmosferi içerisinde
çalışanlarımızın da fiziksel ve ruhsal durumlarını dikkate almamız gerektiğinden, mağaza
içerisindeki genel kokunun yanında, personel çalışma alanlarındaki kokunun rahatlatıcı
olmasına özen göstermeliyiz.

11.2.3 Dikkat Sağlama
Kokuların aynı zamanda bireylerin uyanık kalmalarına ve tetikte olmalarına katkı
sağladığı bilinmekte, özellikle dikkat gerektiren işlerde çalışan kişilerin ilgisini canlı tutmada
bu kokulardan yararlanılmaktadır. Örneğin nane kokusu ve lila, uzun süreli işler yapan kişilerin
dikkatlerini uzun süre koruyabilmelerinde faydalı olmaktadır. Mağazacılıkta ise özellikle
tüketicilerin dikkatinin çekilmesi istenen ürünlerde veya reyonlarda bu ve benzeri kokuların
kullanılması fayda sağlamaktadır.

11.2.4 Anıları Canlandırma – Görsel Hafıza
İnsan zihninde belirli duygular ve olaylarla eşlenmiş olan kokular vardır. Bu kokular
tekrar duyulduğunda ve hissedildiğinde, kişiyi geçmişte yaşadığı o olay veya döneme geri
götürür. Bu özelliği nedeniyle kokular pazarlamacılar tarafından sıklıkla başvurulan bir
hatırlatma ve tanıtma yöntemi haline gelmiştir. Bununla beraber bazı kokuların anıları
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canlandırmada etkili olduğu örneğin limon ve biberiyenin bu açıdan belirli bir etki sağladığı
aktarılmaktadır. Kokuların aynı zamanda yaşanılan olayların haricinde genel bazı resimleri
insan kafasında canlandırdığı bilinmekte, bu da pazarlama stratejilerinde koku kullanımını
önemli bir araç haline getirmektedir. Örneğin nostalji ürünler satan bir mağazanın içerisinde o
döneme ait kokuların kullanılması, tüketicilerin satın almasına pozitif etki sağlar.
Mağaza atmosferi kavramı içerisinde ele alınan “koku” faktörü temelde 2 bileşenden
oluşacak şekilde; mağaza kokusu ve ürün kokusu olarak ikiye ayrılmaktadır.

11.3 Mağaza Kokusu
Mağazanın kokusu genel olarak içeride satılan ürünlerle ve mağaza konsepti ile uyumlu
olmalı ve tüketicilerin dikkatini çekici bir unsur olarak kullanılmaya çalışılmalıdır. Örneğin bir
süpermarketin meyve reyonuna girdiğimizde mevsim meyvelerinin aromalarının kokusu bizi
etkiler ve ürünleri satın almamızı tetikler. Ancak yapılan araştırmalarda bazı tüketicilerin
mağaza içerisindeki kokunun suni olarak yaratıldığını algıladığı ve bu nedenle alacağı ürünün
kendine has özelliğinden uzak olması nedeniyle satın almaktan kaçındığı belirtilmektedir
(Ward vd., 2007).
Bununla beraber mağazalardaki kokunun bazı perakende türleri için özellikle önemi
vardır. Örneğin Lüks tüketim ürünleri satan mağazalardaki “ayrıcalıklı olma” hissini yaratmak
veya tamamen koku duyusu üzerine pahalı ürünler satan parfümeri mağazalarında bu durum ön
plandadır. Bazen de bir koku normalde çok hoşlandığımız türden olmasa da, bir mağazada
olmazsa olmaz niteliğine bürünmektedir. Örneğin sevmesek de eczanelerin kokusu bize sağlık
hissini, pek hoş bir koku olmasa da deri kokusu, deri ürünleri satan bir mağazanın orijinal
kalitedeki ürünleri sattığını anlamamız açısından önem taşımaktadır (Okonkwo, 2007). Buna
benzer olarak mağazalarda uygun departmanlarda ona uygun kokuların kullanılması daha
anlamlı ve etkili olacaktır.
Mağaza kokusu, yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bulgulara göre, aynı
zamanda tüketicide sadakat yaratan bir unsur da olabilmektedir. Ayrıca kokunun mağaza
algılaması açısından bütünsel bir anlam taşıdığı, kokunun diğer bazı olumsuz etmenlere rağmen
bir mağaza algısını tümüyle pozitife dönüştürebildiği düşünülmektedir (Davies vd., 2015).

11.4 Ürünlerin Kokusu
Mağazalarda veya süpermarketlerde satılan tüm ürünler için, sahip olacakları koku
onların daha cazip ürünler olarak algılanmasına ve satın alma isteğinin artmasına neden
olacaktır. Yapılan bir araştırmada tuhafiye mağazasında satılan çorapların üzerinde herhangi
bir ibare olmamasına ve satış elemanlarının bu konuda herhangi bir bilge vermemesine rağmen,
%50 oranında tüketicilerin nergis kokulu çoraptan satın aldığı, sadece %8 oranındaki
tüketicilerin herhangi bir kokusu olmayan çorapları tercih ettiği görülmüştür (Gulas ve Bloch,
1995).
Ürün kokusu, bir ürüne ilişkin tüketicinin sahip olduğu algıyı etkilemektedir. Örneğin
süpermarket içerisinde burnumuza gelen ekmek kokusu, raflardaki ekmek öyle olmasa bile
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zihnimizde “taze ekmek” algısı oluşturmaktadır. Benzer şekilde ürünün kokusunu aldığımızda,
ürüne ait “tazelik” ve “kalite” algımız yükselir. Ürün kokusunun mağaza atmosferi ve satış
performansı açısından sağladığı etkiler şunlardır (Arslan, 2011):


Ürün performansı hakkında bilgi verir: Ürünlerin güzel kokması, o ürünlerin
zihnimizde kaliteli olduğunu, taze olduğunu, güzel ve nitelikli olduğunu
vurgulamaktadır.



Marka imajını etkiler: Ürünün satıldığı markanın kaliteli bir marka olduğunu
ya da satılan perakendecinin iyi bir mağaza olduğunu ortaya koyar. Markayı
diğerlerinden farklılaştırır.



Ürün özelliği haline dönüşebilir: Bir ürünün kokusu o ürünle özdeşleşebilir.
Örneğin bir çamaşır deterjanını isteyen tüketiciler, kokusundan dolayı ürünün
beyazlatıcı özelliği yerine kokusunu vurgulayarak; “Bahar kokulu deterjan”
şeklinde ürünü tanımlayabilir.



Benzer ürünlerden ayrışmayı sağlar

Resim 11.1 Büzgü Özelliği Yanında Ürün Kokusunu da Vurgulayan Ambalaj Örneği
(Kaynak: Kursa Gıda, 2015)
Raflarda yer alan ürünlerin ambalajları incelendiğinde özellikle son birkaç yıldır kokusu
ile ön plana çıkanların daha fazla vurgulanmaya başladığı ve bu niteliğe sahip ürünlerin daha
başarılı olduğu ve tüketici mağazada satın almaya yönlendirdiği gözlemlenmektedir.
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Uygulamalar
PAZARLAMA SEKTÖRÜNÜN GÜÇLÜ KEŞFİ: KOKU
Gözlerinizi kapayabilir, kulaklarınızı tıkayabilirsiniz, dokunmamayı tercih edebilir ve bir
şeyin tadına bakmamayı tercih edebilirsiniz; ancak koku duyusu her içimize çektiğimiz
nefesin bir parçasıdır, yaşamak için nefes alma zorunluluğumuz koku duyumuzun ne kadar
önemli ve kaçınılmaz olduğunun kanıtıdır. Bilimsel araştırmalar da benzer şekilde kokuların
bir dizi duyuyu aynı anda uyandırdığını ortaya koyuyor. Örneğin turunçgillerin kokusu enerji
ve zindelik verirken, vanilya rahatlık ve sıcaklık duygusu uyandırıyor.
Taze kahve kavrulan bir kuruyemişçinin önünden canınız kahve çekmeden geçmenin zor
olduğu kadar tam aksi durumda, kötü kokan bir ortamda da beklemek zordur. Koku
kullanımının en bilinen örnekleri süpermarketlerdeki fırın ve pasta reyonlarıdır. Fırından yeni
çıkan ekmek kokusu alışveriş sepetlerinin dolmasında etkili olur. Her işletmenin kendine
özgü kokusu vardır. Parfümeri parfüm, eczane antiseptik, ayakkabıcı deri, antikacı küf kokar.
Çünkü bu kokular o işletme ile örtüşen, ortamda varlığı doğal karşılanılan hatta müşteri
tarafından aranılan kokulardır. Alışveriş ortamlarında, uygulanacak kokulandırmanın başarılı
olabilmesi için kullanılan kokunun hoş bir his yaratmasının yanı sıra ortama-temaya uygun
olması da gerekir. Erkeklere yönelik ürünler satanların taze ya da baharatlı kokular; kadınlara
yönelik ürünler satanların meyve, sabun ya da çiçek kokuları; çocuk ürünleri satanların pudra
kokular kullanılması önerilebilir.
Bir kokunun yaratacağı etki bireyden bireye değişir. Kimileri için hoş olan bir koku
öbürlerine hiç hoş gelmeyebilir. Bu ise kokunun pazarlamada etkin bir şekilde kullanımını
zorlaştırmakta, mağaza ve ürün kokulandırmasının dikkatli bir şekilde planlanmasını
gerektirmektedir. Kokuya alerjisi olan tüketicilerin olabileceği gerçeği de unutulmamalıdır.
Kokusal pazarlama kavramı üzerine örnekler
"Olfactory" veya "Scent" marketing (kokusal pazarlama) fikri ve kavramı bu bulgular üzerine
geliştirildi. Satış artırıcı etkisinin yanı sıra, müşteri sadakati ve memnuniyeti, marka bağlılığı
da önemli etkilerinden. ABD ve Avrupa ülkelerinde mağazalarda, otellerde, fitness
center'larda, bankalarda ve hatta evlerde gittikçe yaygınlaşan yeni kuşak koku difüzyonu
çeşitli çok ilginç istatistiklere de konu oldu.
Nike firması tarafından gerçekleştirilen deney en ilginçlerinden. İçindeki her şey aynı şekilde
dekore edilmiş iki ayrı odaya birer çift Nike koşu ayakkabısı yerleştirildi. Ayakkabılar tıpatıp
aynı modeldi. Bir odaya karışık floral bir koku verildi, diğer odaya ise koku verilmedi. Daha
sonra yapılan ankette, denekler yüzde 84 oranında kokulu odadaki ayakkabıyı tercih ederken,
ek olarak daha da ilginç bir sonuç da, kokulu odadaki ayakkabı fiyatlarının daha yüksek
olarak tahmin edilmesiydi.
Sony de koku modasına uyan şirketlerden biri. Geçen yıl elektronik ürünlerini daha çok
erkeklerin satın aldığını fark eden şirket yetkilileri, kadınları da müşterileri arasına katmanın
yollarını aramış. "Bizim ürünlerimiz görme ve işitme duyularına hitap ediyor" diye konuşan
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Sony Satış Mağazaları yaratıcı tasarımcısı Christine Belich, "Bu durumda duyusal deneyimi
tamamlamak için koku ilavesinin gerekli olduğunu düşündük" diyor.
Samsung’un New York’taki amiral gemisi elektronik mağazası baştan aşağı tatlı kavun
kokar; bu kokunun amacı, tüketicilere kendilerini Güney Denizi adalarındaymış gibi
hissettirerek gevşetmektir. Böylece belki de fiyatları fazla dert etmeyecekleri düşünülmüştür.
Thomas Pink’in İngiltere’deki mağazaları bir zamanlar yeni yıkanmış pamuklu kokusuyla
ünlenmişti. British Airways yolcularını tıkış tıkış bir havaalanı atmosferinden çıkarıp, açık
alandaymış duygusunu verebilmek amacıyla, bekleme salonlarına ‘‘Kır Çimeni’’ diye
bilinen bir koku püskürtüyor.
Aromaların gücü
Kavun: Bu koku evrensel olarak dostluk, gençlik ve mutluluk duygularını uyandırıyor.
ABD’de ayrıca kırmızı renk ve satensi yüzeylerle ilişkilendirildiği görülüyor.
Vanilya: Amerikalılar bu kokuyu rahatlık, Fransızlar ise dişilik ve zariflikle bağdaştırıyor.
Ancak bazı Asya ülkelerinde şurup ve yapışkanlık hissini çağrıştırıyor.
Sandal ağacı: Odunumsu aromalar ABD’de kadınlar arasında erotizmi en fazla çağrıştıran
kokular arasında yer alıyor. Sandal ağacı ayrıca koyu mavi tonlarını ve deri hissini
uyandırıyor.
Yasemin: Mistik duyguları harekete geçiriyor, duyuların artmasına ve kişilerin birbirlerini
anlamasına yardımcı oluyor. Ancak ABD’de bazı tüketiciler bu kokuyu fazla ağır bulup
olumsuz hislere kapıldıklarını belirtiyor.
Gül: Aşk, muhabbet sevgi duygusunu yükseltiyor. Kişiler arasında duygusal çatışmaları ve
çalkantıları dinginleştiriyor.
Yılang-yılang: Cinsel isteği yükseltiyor. Bununla birlikte kişinin duyuları keskinleştiriyor
ve bu duyularının farkına varmasını sağlıyor.
Limon: Rahatlatıyor, sinirleri gevşetiyor, ferahlık veriyor.
Lavanta: Erkekler üzerinde cinsel gücü uyarıcı bir etki yaratıyor. Şifa verici ve temizleyici
olarak da kullanılıyor.
Papatya: İnsanın içini hoş bir sevinçle dolduruyor. Saf duyguları harekete geçiriyor.

Kaynak: Özlem Ergün Harputluoğlu, http://www.perakende.org/guncel/pazarlama-sektorununguclu-kesfi-koku-1310110343h.html, Erişim Tarihi:26.04.2015
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Uygulama Soruları
1. Çevrenizde sıklıkla alışveriş yaptığınız mağazaları göz önünde bulundurarak, hangi
mağaza türlerinin ne şekilde koktuğunu ve bu kokuyu tercih etmelerindeki amacın
ne olabileceğini belirleyiniz.
2. Sizce hiçbir kokusu olmayan mağazalar, koku kavramını keşfetmediği için mi yoksa
bunu bir strateji olarak özellikle mi tercih etmektedir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde mağaza atmosferi kavramı içerisinde yer alan ve fiziksel olmayan,
tüketicilerin duyu ve duygularına hitap eden “koku”dan söz ettik. Mağaza içerisindeki genel
kokudan, ürünlerin onları diğerlerinden ayrıştıran kokularına, koku kavramının tüketici
üzerindeki etkilerinden mağaza türlerine ve koku özelliklerine göre yapılması gereken
seçimlere kadar her notkayı detayı ile ele aldık.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi tüketiciyi doğrudan satın almaya yönlendiren bir koku
örneği değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Ayakkabı mağazası içerisindeki ferah çiçek kokusu
Süpermarket içindeki fırın reyonunda gelen ekmek kokusu
Bonmarşe içerisindeki kozmetik reyonundan gelen parfüm kokusu
Grup üyeleri arasında paylaşılır olma özelliği vardır
Dekorasyon mağazası içindeki bahçe bölümünden gelen çiçek kokusu

2. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir koku olarak algılanma riski taşımasına
rağmen, mağaza atmosferini olumlu yönde vurgulayan bir örnektir?
a.
b.
c.
d.
e.

Giyim mağazası / küf kokusu
Restoran / duman kokusu
Mobilya / ahşap kokusu
Yapı market / kanalizasyon kokusu
Kuaför / rutubet kokusu

3. Aşağıdakilerden hangisi kokunun tüketici üzerinde sağladığı etkilerden değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Satış elemanlarını motive etme
Duyguları ortaya çıkarma
Rahatlama sağlama
Dikkat toplama
Anıları canlandırma

4. Bir yöneticinin mağazası için tüketicilerine sunduğu koku “Hedeflenen Ortam Kokusu”
iken; tüketicilerin hissettiği koku ise ……………………….. olarak adlandırılır.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçeneği belirtiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Algılanan ortam kokusu
Beklenen ortam kokusu
Kaliteli mağaza kokusu
Mağaza ile uyumlu ortam kokusu
İdeal ortam kokusu
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5. Algılanan mağaza kokusu tüketicinin ................... özelliğine göre değişiklik gösterir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez?
a.
b.
c.
d.
e.

Yaş
Ailedeki birey sayısı
Cinsiyet
Beğeni
Geçmiş deneyimler

6. “Misvak Kokulu Diş Macunu” üreten bir şirket; ürünü bu özelliği ile sunarak,
neyi başarmak istemektedir?
a.
b.
c.
d.
e.

Kullanılmamış misvak stokunu eritmek
Ürün kategorisini daraltmak
İnovasyon yaparak mevcut ürünlerini piyasadan çekmek
Misvak kullanımını yaygınlaştırmak
Koku öğesi ile benzer ürünlerden ayrışmak

7. Ürünlerde koku kullanımı ……………………………...
Boşluğa gelecek uygun cevabı belirleyiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Ürün performansı ve özelliği hakkında bilgi verir
Yarattığı maliyete bakılarak verilmesi gereken bir karardır
Ürünün daha pahalı satılmasını gerektirir
Satışları etkilemez ancak beğeni sağlayabilir
Gerekmedikçe tercih edilmemelidir

8. Aşağıdakilerden hangisi mağaza kokusunun ortaya çıkardığı etkilerden değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Çalışanları etkiler
Tüketicileri etkiler
Mağaza imajını etkiler
Ürün girdi maliyetlerini etkiler
Mağaza atmosferini etkiler
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9. Bir kırtasiyeye giden orta yaş üzerindeki müşteri; eline aldığı bir silgiyi koklayınca
çocukluğunda kullandığı, üzerinde Arı Maya figürü olan silgisini ve sürekli kaybettiği
için ailesi tarafından boynuna silgi asılmış halini hatırlıyor.
Ürün kokusunun, söz konusu tüketicinin üzerinde aşağıdaki etkilerden hangisini
sağladığı söylenebilir?
a.
b.
c.
d.
e.

Rahatlama
Dikkati Artırma
Anıları Canlandırma
Plansız Satın Alma
Geçici Hafıza Kaybı

10. Kırtasiye ürünleri satan bir mağazanın yöneticisi olarak; gerek ürün gerekse mağaza
atmosferi açısından işletmenizdeki koku faktörünü düzenleme açısından, hangisi dikkat
etmeniz gereken bir unsurdur?
a.
b.
c.
d.
e.

Kalemlerin konumu
Oyuncak bölümünün alan genişliği
Vitrinlerdeki ürün dizilimi
Mağaza nemlendirme ve sprey makinesinin ayarlanması
Resim malzemelerinin fiyat etiketlerinin görünürlüğü

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)a, 4)a, 5)b, 6)e, 7)a, 8)d, 9)c, 10)d
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12. MAĞAZA ATMOSFERİNDE TAT ETKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?





Mağaza Atmosferinde Tat Etkisi
Tat Unsurunun Tüketiciye Etkileri
Tadım Aktivitesi
Tatma Testi ve Tadım Ürünleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Süpermarketlerde stantlar aracılığıyla müşterilere belirli ürünleri tattıran görevlilerin
yaptığı bu uygulama ne gibi amaçlar içeriyor olabilir, tartışınız.
2. Tat kavramı ile mağaza atmosferi arasında nasıl bir ilişki olabilir, belirleyiniz.
3. Mutlaka bir mağaza ürünlerini ziyaretçilerine tattırmalı mıdır? Düşünerek açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Mağaza Atmosferinde Tat
Etkisi

Mağaza Atmosferi ve Tat
Etkisini öğrenmek

İki kavram arasındaki
ilişkini tanımlanması ile elde
edilecektir.

Tat Unsurunun Alışveriş
ve Tüketiciye Etkisi

Tadım Aktivitesi, Tatma
Testi Nedir?

Tatma duyusunun alışveriş
tarzına ve tüketici
kararlarına etkisini
kavramak

Kavramların öğrenilmesini
sağlamak.

Tat unsuru ile tüketici
algısının; marka algısı ile
olan ilişkisiyle açıklanması
sonucunda elde edilecektir.
Mağaza atmosferindeki bu
tür etkinliklerin
tanımlanması ve
örneklendirilmesi ile
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar









Tat
Duyu
Tadım
Aktivite
Blind Taste
Stant
Tatma Ürünü
Algı
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Giriş
Mağaza atmosferi kavramını ele aldığımızda, aklımıza ilk olarak bir mağazanın gerek
dıştan gerekse içten nasıl göründüğü, vitrinlerinin nasıl süslendiği ve şekli, mağaza içerisindeki
müziğin, kokunun ya da çalışanların davranışının ne şekilde olduğu, mağazanın kaç kattan
oluştuğu ve ürünlerin nasıl yerleştirildiği gibi birçok nokta gelmektedir.
Bu noktaların neredeyse hiçbiri ile “tatma” duyusunu bağdaştırmayız. Ancak özellikle
gıda maddesi satan ve bunu anlık olarak servis eden lokantalar, kahve dükkanları hatta sokakta
kimi zaman önünde kuyruk oluşturduğumuz seyyar yemek satıcıları da dahil olmak üzere
birçok mağazanın tercih sebebi, tüketiciye sunduğu atmosfer ile birlikte buradaki tat unsurudur.
Bu bölümde tatma duyusu ile tüketici tercihlerinin nasıl şekillendiğini, tadım kavramı
ile ilgili olarak mağaza atmosferini ilgilendirebilecek ne gibi perakende aktivitelerinin
yapıldığını ele alacağız.
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12.1 Tat Unsurunun Alışveriş ve Tüketiciye Etkisi
Tatma duygusu, diğer duyularla mukayese edildiğinde bireye fiziksel bir fayda
sağlaması açısından biraz daha farklılık arz etmektedir. Örneğin hoşumuza giden bir kokuyu
uzun süre kokladığımızda, güzel bir görüntüye uzunca baktığımızda ya da dokusu hoşumuza
giden bir nesneyi elimizde uzun süre bulundurduğumuzda bu bizi tatmin eder. Ancak tadını
beğendiğimiz bir şeyi yediğimizde bu aynı zamanda fiziksel doygunluk yaratmak suretiyle de
farklı bir tatmin sağlamaktadır.
Bu yüzden tat faktörünün mağaza atmosferi içerisinde diğer duyularla bütünleşik olarak,
onları ciddi ölçüde destekleyen bir unsur şeklinde kullanıldığını bilmek önemlidir. Bu nedenle
günümüzde alışveriş merkezlerinin hepsinde, farklı mutfaklara ve beğenilere yönelik olarak bir
yemek katı (food court) bulunmaktadır. Zira hiçbir tüketici açlık hissi ile alışveriş yapmak
istemeyecek veya alışveriş sonrası yemek yeme isteğini bir keyfe dönüştürecektir.
Tatma duygusu genel olarak kişilere göre, bireylerin geldiği kültür ve sosyo-ekonomik
seviyeye göre değişkenlik gösterebilmektedir. Tatma duyusu ile ilgili olan tercihler ve
beğeniler, bireyin alışkanlıkları ile ilişkilidir. Bu alışkanlıklar da çocukluktan itibaren gelişen
ve bireyin ait olduğu kültürel sınıfa ilişkin olarak değişen bir unsur olarak farklılaşmaktadır
(Gabriel, 2013).
Bu nedenle özellikle gıda mağazalarının yerel kültüre ait tatlara yer vermeye ya da
kendi mutfağını yerelleştirmeye özen gösterdiğini görüyoruz. Örneğin dünyaca ünlü pizza
zincirleri ülkemizde “Kayseri Ateşi” ve “Turkish Pizza” gibi yerel et ve yemek kültüründen
oluşan lezzetlerin adını taşıyan ürünler sunmaktadır. Benzer şekilde yurtdışında domuz eti
kullanılarak imal edilen ürünlerini ülkemize uygun olarak dana eti kullanarak üreten fast-food
zincirleri de; mağaza atmosferinde tat unsurunun alışveriş ve tüketiciye olan etkisini göz
önünde bulundurmaktadır.
Mağaza atmosferinde tat unsurunun etkisi özellikle restoranlar ve çeşitli gıda
maddelerinin (kahve, tatlı vb.) satışını gerçekleştiren mağazalarda çok etkilidir. Zira insanlar
tat alma duyuları sayesinde belirli ürünleri değerlendirmektedirler. Bunun en güzel örneği, çok
seçkin ve iyi düzenlenmiş bir restoranın sunduğu üründen, sokak kenarında bir araba
içerisindeki, mağaza atmosferine ait neredeyse hiçbir unsur barındırmayan seyyar satıcının
sunduğu aynı ürünün zaman zaman çok daha lezzetli ve kaliteli algılanabilmesidir.
Bununla beraber tat duyusunun tüketici üzerinde bıraktığı derin etkiyi son dönemde fark
eden Emporio Armani ve Roberto Cavalli gibi lüks tüketim mağazalarının, kendi markaları ile
çikolata, tatlı ve alkollü içecekler ürettiği görülmektedir (Okonkwo, 2007). Hatta bazı
mağazalar kafe bölümleri dahi oluşturmaktadır. Zira artık mağaza atmosferi sadece ürün satışı
ile ilgili değil, tüketicileri eğlendirerek onların alışverişlerini farklı bir deneyime dönüştürme
aşamasındandır (Whalin, 2009). Tatma duyusu ile ilgili olarak mağaza içerisinde atmosferi
etkileyen Tadım Aktivitesi, Tatma Testi ve Eşantiyon Ürün faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
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Resim 12.1 Lüks Tüketim Markası Tarafından Üretilen Çikolata ve Tatlı
(Kaynak: Irenecloset, 2014)

12.2 Tadım Aktivitesi
Mağazalarda tüketicilere satın almaları için sunulan ürünler hakkında bilgiler verilmesi
işe yarayan bir yaklaşımdır. Bunu destekler nitelikte mağazalar içerisinde zaman zaman tercih
edilen bir uygulama ise, tüketicilere market içerisinde kurulan mini stantlar vasıtası ile ürünlerin
tattırılmasıdır.
Ürün Tadım Aktivitesi olarak adlandırılan bu çalışmalar, genellikle iki amaca yönelik
olarak gerçekleştirilir:


Piyasaya yeni çıkan ürünün denenmesini sağlamak: Daha önce pazarda var
olmayan ve pazara yeni sunulan ürünlerin beğeni kazanarak tüketicilerin ürüne
karşı satış eğilimi geliştirilmesi amaçlanır.



Mevcut ürünlerin satışına destek olmak: Piyasada var olan ancak belirli bir
satış grafiği yakalayamamış ürünlerin performansına destek olmak amacıyla
yapılır.



Yeni ürün alternatiflerini değerlendirmek: Piyasaya henüz çıkmamış ancak
belirli alternatifler arasından hangi ürünün üretilmesine karar verilmesinin
istendiği durumlarda yapılan tadım aktivitesidir. Yeni piyasaya çıkacak patates
cipsinin sarımsaklı mı, yoğurtlu mu yoksa bahar çeşnili mi olmasına karar
verilmesi bunun genel bir örneğidir.
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Resim 12.2 Süpermarket İçerisinde Yapılan Tadım Aktivitesi
(Kaynak: Shutterstock, 2018)

12.3 Tatma Testi
Mağaza içerisinde zaman zaman çeşitli ürünlerin tatları ile o ürünlere ait markaların ne
ölçüde eşleştiğini görmek ve tüketici algısını ölçümlemek amacıyla farklı ürünlerin tatlarının
test edilmesi istenir. Bunun en önemli nedeni, marka algısının tüketicinin gerçek ürün tadına
yönelik algısına olan etkisidir. Yani bir tüketici normalde daha çok beğeneceği bir ürünü,
markası nedeniyle daha az beğeniyor gibi hissedebilmektedir ve bu durum da onun satın alma
kararlarına etki eder (Sloan ve Leith, 2012).
Bu tür testler genellikle süpermarketler içerisinde gerçekleştirilebilmekte ve mağaza
içerisindeki tüketicilerin oturması istenerek masada yer alan isimsiz ürünleri test etmeleri ve bu
ürünlerin hangilerini daha çok beğendiklerini (algılanan kalite) ve satın almak isteyeceklerini
belirtmeleri istenir (Findlay, 2002). Blind Taste (Gözü Kapalı Sınama) olarak da adlandırılan
bu uygulama neticesinde müşterilerin imaja dayalı tercihlerinden ziyada tada dayalı tercihleri
belirlenmiş olur.

12.4 Eşantiyon Tadım Ürünü
Mağaza içerisinde tat faktörü ile ilgili olarak ele alabileceğimiz ve yine bazı
mağazalarda ve marketlerde gözlemlenen son husus, çeşitli tadım ürünlerinin tüketicilere
sunulmasıdır. Bu bazı ürünlerin deneme amaçlı olarak tüketicilerin beğenilerine sunması gibi
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pazarlama faaliyeti kapsamında ele alınmakta, bazen de belirli mağazalarda tüketiciye sunulan
(özellikle bayram ve diğer günlerde) ikram ürünlerini kapsamaktadır.
Tüm bunların amacı mağaza içerisinde tüketicinin sadece fiziksel ve görsel unsurlarla
değil aynı zamanda tatma duyusu ile ilgili olarak da hafızasında bir algı ve deneyim yaratmasını
amaçlamaktadır.
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Uygulamalar
YENİ TREND MAĞAZALARDA KAFE AÇMAK
Alışveriş artık sadece bir ihtiyaç değil. Aynı zamanda vakit geçirmenin, stresten uzaklaşıp
bir nebze olsun günün yorgunluğunu atmanın da bir yolu. Bu durum haliyle perakende
mağazaları olan şirketlerin, tüketicileri daha fazla dinlemelerine yol açıyor. Rekabetin iyice
arttığı günümüzde, özellikle hazır giyim firmalarının mağaza konseptlerinde önemli
değişiklikler göze çarpıyor. Bazı firmalar mağazanın bir bölümünü müşterilerin
dinlenmesine ayırırken, bazıları bir köşede ayaküstü bir şeylerin içilebildiği kafe tarzı alanlar
oluşturuyor. Mağazacılık anlayışındaki değişiklikler bunlarla sınırlı değil elbette. Hatta
birçok mağazada dekorasyon malzemelerinden ürünlerin sergilenmesine tasarımın
tamamında görselliği ön plana çıkaran ve alışverişi kolaylaştıran yenilikler var.
Hazır giyim mağazası içinde kafe açan ilk firma kadın giyimci Home Store olmuştu. Bu
markanın halen İstanbul Akmerkez ve Mersin mağazalarının içinde Cafe Home Store ismiyle
ayrı bir bölüm var. Cafe Home Store Koordinatörü Murat Acar, bu konsepti diğer mağazalara
da yaymayı planladıklarını belirtiyor. Büyüklük olarak mağazanın yarısını kaplayan kafede
dünya mutfaklarından lezzetler sunuluyor. Ücretli olan bu hizmetten alışverişe gelsin
gelmesin herkes yararlanabiliyor. Home Store un halen 21 mağazası var.
Bir de yer darlığı olmasa...
İpekyol, Twist ve Machka marklarının sahibi Ayaydın Miroglio Grubu da mağaza içi kafe
konseptini benimseyenlerden. Ancak buna örnek olabilecek henüz bir mağazası var. İstanbul
Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’ndeki Machka mağazasının bir bölümünde yer alan kafede
müşterilere ikramlar yapılıyor. Müşteriler bu bölümde aynı zamanda dinlenebiliyor. Ayaydın
Miroglio Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın, bu uygulamayı diğer mağazalara
da yaymayı planlıyor. Ancak bu konuda sıkıntı yaşadıklarını da belirtmeden geçemiyor:
“Alışveriş merkezlerinde sınırlı alanlara sahip mağazalarla hizmet veriyoruz. Öncelikle
koleksiyonumuzu en iyi şekilde sunmamız gerekiyor. Ardından diğer unsurlar devreye
giriyor. Bunlar çeşitli yiyecek içecek ikramları şeklinde olabiliyor. Avrupa'da alışverişi hem
keyif hem de eğlenceye çevirebilen, yorucu olmayan ve çoğu zaman alışveriş sürecini
hızlandıran uygulamalar var. Örneğin, kıyafetleri kabinde denemeden özel bir sistemle
çalışan ayna karşısında, askıdaki kıyafeti üzerinize tutarak nasıl göründüğüne
bakabiliyorsunuz. Hem giymenize gerek kalmıyor hem de vakitten kazanıyorsunuz. İnternet
erişimi sağlayan, iPad, iPhone şarjlarını bulabileceğiniz mağaza konseptleri de var. Bu
uygulamaları çok yakında ülkemizde de göreceğimizi düşünüyorum.”
Lüks segmentin önde gelen temsilcilerinden Vakko ise mağaza konseptini 5 yılda bir
yeniliyor. Vakko mağazalarının en önemli özelliklerinden olan özgün kokuların, özel olarak
hazırlanan kurabiye ve çikolata ikramlarının yeni dönemde de korunacağım belirtelim.
Kaynak: Özbey MEN, http://emlakkulisi.com/yeni-trend-magazalarda-kafe-acmak/131901/, Erişim
Tarihi:28.04.2015
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Uygulama Soruları
1. Tekstil ürünleri satan Debenhams mağazaları içerisinde kahve ve içecek satan
Starbucks köşesinin yer alması ile mağaza atmosferi arasındaki ilişkiyi
değerlendiriniz.
2. Tadım testleri sonucunda bazen pazardaki lider olmayan markanın ürününü en
beğenilen olmasını nasıl açıklarsınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mağazacılıkta atmosferin önemini görsel unsurlarla ağırlıklı olarak ilişkilendirdiğimiz
önceki bölümlerin aksine bu kez farklı bir duyu ile, tatma duyusu ışığında değerlendirmiş olduk.
Sadece gıda ürünleri satan veya bu konuda hizmet veren mağazaların değil, aynı zamanda farklı
ürünler sunan perakende mağazalarının da atmosferlerini tatma duyusu ile nasıl
güçlendirebileceklerini, dünyadaki bu anlamda karşılaştığımız örneklerin ışığında
değerlendirmiş olduk.
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Bölüm Soruları
1. Tatma duyusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur
a.
b.
c.
d.
e.

Tüketici algısına etki sağlayamaz
Mağaza atmosferi ile ilişkilendirilmesi güçtür
Tatma beğenileri kişiye göre değişiklik gösterebilir
Sadece restoranlar için önemli olabilecek bir unsurdur
Duyular arasında en zayıf etkiye sahip olanıdır

2. Aşağıdakilerden hangisi tatma duyusunun tüketici tercihlerine olan etkisine
yönelik üretilen yerelleşmiş bir ürün örneğidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Aloa Vera Özlü Vücut Kremi
Beyazlatıcı Diş Macunu
Limon Aromalı Sade Asitli İçecek
Doğa Desenli Masa Örtüsü
Fast Food Ramazan Menüsü

3. Aşağıdakilerden hangisi tatma duyusunun kişiye göre farklılık göstermesine
sebep olan unsurlardan değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Alışkanlıklar
Beğeniler
Kültürel Geçmiş
Tercihler
Genetik Özellikler

4. Bazı mağazaların içerisinde yer alan mini restoran veya kafeler, mağaza atmosferinin
sadece ürün satışı değil, aynı zamanda ……………………. ile ilgili olduğunu da ortaya
koymaktadır.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun seçeneği belirtiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Daha farklı ürünlerden kazanç elde etme
Yeni iş kollarına adım atma cesareti
Ürün satın alma eğrisi
Farklı bir alışveriş deneyimi sunma
Mağaza genişliğini farklı şekilde değerlendirme
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5. Süpermarket içerisinde kurulan bir stantta, görevlinin denemeniz için size uzattığı
kızarmış tavuk parçası; mağaza içerisinde yapılan ................... örneğidir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçeneği belirtiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Mini ziyafet
Tadım aktivitesi
Ürün satışı
Kaplı test
Hedef Analizi

6. Aşağıdakilerden hangisi tadım aktivitesinin amaçlarındandır?
a.
b.
c.
d.
e.

Alternatifler arasından hangi ürünün piyasaya sürüleceğine karar vermek
Acıkmış müşterileri ücretsiz ikramlarla doyurmak
Satılmayan ürünlerin mağaza içerisinde pişirilerek satılmasını sağlamak
Tarihi geçmek üzere olan ürün stoklarını çeşitli ikramlarla eritmek
Tadılan ürünün, tamamlayıcı ürün satışlarına etkisini ölçmek

7. Markalarını bilmeden çeşitli ürünlerin tatlarına bakılarak, tüketici beğenilerinin ortaya
konmasına …………………………….. denmektedir.
Boşluğa gelecek uygun cevabı belirleyiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Etkin Karar Testi
Marka Karşılaştırması
Yiyecek Mukayese Testi
Blind Taste (Gözü Kapalı Sınama)
Gıda Uygunluk Testi

8. Bayramlarda ve özel günlerde mağazalarda bize ikram edilen çeşitli şeker ve
çikolataların mağaza atmosferi ile hangi açıdan ilişkisi bulunur?
a.
b.
c.
d.
e.

Mağazanın iç görünümü ile
Mağazanın Dış görünümü ile
Mağaza atmosferinde hissetme unsurları ile
Mağaza atmosferinde tat unsuru ile
Mağaza atmosferinde ses ve işitsel unsurlar ile
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9. Şehirlerarası otobüs yolculuklarında ya da havayolu şirketleri tarafından ikram edilen
yiyecekler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a.
b.
c.
d.
e.

Gereksiz masraf kalemidir
Yüksek fiyatlı bilet satmak için yapılan bir pazarlama faaliyetidir
Tadım ürünlerinin mağaza atmosferi ile ilgisi yoktur
Tadım ve ikram ürünleri marka algısına katkı sağlar
Elde kalmış stoğun tüketilmesi amacıyla yapılır

10. Çocuk giyim ürünleri satan bir mağaza yöneticisi olarak görev yapıyorsunuz.
Aşağıdakilerden hangisi bu mağaza için tat etkisine yönelik yapılacak uygun bir
uygulama olabilir?
a. Ürünlerin kadife ağırlıklı kumaşlar tercih edilerek üretilmesi
b. Mağazanın spor konsepti ile donatılması
c. Alışveriş yapan babalara yönelik oto kokusu hediye edilmesi
d. Mağaza içerisinde küçük kaplarda dondurma ikram edilmesi
e. Mağaza dışında müzik yayını yapılması

Cevaplar
1)c, 2)e, 3)e, 4)d, 5)b, 6)a, 7)c, 8)d, 9)d, 10)d
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13. DOKUNMA ve HİSSETME UNSURLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Dokunma ve Hissetme Unsurları
 Havanlandırma ve Isının Önemi
 Ambalaj ve Ürün Deneme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Bir ürünü satın almadan önce denemek ister misiniz? Denemdiğiniz bir ürün alırken bu
alışverişte risk görür müsünüz? Değerlendiriniz.
2. Mağaza atmosferi ile hissetme duyumuzun hangi noktalarda bir ilişkisi olabilir,
belirleyiniz.
3. Mağazanın havalandıma sistemi ile rekabet arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Dokunma ve Hissetme
Unsurları

Mağaza Atmosferinde
Dokunma ve Hissetme
Unsurlarını öğrenmek.

Havalandırma ve Isı
Faktörleri

Ambalaj ve Ürün Deneme

Mağaza atmosferinde
havalandırma ve ısı
faktörlerinin önemini
kavramak

Ürün ambalajı ve ürün
denemenin önemini
anlamak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Mağaza atmosferi kavramı
ile dokunma ve hissetme
ilişkisinin incelenmesi,
tüketici üzerindeki
etkilerinin belirlenmesi ile
elde edilecektir.
Bu iki faktörün mağaza
atmosferini nasıl etkilediğini
ve tüketicilerin mağaza
tercihleri ile olan ilişkisini
değerlendirme sureti ile
geliştirilecektir.
Ürün ambalajlarının
tüketicide yarattığı etkiler ve
ürün denemenin öneminin
aktarılması, buna yönelik
doğru mağazacılık
uygulamalarının
bahsedilmesi ile elde
edilecektir.
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Anahtar Kavramlar









Duyu
Dokunma
Hissetme
Isı
Havalandırma
Tester
Deneme
Ambalaj
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Giriş
Bir mağaza içerisinde tüketicilerin ziyaret kararı vermesinin ve ihtiyacına uygun olarak
belirlediği ürünleri incelemesinin son aşaması, ürünleri seçerek onları gözlemlemesi ve satın
alma kararını vermesidir. Elbette bu kararın verilmesinde tüketicinin satın almayı planladığı
ürüne ilişkin zihninde oluşturduğu kalite ve değer algısı büyük öneme sahiptir. Çünkü tüketici
ödeyeceği parayı hak ettiğini düşündüğü, kalitesine ve sunacağı faydaya inandığı ürünü satın
almak ister.
İşte bu noktada ürünün ambalajı devreye girerek ürün hakkında verdiği bilgiler önemli
bir argüman olarak tüketicinin karşısına çıkar. Bunun yanında mümkün oldukça her müşteri
satın almak istediği ürün görmek denemek ister. Ancak bu her zaman mümkün olmaz. İşte
ambalaj tasarımı ve çeşitli yollarla ürünlerin denemesinin sağlanması, tüketicinin hep satın
alma yönünde karar vermesini sağlamak amacıyladır.
Bunun yanında müşterinin ziyaret ettiği mağazadaki fiziksel şartlar ve ortam sıcaklığı,
onun olabildiğince rahat, uzun süre mağazadan ayrılmamasını sağlayacak nitelikte olmalı ve
alışveriş süresini uzatmayı hedeflemelidir. Bu da mağaza atmosferinde ısı ve havalandırma
kavramlarını karşımıza çıkarır.
İşte kitabımızın bu 13’üncü bölümünde ürüne ilişkin dokunma, hissetme ve ortam
sıcaklığı ile ilintili olarak mağaza atmosferi kavramının çeşitli unsurlarını ele alıyor ve
değerlendiriyor olacağız.
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13.1 Mağaza Atmosferinde Dokunma ve Hissetme Unsurları
Alışveriş yapmak, belirli ürünlerle ilgili olarak kalite, gereklilik, ihtiyaç gibi unsurlar
doğrultusunda bir satın alma kararı vermeyi gerektiren bir eylemdir. Bu nedenle bir ürünü satın
almak ya da almamak ile ilgili vereceğimiz karar, bizi belirli bir süre düşünmeye ve bazı
faktörleri göz önünde bulundurmaya sevk eder.
Bu kararları etkileyen önemli faktörlerden biri de, o ürünü fiziksel olarak hissetmek, ona
dokunmak ve bu suretle ürüne ilişkin aklımızda belirli bir kalite ve değer algısı oluşturmaktır.
Dolayısı ile satın almadan önce bir ürünle temas halinde olmak, onu deneyerek ona dokunmak
tüketicinin nihai kararı açısından oldukça önem taşıyan bir evredir. Zira tüketici satın alacağı
ürünü dokunmak ve onu test etmek ister. Bu erişkin bir tüketiciden, oyuncak mağazalarında
ailesiyle alışveriş yapan çocuklara kadar değişmeyen bir durumdur. Son dönemde bu
mağazalardaki “Beni Dene” şeklinde ambalajı tasarlanan ve oyuncağın belirli bir düğmesine
basarak çocuğun onu denemesine izin veren ambalaj tasarımları bu duruma güzel bir örnek
teşkil etmektedir.

Resim 13.1 Üzerinde “Dene Beni” Önermesi Bulunan Oyuncak
(Kaynak: CNNews, 2018)
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Mağazalar; tüketicilerin ürünleri denemesi ve onlara dokunmasının önemini
kavradıkları için genellikle ürünler ile temas edilebilecek ortamlar hazırlamaya gayret etmekte
ve özellikle son dönemde olabildiğince tüketicinin kendi kendine hiçbir mağaza elemanının
yardım teklifi ve müdahalesi olmadan ürünleri denemesine olanak tanımaktadır. Yapı
marketlerdeki deneme katalogları ve kartela olarak adlandırılan mini-ürün örnek yelpazeleri,
tekstil mağazalarındaki askılarda yer alan deneme ürünleri hep bu amaçla konulmaktadır.

Resim 13.2 Bir Tekstil Markasına Ait Ürün Kartelası
(Kaynak: Aycan Tekstil, 2017)
Bazı müşterilerin mağaza içerisinde ilgili personelin kendisine yardımcı olmasından
hoşlanmadığı, bu nedenle mağazayı dahi terk edebildiği bilinmektedir. Bu nedenle
perakendeciler özellikle son dönemde, tüketicilerin olabildiğince ürünleri tek başına
denemelerini sağlayacak uygulamalara geçiş yapmaktadır.
Elbette tüketicilerin; alışveriş esnasında ürünleri denerken ve satın alma kararları
verirken içerisinde bulunduğu atmosfer de etkili olmaktadır. Tüketicinin mağaza içerisine
girmesini sağlayan ve bundan önce ele aldığımız dış görünüm, iç görünüm, ürün teşhiri gibi
unsurlarla beraber, tüketicinin içinde bulunduğu ortamın ısısı, hava şartları ve nemi gibi diğer
“hissetme” duyusu ile ilişkili olan etmenler de önem arz etmektedir.
Zira aşırı derecede havasız veya fazla sıcak bir ortamda tüketiciler sağlıklı düşünemez
ve doğru satın alma kararları veremezler. Bu nedenle tüketicilere ürünlerle ilgili temas ve
dokunma imkanı sunmanın yanında, onların kendilerini havadar bir ortamda, optimum
sıcaklıkta ve rahat hissedecekleri, böylece reyonlar ve ürünler arasında çok daha fazla vakit
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geçirecekleri bir mağaza atmosferi içerisinde tutmaya gayret edilmeli, bu amaçla mağazanın
hissedilen sıcaklığı ve genel ısısı da kontrol altında tutulmalıdır.

13.2 Havalandırma ve Isı
Mağaza atmosferinin oluşumunda ortamın havalandırması ve ısısı tüketicinin sadece
fizyolojisi değil aynı zamanda üzerinde yarattığı psikolojik etkiler açısından da büyük önem
taşımaktadır. Mağazaların içerisindeki havalandırma sistemleri, iç ortamın dış ortam ile olan ısı
izolasyonunu sağlamak, mağaza içerisindeki hava sirkülasyonunu gerçekleştirerek sürekli
olarak mekandaki temiz hava miktarını belirli seviyede tutmak ve mağazanın genel ısısını
ayarlamak gibi işlevlere sahiptir (Morgenstein ve Strongin, 1992).
İklimi hava şartları açısından zorlayıcı, kışın aşırı soğuk ve yazın aşırı sıcak ya da nemli
olan bölgelerde yer alan mağazaların iyi ve etkin bir havalandırmaya sahip olması çok
önemlidir. Zira bu husus mağazaların ziyaret ve tercih edilmeleri açısından büyük önem
taşımaktadır. Çok sıcak bir ortamda yaşayan insanlar için, mağazaların serinliği son derece
cazip gelmekte ve tüketicileri çeken bir unsura dönüşmektedir.
Elbette iyi bir havalandırma sistemine sahip olmak küçük ölçekli mağazalar için çok
kolay değildir. Büyük mağazalar veya çok güçlü bütünleşik havalandırma sistemlerine sahip
alış veriş merkezleri içerisinde yer alan dükkanların tüketiciler tarafından tercih edilmesi bu
nedenledir. Havalandırma açısından uygun bir atmosfer yaratmak, mağazalar için bir rekabet
konusu haline gelmiş durumdadır.
Bununla beraber mağaza içerisindeki ısı, müşterilerin ziyaret sürelerini etkilemektedir.
Kış günlerinde içerisi sıcak bir mağaza, dışarıdaki soğuk havayı düşünen veya tam tersi şekilde
sıcak bir yaz gününde serin bir mağaza ortamında ürün inceleyen ve dışarıdaki aşırı sıcak, nemli
havayı düşünen müşteriler mağazayı kolay kolay terk etmek istemezler.

13.3 Ürünlere Dokunma ve Deneme
Mağaza atmosferine etki eden unsurlar arasında ürünlere dokunma ve hissetmenin
önemli olduğunu kısaca vurgulamış ve tüketicilerin ürün satın almadan önce genellikle onları
deneme eğiliminde olduğunu belirtmiştik. Bu noktada dokunma ve hissetme unsuru, ürün
ambalajı ile doğrudan ilişkili hale gelmekte, ürünlerin ister içeriği hakkında direkt deneme
imkanı sunsun, isterse sadece çeşitli bilgiler içersin, ambalajın bu duyularla ilişkisi oldukça
kuvvetlidir.
Ürün ambalajı, onu eline alan tüketicide beğeni yaratmalı, satın alma isteği uyandırmalı
ve onu bu şekilde ürünü almaya teşvik etmelidir. Bu yüzden ambalajların boyutları, görsel
tasarımları, malzeme türü ve kalitesi dikkatlice seçilmeli ve iyi değerlendirilmelidir. Çünkü
ambalaj bir ürünün en etkili reklam unsuru ve onun albenisi olarak nitelendirilir. Normal
şartlarda açıktan satılan gıda ürünlerinde, ambalaj ve paketleme yapılmazken son dönemde
büyük süpermarketlerde bu ürünlerin belirli kutular, şeffaf film ile üzeri kapatılmış plastik
kaplar içerisine konarak görüntüsünün daha çekici ve cazip hale getirilmesi planlanmaktadır.
226

Resim 13.3 Ambalaj İçerisinde Satılan Meyve-Sebzeler
(Kaynak: Shutterstock, 2018)
Ürünün ambalajı, tüketici için o ürüne ait ilk izlenimi uyandırması açısından önem
taşımaktadır. Bununla beraber iyi tasarlanmış ürün ambalajları, raflardaki rekabette ürünün
tercih edilmesini sağlayan bir unsur olarak karşımıza çıkar. Benzerlerine göre farklı bir
ambalaja sahip olan ürün, diğerlerinden ayrışır.
Elbette bazı ambalajlar ve ürün paketleri, tüketicinin o ürünü deneyebilmesini
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu da bahsettiğimiz gibi, satın alma kararını kolaylaştırma
amacını taşır. Bununla beraber ürünler mağaza içerisinde tüketicilerin deneyebilecekleri şekilde
teşhir edilmelidirler. Zira bazı müşteriler her ne kadar mağaza ürünlerinin denenmesine izin
veriyor olsa da, bu durumu bilmedikleri veya çekindikleri için ürün denemekten kaçınırlar.
Kimi zaman da müşterileri izin verilmediği halde gizlice ürünleri test etmeye çalışırlar.
Özellikle kozmetik ürünlerde bu durum sıklıkla gerçekleşir ve bu yüzden krem, parfüm,
deodorant gibi ürünlerin “Tester” deneme amaçlı versiyonlar raflara ambalajsız olarak
bırakılarak üzerlerine deneme amaçlı oldukları ibaresi yazılır.
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Uygulamalar
İYİ AMBALAJ SATTIRIR
Ürününüzün ambalajı, ürününüzün satışında en etkili unsurlardan biridir. Tüketiciniz daha
ürününüzü görmeden, tatmadan, yemeden, içmeden, kullanmadan önce, ürününüzün paketini
görür ve ürününüzle ilk duygusal bağını kurmaya o an başlar! Eğer rafta duran bir ürününüz
varsa, şunu unutmayın ki; mükemmel bir ambalaj, ürününüzün satışındaki başarıyı ikiye üçe
katlama gücüne sahipken, kötü bir ambalaj ise bütün satışlarınızı altüst edebilir.
İyi bir ambalajdaki en önemli unsur; seçeceğinizin tasarımın, raflarda farkındalık yaratacak,
dikkat çekecek bir tasarım olmasıdır. Ürünlerle ve bin bir çeşit ambalajlarla dolu bir rafın
önünden geçen bir tüketicinin sizin ambalajınızı fark etmesi ve elini sizin ürününüze atması
başlıca hedefiniz olmalıdır. Rakipleriniz arasında ambalajınızın kaybolmasına izin vermeyin.
Tüketicilerin tercihini yaparken, rafın önünden geçerken, vakti çok kısıtlı olduğu için,
ambalajın dikkat çekiciliği çok önemlidir.
Kullanılan yazı karakterinin büyük ve okunaklı olmasına özen gösterin. Ne kadar uzaktan
okunabilirse, o kadar çok kişiye ulaşmanızı sağlar. Çok fazla yazı kullanmayın. Unutmayın
saniyeler içinde mesajınızı okutmalı ve dikkati çekmelisiniz. Tüketicinin gözünü yorup,
kelimeler içinde kaybolmasına izin vermeyin. Ambalajınızın ön yüzünü dikkatleri çekmek
için kullanırken, dilediğiniz takdirde arka yüzünü vermek istediğiniz diğer mesajlar, daha
kalabalık bilgilendirici içerikler için kullanabilirsiniz.
Ambalajınızın üzerinde çok fazla fotoğraf, karikatür gibi karmaşıklık yaratabilecek
görsellerden kaçının. Tüm mesajınızı içinde barındırabilecek, stratejinizi iyi yansıtan tek bir
vurucu görsel öğe kullanmaya özen gösterin. Kullanılan görselin özgün olmasına ve başka
bir ürünün ambalajında da yer alan jenerik bir görsel olmamasına dikkat edin.
Belli bir tasarıma karar verdikten sonra seçtiğiniz ambalaj tasarımı için bir prototip üretin ve
gerekirse sahada yani raflarda test edin. Bir süreliğine yeni ambalajınızı raflara yerleştirip,
tüketicinin tepkisini ve ilgisini gözlemlemeye çalışın. Kararınızdan emin olduktan sonra artık
üretime geçebilirsiniz. Hedefiniz her zaman, bir satış temsilcisine ihtiyaç duymadan,
ürününüzün ambalajı sayesinde kendi kendini sattırması olsun!
Kaynak: Market Savy Consulting, http://www.idemama.com/blog/kobiler-icin-pazarlamaonerileri/iyi-ambalaj-sattirir, Erişim Tarihi:29.04.2015
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Uygulama Soruları
1. Sizce çarşaf, nevresim, havlu gibi ev içi kullanıma yönelik tekstil ürünlerinin
doğrudan kapalı ambalajlar yerine açık ambalajlar ile satılmasının, dokunma ve
hissetme duyuları ile ilgisi var mıdır, açıklayınız.
2. Restoran ve kafelerin bahçe ya da açık alanlarda hizmet verdiği yerlere çeşitli
infrared ısıtıcılar yerleştirmesinin ya da mini battaniyeler bulundurmasının mağaza
atmosferi ile nasıl bir ilişkisi olabilir, değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mağaza atmosferinin daha önce görme, işitme, tatma ve koklama duyuları ile ilgili
olarak çeşitli unsurlarını ele almış ve buna ilişkin yapılması gerekenleri değerlendirmiştik.
Kitabımızın bu bölümünde ise dokunma ve hissetme duyusuna ilişkin olarak mağaza
atmosferinin oluşturan çeşitli faktörleri inceledik. Bu faktörlerin daha doğru bir alışveriş
deneyimi sunmak, aynı zamanda alışveriş süresini uzatarak satışları artırmak ve ürün algısını
olumlu bir noktada konumlandırmak için nasıl değerlendirilmesi gerektiğini ele aldık.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi mağaza atmosferinde dokunma ve hissetme ile ilgili
doğru bir örnek uygulama değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Erkek giyim mağazasında askıda bırakılmış deneme ürünleri
Oyuncakların çıkardığı sesleri duymaya yarayan butonlu ambalaj
Topuk kısmı açıkta bırakılmış şekilde paketlenmiş çorap
Kilitli camekan içerisine yerleştirilmiş dolmakalem
Bir teki, rafta açık olarak denemeye bırakılmış ayakkabı

2. Ürünlerin tüketicilerce deneyimlenmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
a.
b.
c.
d.
e.

Teşhir ürünü sunmak mağazaya maliyet yarattığından gereksizdir
Tüketiciler ürünleri denerken bozma riski oluştuğundan teknoloji marketler bu
uygulamadan uzak durmalıdır
Giyim mağazalarında iç çamaşırı gibi özel ürünlerin denenmesine izin
verilmemesi tüketici açısından da doğru bir uygulamadır
Ürün denemek, tüketicilerin satın alma kararlarında etken bir rol oynamaz
Sadece belirli sektördeki mağazalar ürün denenmesine izin verebilir

3. Aşağıdakilerden hangisi mağaza atmosferindeki hissetme duyusu ile ilişkili bir
faktör değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Ortamın ısısı
Mağaza sıcaklığı
Ürün sayısı
İçerideki nem miktarı
Temiz hava oranı

4. Mağaza içerisindeki havalandırmanın fonksiyonları arasında, aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
a.
b.
c.
d.
e.

Dış ortamla olan hava izolasyonunu sağlar
Mağaza ısısını belirli bir seviyeye getirir
Temiz hava döngüsünü sağlar
İçerideki nem miktarını ayarlar
Enerji tasarrufu sağlar

231

5. Çok soğuk bir havada belirli ürünleri inceleyen tüketicinin ................................
mağazanın sıcaklığı sayesinde ....................
Yukarıdaki boşluğa uygun olmayacak seçeneği belirtiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Konforu / Artar
Ürünleri Deneme İsteği / Azalır
Alışveriş Süresi / Uzar
Mağaza Beğenisi / Artar
Satın Alma Kararı / Olumlu Etkilenir

6. İyi bir ambalaj tasarımı bir ürünün ………………….
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçeneği belirtiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Satışında olumlu etki yaratır
Algılanan kalitesini değiştirmez
Maliyetini düşürür
Denenmesini önlemeye yarar
İmajını değiştirmez

7. Mağazalar denenmesini istediği, ancak müşterilerinin denemekten çekindiği ürünlerin
mağaza içindeki tanıtımı için …………………………….. uygulaması yapabilir.
Boşluğa gelecek en uygun cevabı belirleyiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Ambalajsız şekilde ürünlerini satışa sunma
Raflara üstünde deneme amaçlı olduğu belirtilen örnek ürünler koyma
Ürünün perakende satış fiyatlarında indirime gitme
Mağaza personeli aracılığıyla tüketicilere ürünü denemeleri için baskı kurma
Ürünü mağaza içinde denettirmekten vazgeçerek mağaza dışına stant kurma

8. Hangisi mevsimsel değişikliklere göre mağaza içerisindeki hissetme faktörlerini
organize etmeye yöneliktir?
a.
b.
c.
d.
e.

İklimlendirme cihazlarını mevsime göre ayarlamak
Ürün türlerini mevsimlere göre değiştirmek
Mağaza tasarımını değiştirmek
Sezon sonu ürünlere ağırlık vermek
Ürünleri açık şekilde teşhir etmek
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9. Hangisi ısı ve havalandırma etkenlerinin, mağazalar arası rekabetle olan ilişkisine bir
örnektir
a. Yaz mevsiminde sıcak olan bir mağaza yerine, daha serin olan bir mağazayı
tercih eden müşteriler
b. Daha düşük fiyatlı ürünler sunan mağazayı ziyaret eden müşteriler
c. Dış cephesi daha geniş olan mağazadaki büyük vitrini inceleyen müşteriler
d. Personel iletişimini beğendiği için mağazayı tercih eden müşteriler
e. Sezon sonu ürünleri fırsat olarak görüp mağazayı tercih eden müşteriler
10. Hangisi tüketicilerin ürünleri denemek istemeleri ile satın alma kararları arasındaki
bağlantıyı dokunma ve hissetme unsurlarını göz önünde bulundurarak verilebilecek bir
örnektir?
a. Ambalajın küçük bir kısmını kumaş dokusunu hissetmesi açık bırakan ambalaj
tasarımı
b. Ürünleri bozulmaması için kutusunda teşhir eden elektronik ürün mağazası
c. Yüksek kalite sebzeleri paketlenmiş olarak satan manav
d. Mağaza vitrinini mevsime göre organize eden esnaf
e. Mağaza dışında müzik yayını yapan bir süpermarket

Cevaplar
1)d, 2)c, 3)c, 4)e, 5)b, 6)a, 7)b, 8)a, 9)a, 10)a
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14. E-TİCARETTE MAĞAZA ATMOSFERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?






E-Ticaret Sitesi Nedir?
E-Ticarette Mağaza Atmosferi
E-mağaza Atmosferinde İç Faktörler
E-mağaza Atmosferinde Dış Faktörer
E-mağaza Atmosferinde Görsel ve İşitsel Unsurlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Bir mağazanın atmosferini oluşturan iç ve dış faktörlerin, e-mağazacılıkta nasıl karşılıkları
olabilir, araştırınız.
2. Mağaza amtosferinde ele aldığımız Görsel, İşitsel, Tat, Koku ve Hissetme faktörlerinin
tümü e-mağaza atmosferi için de geçerli olabilir mi? Değerlendiriniz.
3. Sanal bir mağazada “atmosfer” söz konusu olabilir mi? Değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

E-Ticarette Mağaza
Atmosferi

Mağaza atmosferi kavramını
e-ticaret perspektifine
öğrenmek.

E-Ticaret Mağaza
Atmosferinde İç ve Dış
Faktörler

E-Ticaret Mağaza
Atmosferinde Görsel ve
İşitsel Unsurlar

E-Ticaret mağazalarındaki
atmosferi etkileyen iç ve dış
faktörleri kavramak.
E-Ticaret mağazalarındaki
görsel ve işitsel faktörleri
öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Mağaza atmosferi ile ilgili
kavramların e-ticaret
mağazalarındaki
karşılıklarının belirlenmesi
ile elde edilecektir.
Söz konusu faktörlerin
fiziksel mağaza
atmosferindeki unsurlarla
mukayeseli olarak ele
alınması ile geliştirilecektir.
Bu iki faktörün
tanımlanması ve e-mağaza
atmosferine uygun olarak
örneklendirilmesi ile elde
edilecektir.
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Anahtar Kavramlar












E-Ticaret
Online Alışveriş
E-Mağaza
SEO
Arama Motoru
Optimizasyon
Anahtar Kelime
Huni (Funnel)
Ürün Kategorisi
Web Tasarım
Alan Adı (Domain)
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Giriş
“Atmosfer” denildiğinde bir ortam veya yerin barındırdığı fiziksel unsurlar, bireyde
uyandırdığı his ve onu çevreleyen bu ortamın yarattığı etki akla gelmektedir. Mağaza Atmosferi
kavramı da bu boyutuyla şekillendirilmiştir. Ancak bahsedilen atmosfer kavramı fiziksel bir
mekana ait unsurlar olarak algılanmaktadır. Özellikle 2000’li yıllardan bugüne artarak gelişen
ve insanların her geçen gün daha fazla tercih etmeye başladığı e-ticaret sayesinde, Alışveriş
Siteleri popülerliğini üst seviyelere taşımaktadır. Peki bu sitelerin birer “E- Mağaza” olduğunu
kabul edersek, atmosferi nasıl olmalıdır?
Sanal bir ortamın, tüketicilere çeşitli ürünler sunan bir web sayfasının atmosferi olabilir
mi? Bu ortamda tüketiciyi etkileyecek ve böylece satışları artıracak unsurlar söz konusu mudur?
Eğer var ise bunlar neler olabilir? İşte kitabımızın bu son bölümünde, bundan önce tümüyle
fiziksel mağazalardan bahisle ele aldığımız mağaza atmosferi kavramını, dijitalleşen
dünyamızın gereksinimlerini karşılayacak şekilde E-Mağaza için de değerlendiriyor olacağız.
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14.1 Online Ticarette E-Mağaza Atmosferi
Teknolojinin hayatımızda her geçen gün derinleşen bir konuma sahip olması ve dijital
platformların gerek masaüstü gerekse mobil cihazlar açısından gelişmesi ile birlikte, tıpkı
yaşantımızın her noktasında olduğu gibi alışveriş alışkanlıklarımızda da bu yönde ciddi
değişimler söz konusu olmaktadır. Bu değişimlerin elbette en önemlilerinden birisi de emağazacılık ya da diğer adıyla online alışveriştir.
Özellikle tüketicilerin aradıkları bir ürünle ilgili olarak sınırsız alternatif ve ürüne kısa
sürede ve hiçbir efor sarf etmeden erişebilme kolaylığı, internetin kullanıcılara sunduğu ulaşım
ve erişim özgürlükleri, dijital dünyadaki e-mağazacılığa olan ilginin daha da artmasına vesile
olmuştur (Kırcova, 2005). Fiziksel olarak mağazalar arasındaki ürün ve fiyat farklılıklarını
mukayese edebilmek zahmetlidir. Ancak bilgisayar başında ve sadece arama yaparak, hatta
birçok ürünün kutusunu açmak zorunda kalmadan tük teknik özelliklerini öğrenmek, emağazacılığın sunduğu önemli avantajlardandır.
Bununla beraber e-mağazacılık, üretici ya da mağaza sahibi açısından da büyük
kolaylıklar sunmaktadır. Her şeyden önce bir mağazaya sahip olma maliyeti son derece
düşüktür ve dilediği an kolayca mağaza tasarımını değiştirebilir, ürünleri talebe göre
stoklayabilir ya da tüketicilerin hangi ürünlere daha çok ilgi gösterdiğini web sitesi
istatistiklerinden inceleyerek ona göre mağazanın ürün gamını şekillendirebilir.
Bu ve bunun gibi sayısız avantajı beraberinde getiren e-mağazanın en büyük dezavantajı
ise ürünün “Hissetme ve Dokunma” ile “Tatma” ve “Koku” faktörleri açısından incelenemez
oluşu; ayrıca ürünlerin beden uygunluğu gibi fiziksel özellikleri veya sitede görünen resme
kıyasla ne kadar kaliteli olduğuna dair fiziksel uygunluk gibi çeşitli sorunları da bulunmaktadır.
Ayrıca insanların ödeme noktasında bireysel banka veya kredi kartı bilgilerini vermekle ilgili
çekinceleri de e-mağaza hususundaki engeller arasındadır.
Web ortamında ürünlerin satılıyor olması nedeniyle mağaza atmosferi kavramının emağazalar için “webmosfer” olarak adlandırılmaktadır (Clarke ve Flaherty, 2005). Online
ticarette E-Mağaza atmosferini; fiziksel mağaza atmosferi ile mukayese edebilmek ve karşılıklı
avantaj / dezavantajları daha rahat değerlendirebilmek adına, fiziksel mağaza atmosferinde ele
aldığımız ana başlıklar çerçevesinde kısaca değerlendireceğiz.

14.2 Dış Faktörler
Fiziksel olarak bir mağazanın atmosferi ile ilişkilendirebileceğimiz dış faktörler;
mağazanın mimari yapısı, dış cephe unsurları, vitrinleri, girişi ve mağazanın çevresi olarak
değerlendirilmektedir. Bunu e-mağaza ile ilişkilendirmek istediğimizde ise; öncelikle emağazanın isminin belirlenmesi ve bu sayfaya ulaşmak için gereken web adresi ya da bir başka
deyişle alan adının (domain) uygun şekilde kararlaştırılması gerekmektedir. E-mağazacılıkta;
örneğin Gitti Gidiyor’un gittigidiyor.com adresini kullanması gibi genellikle mağaza isimleri
ile web sitesinin alan adı aynı şekilde olmaktadır. Buna karşın birçok fiziksel mağazanın online
alışveriş birimleri mevcut isimleri ile ilişkili olan ancak birebir olmayan alan adlarını tercih
240

etmektedirler. Sarar Mağazaları’nın sararshop.com adresinde faaliyet göstermesi veya Migros
Süpermarketleri’nin e-ticaret tarafında mağaza ismi ile doğrudan örtüşmeyen
sanalmarket.com.tr ve kangurum.com.tr adreslerini kullanmaları bu konuda verilebilecek
örnekler arasındadır.
Mağazanın ismi ve alan adının dışında, onun fiziksel çevresi ile ilişkilendirebileceğimiz,
bulunurluğu ve görünürlüğü hususu önem arz etmektedir. Çünkü dilediği kadar iyi ve uygun
fiyatlı ürünler barındırıyor olsa da, bir site eğer tüketiciler tarafından bulunamıyor ve
erişilemiyor ise bunun hiçbir önemi kalmamaktadır. Bu nedenle mağazanın fiziksel çevresi,
onun arama motorları ve web ortamında kolayca erişilebilir, fark edilebilir oluşudur.
Bu yüzden mağazalar internet ortamlarında tüketicilerin kendilerine kolayca
ulaşmalarını sağlayacak arama motoru optimizasyonunu yapmalı, bu amaçla arama
motorlarının internet içeriklerini tarama metotlarına uygun olarak kendilerini ilgili aramalarda
sonuçlara taşıyacak ve üst sıralarda yerleşmeye yardımcı olacak şekilde web sitelerini
tasarlamalı, buna uygun içerik ve anahtar kelime düzenlemelerini gerçekleştirmelidir (Qin,
2010).
Bir mağazanın dış görünümü, tabelası, vitrinleri ve onu yansıtan genel bir renk tercihi
varsa, e-mağaza açısından da benzer unsurlar söz konusu olmaktadır. E-mağazanın açılış
sayfası tıpkı fiziksel mağazalardaki vitrin uygulaması gibidir. Sitenin giriş sayfası, bu sayfanın
tasarım öğeleri, mağaza dış görünümüne tekabül eder. Dolayısıyla e-mağaza yöneticileri, ön
plana çıkarmak istedikleri, sezona göre değişen ürün ya da indirim seçeneklerini ilk olarak web
sitelerinin giriş sayfasına koymaktadır. Bazı web siteleri bu bölümlerini reel mağazalar gibi
“Vitrin” olarak adlandırmaktadır.

Resim 14.1 – Bir Emlak Sitesinin “Ana sayfa Vitrini” Bölümü
(Kaynak: Hürriyetemlak, 2016)
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14.3 İç Faktörler
E-mağaza atmosferindeki iç faktörlere ilişkin olarak; web sitesinin içerikleri, sitedeki
ürünlerin yerleşim ve sunum düzenleri, ürünlerin tıklandıktan sonra nasıl detaylı bir şekilde
ilgili sayfa içerisinde teşhir edildiği gibi unsurlardan söz edilebilir. E-mağaza atmosferini
oluşturan iç faktörlerden “mağazanın iç görünümü” olarak değerlendirebileceğimiz unsur,
sitenin vitrinden sonraki, ziyaretçilerin ilgili bölümlerde yaptığı gezintilerde karşılaştığı
sayfaların görünümleridir.
Burada tıpkı gerçek mağazalarda olduğu gibi belirli bir tema seçilmekte, ancak bu tema
“web teması” olarak adlandırılan dijital tasarımlar olarak belirlenmektedir. Bu tema içerisinde
sitenin butonları, arka plan renkleri, ürünlerin sunulma şekli, ürün gruplarının yerleşimi, site
içerisindeki arama ve ürünler ulaşmayı sağlayan navigasyonun yapısı gibi birçok faktör
bulunmaktadır. Örneğin hepsiburada.com sitesi, gerek indirim butonlarında, gerek inceleme ve
satın alma sayfalarındaki öğelerde gerekse sitenin ana temasında açık gri zemin üzerine marka
rengi olan turuncuyu ön plana çıkaran renkleri benimsemiştir. Ürünlerin sıralanmasında ve site
navigasyonunda ise sitenin sol tarafına konumlanmış ve Marka, Fiyat Aralığı, Renk, Ürün
Yorumu gibi çeşitli filtreleme seçenekleri ile tüketicilerin istedikleri ürüne mümkün olan en
kısa sürede ulaşmalarını sağlayacak bir web temasını benimsemiştir.

Resim 14.2 – hepsiburada.com E- Mağaza Teması
(Kaynak: Hepsiburada, 2015)
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Mağaza atmosferini oluşturan iç faktörlerden yerleşim düzeni, online mağazacılıkta
ürünlerin sitenin içerisinde nasıl gruplandırıldığı ve sıralandırıldığı ile ilgili olmaktadır. Her ne
kadar fiziksel mağaza atmosferi içinde yer verdiğimiz “Izgara Düzeni”, “Yarış Pisti Düzeni”
ve “Serbest Düzen” ile e-mağazaların ilişkilendirilmesi çeşitli kaynaklarda yapılsa da, gelişen
web ve tasarım teknolojileri, modern e-ticaret yaklaşımları gereği hemen hemen tüm emağazaların ana sayfalarında, tüketicilerin ana kategoriden istedikleri ürüne ulaşmalarını
sağlayan, ürün sunum hiyerarşisi olan “Huni” (funnel) yöntemi ile dizayn edilmiş bir yerleşim
planı olduğunu görmekteyiz. Buna ek olarak, elbette her e-ticaret sitesinin olmazsa olmazı “Site
İçi Arama” özelliğinin de, de e-mağazanın yerleşim planına katkı sağlayan bir fasilite olduğunu
belirtmek gerekmektedir (Daniel, 2011).

Resim 14.3 Teknoloji Ürünler Satan E-Ticaret Sitesinin Kategorik Ürün Yerleşimi
(Kaynak: Vatan Bilgisayar, 2015)
İç Faktörlerle ilgili olarak aktarılması gereken son husus da, kullanıcıların e-ticaret ile
ilgili olarak yaşayabilecekleri olası sorunlar karşısında onlara destek verecek bir iletişim
kanalının; ister canlı yardım, ister iletişim formu isterse telefon numaraları ve adres bilgileri
olsun, açık ve net bir şekilde yazılmasının gereğidir.
Ayrıca ürünlerin inceledikten sonra alışveriş sonlanana kadar tüketici zihninden
olmasını sağlayan alışveriş sepeti tasarımı, bununla beraber çeşitli ödeme imkanlarının, taksit,
indirim veya kupon uygulamalarının sunulması ve elbette güvenli bir alışveriş imkanı
sunulduğunun garantisi olan sertifikalı şifreleme sayfalarının varlığı sitenin iç faktörleri ile ilgili
dikkat edilmesi ve bulundurulması gereken unsurlardır.
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14.4 Görsel ve İşitsel Unsurlar
Mağaza Atmosferi ile ilgili olarak fiziksel mağazalarda, iç ve dış faktörlerin yanında 5
duyumuza hitap eden ve mağaza atmosferi algılamamızda etkili rol oynayan; “Görsel
Faktörler”, “İşitsel Faktörler”, “Dokunma ve Hissetme ile İlgili Faktörler”, “Koku ile İlgili
Faktörler” ve “Tat Faktörü”nü ele almıştık. E-mağaza ortamında fiziksel bir gerçeklik
olmaması ve iletişimin sanal ortamda gerçekleşmesi nedeni ile; dokunma, hissetme, tat ve koku
faktörlerini ele almamız mümkün olmayacaktır. Bir başka deyişle e-mağaza atmosferinde bu
unsurlar yer almamaktadır.
Bu durum e-mağaza atmosferi açısından elbette önemli bir dezavantaj teşkil etmektedir.
Ancak online alışveriş sitelerinin sunduğu atmosferde görsel ve işitsel unsurlar yer almaktadır.
İşitsel unsurlar kimi zaman görsel unsurlarla birlikte, kimi zaman ise ayrı ayrı ele alınmaktadır.
Örneğin sitede yer alan bir ürüne ait tanıtım videosunun bulunması, video içeriğindeki görüntü
ve ses unsurları itibari ile bu iki faktörü birlikte kullanmayı gerektirir.
Sadece işitsel unsurlar olarak ele aldığımızda ise, e-mağazalarda gerçek mağazalardaki
gibi bir fon müziği, arka planda çalan veya çeşitli sezon ya da önemli günlere göre değişen bir
melodi ile karşılaşmamız çok nadir görülen bir durumdur. Yine de işitsel unsurlar olarak
değerlendirebileceğimiz faktör, sitede yer verilebilecek fon (background) müziğidir. Ancak bu
da müşterinin kişisel bilgisayarındaki ses ayarları ile değiştirebilecek veya tümüyle devre dışı
bırakılabilecek zayıf bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Görsel faktörlere geldiğimizde ise bir e-ticaret sitesinin sahip olduğu avantajların belki
de en güçlüsü olduğunda bahsetmek mümkündür. Her şeyden önce sitedeki tasarım, genel
hatları ile renkler, sitenin teması, yazıların boyutu ve yazı karakteri, görseller, görsellerin
yerleşimi, üst ve alt kısımda yer alan menülerin ve linklerin (bağlantıların) konumlandırılma
şekli, canlı destek, iletişim butonları gibi birçok element, e-mağaza atmosferindeki görsel
unsurları oluşturan etmenlerdir.
Görsel faktörlerin elbette e-mağaza için büyük oranda önem teşkil eden kısmı, ürünlere
ait resimlerin sunulmasıdır. Normalde fiziksel olarak gördüğümüzde beğenmeyebileceğimiz bir
ürünün, stüdyo ortamında ve etkileyici bir ışıklandırma altında çekilmiş fotoğrafını
gördüğümüzde, ürün bizde satın alma isteği uyandırabilmektedir. Bu nedenle e-ticaret siteleri
mümkün olduğunca ürünle ilgili her detayı ortaya koyacak, fonksiyonlarını anlamayı
kolaylaştıracak, hem genel görünümünü anlamamızı sağlayacak hem de detayları hakkında bizi
bilgilendirebilecek uzak ve yakın çekim birçok görsel koymalıdır.
Bununla beraber ürünlere ait bilgiler, metinler, özellikler, garanti süreleri, kullanıcı
yorumları gibi tüm metinsel içerik de yine görsel unsurlar içerisinde değerlendirilebilmektedir.

244

Uygulamalar
TÜKETİCİLERİN YÜZDE 70’İ KÖTÜ TASARIMI OLAN SİTELERDEN
ALIŞVERİŞ YAPMIYOR
Birçok marka online taraftaki pazarlama faaliyetlerini artırmaya yönelik çalışmalar yapıyor.
Ancak yapılan araştırmalar tüketicilerin bu yıl ki online yılbaşı alışverişlerinde kötü bir
deneyim yaşamaları durumunda bu mecralardan alışveriş yapmayacaklarını ortaya koyuyor.
İngiliz tüketiciler arasında yapılan araştırmaya göre tüketicilerin %70’i kötü bir deneyim
sonrasında online alışveriş yapmayacaklarını belirtirken, aynı zamanda da kötü tasarıma
sahip olan sitelerden de alışveriş yapmayacaklarını dile getiriyor.
1000 katılımcıyla yapılan araştırmada, kullanıcıları bir siteden kaçıran özelliklerin neler
olduğu soruldu ve çıkan sonuçlara göre; alışverişi tamamlamak için siteye üye olma
zorunluluğu, karmaşık bir navigasyon sistemi, zayıf bir ürün öneri sistemi, ürün teslimatının
ne zaman yapılacağının bilgisinin verilmemesi, sitenin geç açılması ve kötü tasarım
kullanıcıların siteyi terk etmesine neden oluyor.
Kullanıcıların %15’lik bir bölümü internet sitesini kapatsa da aynı markadan alışveriş
yapabilmek için başka bir yol ararken, %33’lük bir bölüm daha iyi çalışan bir internet sitesine
gitmeyi tercih ediyor. Farklı bir offline perakendeciye gitmeyi seçenlerin oranı ise %11.
İnternet kullanımının artması ve kullanıcıların internetten güvenli alışveriş konusunda
bilgilenmeleri sonrasında, tüketici alışkanlıkları da değişiyor ve kullanıcıların markalardan
beklentileri de aynı doğrultuda artış gösteriyor. Markaların, geri dönüşüm oranlarını
artırmaları için bu beklentileri dikkate alarak, sitelerinde gerekli düzenlemeleri yapmaları
gerekiyor.
kaynak: eticaret Mag, https://www.eticaretsoft.com/index.php?id=oku&yazi=42, Erişim
Tarihi:30.04.2015
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Uygulama Soruları
1. Ziyaret ettiğiniz e-alışveriş siteleri arasında aklınıza ilk gelen 2 tanesini belirleyiniz.
Sizce bu e-alışveriş sitelerinin aklınıza ilk gelen siteler olmaları ile sahip oldukları
e-mağaza atmosferleri arasında bir ilgi olabilir mi, belirleyiniz.
2. E-mağaza atmosferi ile gerçek mağaza atmosferini “Görsel ve İşitsel Unsurlar”
açısından mukayese ediniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kitabımızın bu son bölümünde, bundan önceki bölümlerde ele aldığımız tüm özellikleri,
fiziksel mağazalarla ilişkilendirmekten farklı olarak; aynı unsurların günümüzde giderek iş
hacmini artıran e-ticaret siteleri açısından değerlendirmiş bulunuyoruz. Gerek dış faktörler
gerekse iç faktörler açısında e-ticaret sitelerinin hangi özellikleri ile satış başarısı
yakalayabileceğini, sitenin tasarım unsurlarından ürün teşhir biçimlerine kadar farklı
boyutlarda ele aldık. Bu bölümün de tamamlanması ile gerek gerçek hayatta gerekse dijital
ortamda olsun bir mağazanın içerisindeki ortamı oluşturan, yani Mağaza Atmosferi ile ilgili
olan tüm faktörleri ayrıntılı örneklerle işleyerek bütün konuların sonuna gelmiş bulunuyoruz.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi e-ticaret mağaza atmosferini oluşturan unsurlardandır?
a.
b.
c.
d.
e.

Dokunma Unsuru
Tat Unsuru
Hissetme Unsuru
Görme Unsuru
Koklama Unsuru

2. Hangisi e-mağazanın fiziksel mağazalara göre sunduğu avantajlardan değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Bilgisayar başından birçok ürüne ulaşabilme
Farklı mağaza ürünlerini çok kısa sürede mukayese edebilme
Ürünleri deneyerek alabilme
Farklı kullanıcıların ürün hakkındaki yorumlarını okuyabilme
Mağaza dolaşmadan, yorulmadan ürün araştırabilme

3. E-mağazaların sahip olduğu atmosferi tanımlayan terim, aşağıdakilerden
hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Webmosfer
E-tmosfer
Emo-sphere
Atmosweb
E-mosfer

4. Aşağıdakilerden hangisi e-mağaza atmosferinin İç Faktörleri arasında yer alır?
a.
b.
c.
d.
e.

Site alan adı
E-Mağazanın genel ismi
Sitenin arama motoru optimizasyonu
E-mağazanın webden erişilebilirliği
Satışa sunulan ürün görsellerinin boyutu
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5. E-mağazalar açısından ......................... bu mağaza türünün ......................... arasındadır.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun seçeneği belirtiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Düşük maliyetle mağaza açabilme - dezavantajları
Ziyaretçi istatistikleri tutabilme - avantajları
Tat ve koku unsurunun olmayışı - avantajları
Görsel unsurların olması - dezavantajları
İşitsel unsurların olması - dezavantajları

6. E-ticaret siteleri, web sayfalarının girişlerinde yer alan ve çeşitli fırsatlar ya da sezona
uygun ürün önerileri sunan sitelerinin giriş bölümlerini ....................... olarak
adlandırabilmektedirler.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun seçeneği belirtiniz.
.
a.
b.
c.
d.
e.

Huni düzeni
İkinci el reyonu
Mağaza vitrini
Bit pazarı köşesi
Sık kullanılanlar

7. E-ticaret siteleri kullanıcı güvenliği açısından özellikle ödeme sayfalarının .................
olmasına dikkat etmelidir.
Boşluğa gelecek uygun cevabı belirleyiniz.
a.
b.
c.
d.
e.

Etkileyici bir tasarımı
Kullanıcı dostu
Sitenin geneliyle uyumlu
Uygun görsellere sahip
Sertifikalı ve şifrelenmiş

8. Hangisi E-mağaza atmosferini oluşturan iç faktörlerden ürün yerleşim düzeninde;
Huni yöntemi (funnel) olarak adlandırılan ürün kategorizasyonunun nasıl yapıldığını
açıklayan bir örnektir?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ürün sayfasından, alışveriş sepetine yapılan yönlendirme
Ana sayfada yapılan görsel değişiklik
Web sayfası arka planında çalan müzik
Ürünlerde webe özel yapılan indirim
Siteye yeni eklenen hediye paketi seçeneği
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9. Aşağıdakilerden hangi ürün, e-ticaret sitesi aracılığı ile satılamamaktadır?
a.
b.
c.
d.
e.

Otomobil
Elbise
Ayakkabı
Saat
Cep telefonu

10. Aşağıdaki fiziksel “Mağaza Atmosferi” kavramı için geçerli olan unsurlardan hangisi,
e-mağaza için geçerli olamaz?
a.
b.
c.
d.
e.

Dokunma
Algı
İşitme
Görme
İç ve Dış Faktörler

Cevaplar
1)d, 2)c, 3)a, 4)e, 5)b, 6)c, 7)e, 8)a, 9)a, 10)a
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