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TÜKETİM KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA ALIŞVERİŞ 

MERKEZLERİNDE İÇ MEKÂN TASARIM YAKLAŞIMLARI 

 
 

Ayşe İpek ERGENE




1. Giriş 

Postmodern dönemde, küreselleşmenin etkisiyle ülkeler arası sınırların 

esnekleşmesi, yeni kitle iletişim araçlarının çeşitliliği bireylerin 

farkındalıklarını arttırmakta ve sonradan gelişen tüketim alışkanlıkları 

hayatımıza girmiş bulunmaktadır. Küresel kültürün izlerinin her yerde 

karşımıza çıkması, bireylerin evrensel tüketici olabilmelerine vesile 

olmaktadır. 

Yeni kitle iletişim araçlarının gelişimi ile sosyal yaşantıda iletişim 

ağının kuvvetlenmesi sonucu birey, birçok gelişmeden daha çabuk 

haberdar olmakta ve duruma dâhil olabilme fırsatı yakalamaktadır. Söz 

konusu tüketim eyleminin içine daha önceden hiç bu kadar girmeyen 

günümüz bireyi, küreselleşmenin getirimleriyle tüketim odaklı istek ve 

gereksinimlere giderek daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışmada da, 

son zamanların gözde mekanları olarak kabul edilen alışveriş 

merkezlerinin akılcı yapısı ile bireyleri etkileyecek görünür ve örtük 

manipülasyonlar araçları üzerinden kullanımı örnek bir alışveriş 

merkezinden üzerinden incelenmektedir. 

2. Tüketim Kültürü ve Tüketen Birey 

Baudrillard, yaşadığımız çağın, bireylerin sadece günlük beslenme 

ihtiyaçlarının değil, aynı zamanda prestij harcamalarının da hep birlikte 

tüketmek olarak adlandırıldığı ilk çağ olduğundan bahsetmektedir. 

Tüketim, Baudrillard’ın da dediği gibi evrensel olarak tanımlanmaktadır. 

Tüketim olgusu herkesi içine almakta ve ona göre hareket etmek zorunda 

gibi durmaktadır. Kitlesel olarak düşünmeli, medya iletişim araçlarını 

kullanırken mesajını kitlelere nasıl daha etkili ulaştırabileceğini, nasıl 

daha çok ürün satabileceğini düşünerek kullanması gerekmektedir. 

Tüketim kültürünün başarısı çok satmaya dayanmaktadır. Bu bağlamda 

da belirli bir alanda ya da tüketici profiline sıkışıp kalmaktansa genele 

hitap etmek daha mantıklı gibi görünmektedir. Dolayısıyla üretimlerinde 

ve mesajlarında etkili ve net olunması önem taşımaktadır (Baudrillard, 

2010). 
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Küreselleşmenin getirdiği imkânlar dâhilinde bireyin neden hoşlanıp 

neden hoşlanmadığını ölçümlemek artık daha kolay bir hale gelmekte; 

söz konusu bu değerlendirilebilme durumu kapitalist sistemin çokça işine 

yaramaktadır. Kapitalist sistem önüne gelen her türlü durumu kendi 

avantajına çevirmekte; dolayısıyla bireyin gündelik hayatında karşısına 

her daim bir tüketim nesnesi ve tüketim mekânı çıkmaktadır. 

Sosyal hayatın içinde tüketen birey rolünü diğer bütün rollerin önüne 

geçiren günümüz bireyi, tüketirken başka imgeleri de kendine 

yükleyebildiği bilgisinin farkına varmış; çeşitli statü, imaj ve hazlarla 

kendini bütünleştirmiştir. Daha öncesinde sadece kullanım değerine önem 

verip bu doğrultuda ihtiyacı kadar tüketen birey, yeni tüketim kalıpları 

içinde girince tüketirken bir yandan da satın aldığı ürünler ile duygusal 

bağ yaşamaktadır. Özellikle alt ve orta sınıf bireyinin hep daha fazlasını 

elde etme isteği, bir üst statüye erişme çabası ve sürekli bir arayış içinde 

oluşu söz konusu olmaktadır. Bu sebeple bu sınıflara ait bireylerde daha 

çok tüketim eyleminin gerçekleştiği görülmektedir. 

Yeni tüketim kalıpları farklı alışveriş davranış biçimlerini de 

beraberinde getirmekte, bu davranış tiplerini hedonist ve sembolik 

tüketim olarak belirtmek gerekmektedir. Kendi var olan kimliği ile değil 

de olmak istediği kimliğiyle sosyal yaşantıda boy göstermek isteyen birey 

bu ihtiyacını satın aldığı ürünlerin simgesel değeri üzerinden haz elde 

ederek hedonist bir yaklaşımla gerçekleştirmektedir. Kendini tüketerek 

mutlu eden hedonist birey bu durumun farkına vardıktan sonra giderek 

tüketim çılgınlığının içine düşmektedir. Dahası kimlik edinme ihtiyacını 

tüketerek kazanmaya çalışan birey, bu dönemde ortaya atılan her türlü 

tüketim politikasını kabul etmekte, bunun sonucun da küreselleşmenin 

yararına olduğu yaşanan gelişmelerle görülmektedir. 

Tam da bu noktada tüketim toplumunun kendine özgü evrensel 

karakteristiğinin gündelik hayatın neredeyse tüm uygulamalarına sızdığı 

görülmektedir. Tüketmeye arzu ettirilen bireyler, nesneleri ve hizmetleri 

sadece heves etmekle kalmayıp, sürekliliği olacak şekilde satın almaya 

yönlendirilmektedirler. Genelde çok zorlanmadan arzularını yerine 

getirebilen tüketim toplumu düzeninin mantığı, bireylere şartlarını çabuk 

adapte ettirmiş gibi görünmektedir. Tüketim kültürü, tüketim ürünlerini 

ve olanaklarını bireye nasıl doğru kullanması gerektiğinin ipuçlarını 

verirken bir yandan da ona toplumda kimlik ve statü kazandıracağının da 

garantisini vermektedir. 

Burada bir nokta gözden kaçmamalıdır ki, tüketmek eyleminin verdiği 

mutluluk geçici bir mutluluk olmak ile beraber, devamlı alışveriş yapan 

bir birey belirli bir alımdan sonra doyuma ulaşabilmesi gerekmekte; fakat 

bu günümüz bireyi için söz konusu olmadığından bireyin aslında tüketim 

eylemini gerçekleştirmekten mutlu olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu 
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kısır döngü kapitalist sistemin etkisiyle sonsuza dek sürüp gidecek gibi 

durmaktadır. 

3. Alışveriş Merkezlerinin Akılcı Yapısı 

Çeşitli tüketim mekânları sayesinde bireyler kendilerini yeni tüketim 

modelleri içinde bulmuşlardır. Alışveriş merkezleri, hipermarketler, lüks 

konut siteleri vb. tüketim odaklı mekânlar tüketim araçları olarak ortaya 

çıkmaktadır. Tüketim konulu bu mekânların büyüsüne kendiliğinden 

kapılıp giden tüketiciler, satın alma dürtüsünü hız kesmeden devam 

ettirmekte, bu durumu bir tüketim alışkanlığı haline getirmektedirler. 

Bunun için kullanılan her türlü araç hedeflediği tüketicisinin 

bilinçaltındaki algıya hitap etmeyi hedeflemektedir. 

Söz konusu tüketim mekânlarının en gözdesi olan alışveriş 

merkezlerinin genel yapısından ve yeni kamusallık anlayışından 

bahsetmek gerekmektedir. Kamusallık anlayışı, kapitalizm öncesinde açık 

alanda bireylerin oyalanabileceği sosyal alanlar olarak bilinmekteyken, 

kapitalizm sonrası bu anlayış değişmiş yerini kapalı kamusal alanlara 

bırakmıştır. Küreselleşen dünyada kapitalist düzenin de etkisiyle giderek 

kalabalıklaşan toplum, toplanabileceği ve alışveriş edebileceği mekânları 

kapalı ve güvenli olarak tercih etmektedir. Bu gelişmeler ile beraber açık 

kamusal alanlar gözden düşmüş, tüketiciler kapalı kamusal alanları tercih 

eder hale gelmiştir. 

Kapitalizm öncesi “kamusal mekân” terimi açık alanda 

gerçekleştirilen bireyler arası bir kamusal aktivite olarak 

tanımlanmaktadır. Kamusal alan iklim koşullarına karşı korunaklı ama 

aynı zamanda bir dış mekân niteliği taşımaktadır (Sennett, 2010). Fakat 

kapitalizm sonrası, toplumda, siyasette ve ekonomide değişen durumlar o 

dönemde yaşayan bireylere, yeni kamusal mekânların iç mekânlarda 

olması ve iç mekân özelliği taşıması gerektiğini dayattırmıştır. Aynı 

zamanda 20.yy’da artan taşıt trafiği ile çoğalan ses, gürültü ve hava 

kirliliği, açık kamusal alanı tercih edilirliğini giderek azaltmıştır. Çok 

sesli, kalabalık ya da kötü hava koşullarında bireyler dış mekânı tercih 

etmektense; güvenlikli, sessiz ve kapalı iç mekânları tercih etmektedirler. 

Aradığı her şeyi planlanmış kamusal iç mekânlarda güvenle bulabileceği 

garantisi verilen bireyler, açık kamusal alanlardan daha çok bu tip 

mekânlara gitmeye yönlendirilmektedir. 

Kamusal iç mekâna dönmek için sıralanan bu gerekçeler, bireyler 

açısından başarılı olmuş gibi görünmekte, özellikle kentlerde yaşayan 

potansiyel tüketicilerin yeni ticari mekânlar olarak adlandırılan alışveriş 

merkezlerini, yeni kamusal mekânlar olarak kullandıkları 

gözlemlenmektedir. Bu durum geleneksel anlayışta var olan açık kamusal 

alanların giderek gözden düşmesine, kapalı kamusal mekânların 

günümüzde daha gözde bir hale gelmesine yol açmaktadır. 
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Aradığı çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetleri kapalı kamusal alanda, bir 

arada bulabilen bireyler, boş vakitlerini alışveriş merkezlerinde 

geçirmektedirler. Açık kamusal alanlardan biri olarak bilinen caddeler ve 

meydanlar, iç mekânlara dönüşmekte; fakat bu iç mekânlar da caddenin 

ve meydanların özelliklerini kapalı kamusal alanlarına taşımak zorunda 

kalmışlardır. Caddelerin ve sokakların dokusuna, doğasına alışmış olan 

bireyler doğa-kültür ilişkisini dolaştığı yerde görmek istemekte, bu 

yüzden kapalı kamusal mekânlarda doğayla ilgili birçok yapay unsur 

kullanılmaktadır. 

Her kesime hitap eden alışveriş merkezleri dünyada olumlu, olumsuz 

köklü değişimler yaratmakta aynı zamanda orta ve üst sınıfları kentsel 

mekândan koparmaktadır. Kentin yoksul kesimini adeta  dışlayarak, 

kentte oluşabilecek sıkıntı ve gerilimli kutuplaşmaları arttıracak gibi 

durmaktadır. Mağazaların doğuşu, sosyal ve kültürel faaliyetlerin bir 

arada bulunabildiği mekânlar büyük bir dönüşüm olarak görülmekte, 

bireylerin açık kamusal alanın yerini nasıl bu kadar kolay kapalı kamusal 

alanlara taşıdığını göstermektedir (Hacıhasanoğlu ve Onay, 2005; Tunç, 

2003). 

Bireylerin özgürlüklerini sağladıklarını düşünülen, park ve 

meydanların yerini artık alışveriş merkezleri almaktadır. Bireylerin, açık 

uçlu düşünmelerine fırsat veren bu kamusal alanlar üzücüdür ki artık 

değerini kaybetmekte, yerini yeni kamusal alan olarak nitelendirilen, 

içinde çeşitli ihtiyaçların karşılandığı birçok mekânı bir arada barındırdığı 

için gün geçtikçe gündelik hayatta daha çok tercih edilen kapalı kamusal 

alanlara bırakmaktadır. Buralarda alışverişin ve eğlencenin bir araya 

gelişiyle beraber bireylere, güvenlik görevlilerin devamlı dolaştığı, 

sterilize bir ortam vaat edilmektedir. Tüketim eylemi, bireylerin belki de 

en çok boş zamanlarından faydalanarak, bu yeni toplumsal yapıda ve 

kamusal alanda hayatını devam ettirmektedir. Yeni kamusal mekânlar  

çok büyük bir arza karşılık talep oluşturmaktadır. Bireylerin, buralarda 

kendilerini adeta bir tiyatro sahnesindeymiş gibi hissetmeleri 

sağlanmakta, birbirleriyle iletişimden çok, devamlı gezinerek, gözlerini 

gösterişli ürünlerden alamayarak, vakitlerini sadece nesneleri tüketmeye 

yoğunlaştıracak şekilde yönlendirilmektedir. 

Alışveriş merkezleri, yapıları gereği sunduğu ürün yelpazesinin 

genişliği, çalışma saati sürelerinin uzunluğu ve genişletilerek verdiği 

hizmetler ile başta aileler olmak üzere birçok tüketici tipine de hitap eden 

mekânlar olarak belirlenmektedir. Özellikle günümüzde kadın, erkek her 

iki cinsinde ekonomik hayatta rol aldığı düşünüldüğünde, günlük hayatta 

boş zaman aktiviteleri için pek fazla vaktin kalmadığı görülmektedir. 

Çalışan bireyler birçok mağazayı ve hizmeti bir arada bulabilecekleri 

alışveriş merkezlerini bu sebepten dolayı da tercih etmektedir. 
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Tüketim mekanlarının yapısı gereği mimari ve iç mimari 

uygulamalarını bireyler üzerinde manipülatif sonuçlar doğurmak amaçlı 

kullanmaktadır. Farklı tüketim nesneleri ve sembolleri kullanılarak 

uygulanan manipülatif araçlar, bireyleri alışveriş merkezine karşı 

konulmaz bir şekilde yönlendirmektedir. Bu mekânların artan popülerlik 

durumu bireyleri büyüleyen ve geçmişteki duygusal bağlarıyla kurulan 

ilişkiden ve özellikle orta sınıf bireyin ailecek bütün bir gününü 

geçirebileceği her türlü aktivenin bir arada bulunduğu mekânlar 

olmasından kaynaklanmaktadır. Zaman zaman gerçekleştirilen aktiviteler 

ve tematik etkinlikler de bireyler, kendi hayal güçlerine ve rüyalarına 

karşılık gelecek simülatif mekânların içinde kendilerini bulmaktadır. 

Ritzer, yeni tüketim mekânlarının yani her türlü tüketimin 

gerçekleştiği mekanların (alışveriş merkezleri, stadyumlar, müzeler, 

parklar, müzeler, havaalanları, garlar…) yalnızca kendi çıkarları için 

tüketmeye heves ettirmekle kalmayıp, çağdaş hipertüketimin 

gelişmesinde ve korunmasında oynadıkları merkezi rol konusunda da 

devrimci olduklarından bahsetmektedir. Tüketim kültüründe yaşanılan 

çılgınca tüketmeye hipertüketim denilebilmektedir (Ritzer, 2011). 

Bir alışveriş merkezi için önemli olan tüketim kültürünün doğurduğu 

tüketim çılgınlığını, kendi yaratabildiği manipülasyon oyunlarıyla 

birleştirip, bireylerde vazgeçilmez olmayı kılabilmektir. Alışveriş 

merkezini planlarken başlıca göz önünde bulundurulan kriterler ve 

evrensel standartlar yer seçimi, bölgeleme, otopark, cephe tasarımı ve 

özellikleri, servisler ve depolar, sirkülasyon, iç mekan, güvenlik, 

aydınlatma, ısıtma ve havalandırma olarak sıralanabilir. Alışveriş 

merkezlerini doğru bir şekilde oluşturmak için bunlar olması gereken 

planlamalar iken, bu sıralamadan yararlanılarak, bireyler üzerinde 

yaratılan görünür veya örtük manipülasyon örnekleri çeşitli imgelerle 

karşımıza çıkmaktadır. 

Aşağıda, mekanların manipülasyon düzenekleri örnek mekanlar 

üzerinden tanımlanmaya çalışılacaktır. Bu standartlar, bireyler üzerinde 

alışveriş merkezinde en çok kalma hissini yaratmayı sağlayabilecek iç 

mekân tasarım yaklaşımları olarak belirtilmektedir. İç mekân tasarımları, 

mekânı daha seyirlik bir hale getirebilmek için bir takım imgelere 

başvurarak, bireylere büyülü bir ortam sunmayı hedeflemektedir. 

Çalışmanın öncesinde bahsedilen mimari ve iç mimari düzenlemelerin 

yarattığı manipülatif araçlar, İstanbul Anadolu Yakasında bulunan 

Palladium alışveriş merkezi üzerinden irdelenecektir. “34.000 m²’lik bir 

alana kurulmuş olan alışveriş merkezinin mimari projesi Ergün Mimarlık 

tarafından hazırlanmış, proje yönetimi Nida İnşaat tarafından 

yürütülmüştür. 25 Eylül 2008 tarihinden itibaren hizmet vermektedir. 190 

mağaza, 31 fast food restaurant, 3 ala carte restaurant ve sinema salonu 
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bulunmaktadır. Ayrıca alışveriş merkezi, toplamda 5 kattan oluşmakta ve 

2.500 araçlık kapalı otoparkı bulunmaktadır”. (URL1) 

Resim1. Palladium Kroki (URL2) 

4. Görünür Manipülasyon Araçları 

Alışveriş merkezinin, 2500 araçlık kapalı otoparkı en alt kattan -1.ci 

kata kadar çıkmaktadır. Tüketiciler için büyük kolaylık sağlayan otopark 

yer bulma derdini sonlandırmış, mevsim değişikliklerinden etkilenmeden 

alışveriş merkezinin içine girebilmeyi kolaylaştırmıştır. Arabanın park 

edildiği yeri kaybetmemek adına otopark; sayı, harf ve kata göre değişen 

renklere dayanan bir sistemle bölümlenmiştir. Otoparka, bireyler 

otomobillerini bırakır ve hemen yakınındaki hipermarketten alışveriş 

yapmak onlara cazip gelebilir bu yüzden alışveriş merkezi hipermarketini 

otoparkların başladığı -1. Kata yerleştirmeyi uygun görmüştür. 

Hipermarketin, tüketicilerin arabalarına yakın oluşu, alışverişteki uzun 

kalma süresinide etkiler, alışveriş arabalarına rahatça ulaşabilen tüketici, 

kolaylıkla ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanı bulur. Alışveriş merkezinin 

katlarını gezerken dikkati çeken bir diğer unsur da koridorlarda yer alan 

bankamatiklerdir. Burada tüketimin sınırı yoktur, para bittiğinde para 

çekme makinelerinden çekip hiç ara vermeden tüketime devam 

edilebilmektedir. 

Resim 2. Alışveriş Merkezi Resim 3. Hipermarket Bölümü 

Otopark Alanı 
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Resim 4. Bankamatik, Kuru Temizleme ve Kuaför 

Alışveriş merkezlerinin mekansal unsurlarını inceleyen çalışmalarda 

ulaşılabilirlik, mekan organizasyonu kararları, konfor koşullarının 

öneminin değerlendirilmesi, iç mekan tasarım prensipleri gibi  konular 

öne çıkmaktadır. 

Alışveriş merkezinde yürüyen merdivenler, katlar arasında kolay geçiş 

sağlamak ve kullanıcıları bir kattan diğerine taşımak amacıyla kullanılır. 

Yürüyen merdivenlerin amacı kullanıcıyı yormamaktır fakat hemen en 

üst veya en alt kata indirmek de doğru bir çözüm değildir. Bir kat yukarı 

veya aşağı sirküle edilen kullanıcının en azından o katta neler olduğunu 

görmesi gerekmektedir (Uslu, 2006, s.45). 

Alışveriş merkezlerinde asansörler büyük seçilmeli en az 12 kişilik 

olmalıdır. Palladium alışveriş merkezinde de, her katta 2 tane olmak 

üzere büyük seçilmiş asansörler mevcuttur. Bunun haricinde her katta 

asansörlerin olduğu kısımda, bay bayan tuvaletleri de bulunmaktadır. 

Resim 5. Yürüyen Merdivenler Resim 6. Asansörler 

 

Resim 7. Merdivenler 
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-1. Kattan başlayarak en üst kata kadar, tüketicileri nerede olduğunu 

bilgilendirmek amacıyla göz mesafesi hizasında ana çekirdeklerin yani 

asansör ve yürüyen merdivenlerin hemen yanına yerleştirilen kat 

krokileri, tüketilere doğru adımı attırmakta, hedeflenen tüketim 

mekanının yerine kolay şekilde varılmasını sağlamaktadır. Amaç, 

tüketicilerin gözünde daha düzenli ve ulaşılabilir bir imaj yaratabilmektir. 

Resim 8. –1. Kat Planı Resim 9. Giriş Kat Planı 

 
Resim 10. 1. Kat Planı Resim 11. 2. Kat Planı 

Resim 12. 3. Kat Planı  Resim 13. Bilgilendirme Panosu 

Hipermarket katından başlayarak katlar arasındaki geçişleri 

incelediğimizde, yürüyen merdivenler geçişleri kolaylaştırırken, bu 

yapının yanında mutlaka yiyecek stantları konumlandırılmıştır. En üst 

kata kadar devam eden, girişten itibaren aldığımız bu koku ile 

ziyaretçilere güven ve aidiyet duygusu yaşatılmak istenmiştir. 
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Resim 14. Yemek Stantları 

Alışveriş merkezinde, kent mobilyaları gibi kente dair mekansal 

öğelerin kullanımıyla, buralarda küçük bir kent ortamı yaratıldığı 

gözlemlenmektedir. Ancak, bu mekanlar içindeki aşırı kontrol 

dolayısıyla, tam anlamıyla bu havayı yakalayabildikleri söyleyememek 

ile beraber sıkışık, gürültülü kozmopolit kentten bir parçada olsa 

uzaklaşmayı sağladığı, geçici bir rahatlama sunduğu da gerçektir. Yapıda 

kullanılan, oturma grupları, bitkiler, sular doğanın bir parçasında yer 

almayı çağrıştırmaktadır. Koridorlarda ise belli aralıklara yerleştirilmiş 

rahat ve konforlu tasarımlardan oluşan koltuklar görmekteyiz. Bitkisel 

tasarımlar ile de bu hoş görüntü pekiştirilmiştir. Koridorlarda yer alan 

oturma grupları, eve veya dinlenme yeri olan kafelere gönderme 

yapmaktadır. Çiçekler ve sular ise doğada olma dürtüsünün yerine 

geçmektedir. 

Resim 15. Bitki Kapları Resim 16. Bitki Kapları 

 

Resim 17. Oturma Elemanı ve Bitki Resim 18. Oturma Elemanı 
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Resim 19. Oturma Elemanı ve Bitki 

(Ayşe İpek Ergene Arşivinden) 

 

Resim 20.Kafe (URL3) Resim 21. Kafe (URL4) 

Alışveriş merkezini küçük bir kent gibi gördüğümüzde, bu kentin 

sokağında kafeler, fast food restaurantlar ve ala carte restaurant yerleri de 

mevcuttur. Alışveriş merkezinin, en üst katının büyük bir kısmı da yemek 

bölümüdür. Yemek yerlerinde, küresel markaların (KFC, Burger Kıng, 

Mc Donalds vb.) baskın olduğu ama bunun yanında yerel markalarında 

(Günaydın, Lahmcn, Köfteci Ramiz vb.) hatırılı sayılır bir çoğunlukta 

olup birarada bulundukları hemen göze çarpmaktadır. Burada masalar 

orta kısımda, yemek yerleri de kenarlarda düzenlenmiş yemek yenilen 

alan ise ortak bırakılmıştır. 

Resim 22. Kafe (URL5) Resim 23. Kafe(URL6) 
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Resim 24. Yeme- İçme Alanı Resim 25. Yeme- İçme Alanı 

Resim 26. Yeme- İçme Alanı 

Alışveriş Merkezinin içinde, farklı yerlerde ve farklı sayılarda 

gruplanmış birçok televizyon vardır. Bu ekranlardan özel indirim 

haberleri, popüler programlar, moda, müzik, spor ve astroloji olayları 

yayınlanır. 

Resim 27. Plazmalar Resim 28. Dev Ekran 

Herkese hitap eden bu dünya içinde çocuklar da unutulamaz elbette; 

onların da buradan keyif alması için oyuncak arabaların, trenlerin, 

bilgisayar oyunlarının bulunduğu alanlar oluşturulmaktadır. Böylece, 

bütün aile üyelerinin birlikte tüketim sürecine dâhil olmaları mümkün 

hale gelmekte ve aileler için hafta sonu tatilinin geçirilebildiği mekânlar 

yaratılmaktadır. 
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Resim 29. Çocuk Oyun AlanıResim 30. Sinema Bölümü 

(Ayşe İpek Ergene Arşivinden) 

5. Örtük Manipülasyon Araçları 

Alışveriş merkezlerinin genel çözümlemesinde bireyin; zihnini, 

konuşmasını, giyimini, yiyeceğini, içeceğini, boş zamanını nasıl 

kullanacağını belirleyen bunların hepsinin bir arada olduğu ve her türlü 

ihtiyacın karşılandığı bir dünya vaat edilmektedir. Palladium alışveriş 

merkezinin dış cephesinden bir örnekle devam edecek olursak bu büyük 

materyali cam olan küre, tüketicilere “burası senin dünyan, aradığın her 

şey burada” imajını yansıtmaya çalışmakla ile beraber bireylerin yaratıcı 

görsel zekasına da hitap etmektedir. İhtiyaçlara yönelik oluşturulan doğal 

mekanlar, açık mahaller olarak değil; tek bir müşteriye özel tasarlanmış 

mekanda bütün ihtiyaç çeşitlerini bulabileceğimiz kapalı mahaller 

üzerinden vurgulamaktadır. 

Resim 31. Palladium Dış ÇepheResim 32. Palladium Dış Çephe 

(URL7)(URL8) 

Bütün ihtiyaçlarımızı bir arada bulunmasını sağlayarak  doğasal 

kültüre karşıt tamamen teknolojinin yoğun kullanıldığı bir mekan 

yaratılmıştır. Fakat tüketicileri buraya karşı çekici hale getirebilmesi için 

doğanın birebir parçası olan olguları veya objeleri kullanmak zorundadır. 

Bunu da, bu modern yapının yanında ve hemen alışveriş merkezinin 

girişinde oluşturduğu süs havuzlarında görebiliriz. Psikolojik olarak su 

bireylerde rahatlama hissi yaratmaktadır. 
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Resim 33. Dış Mekandaki Süs Havuzu (URL9) 

Resim 34. İç Mekandaki Süs Havuzu 

Alışveriş merkezinin küre görünümlü dairesel yapısının içine 

girdiğimizde, sanatsal faaliyetlerin uygulanmasında kullanılan bir alan ve 

renkli seramiklerin sularla desteklenmesiyle, bir süs havuzu 

oluşturulduğunu görmekteyiz. Suların, peyzajın ve ışıkların bol 

kullanıldığı bu alanlar, mekanı çekici hale getirmektedir. Kültür ve sanat 

etkinlikleri de tekdüzelik tüketim hedefli değil, ziyaretçilerinin birçok 

ihtiyacına yönelik tüketime alternatifler oluşturmaktadır. 

Resim 35. Sergi Alanı Resim 36. Sergi Alanı 

(Ayşe İpek Ergene Arşivinden) 

 

Resim 37. Sergi Alanı(URL10) 
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Girişte sürekli yinelenen ve birçok amaca hizmet eden sergilerin yanı 

sıra, mağazaların önünde de, modayı takip edebileceğimiz, defile tarzında 

oturtulmuş tasarımcıları daha yakından tanıyabileceğimiz çeşitli sanatsal 

etkinlikleri de çok sık bu alışveriş merkezinde görebilmekteyiz. Bu, 

tüketim kültürünün de başlıca mesajlarından olan “ben senin yerine 

düşündüm, gittim buldum ve sosyalleşmen için senin ayağına getirdim” 

imajının kuvvetlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Resim 38. Stant(URL11) 

 

Resim 39. Stant Resim 40. Stant 

(Ayşe İpek Ergene Arşivinden) 

İçi gösteren, dışarıyla bütünleşmeyi sağlayan cam şeffaflığı 

simgelemektedir. Bu binada, camı kullanmak estetik değer olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ana girişten ilk adımımızı attığımızda, karşımıza 

geniş bir galeri boşluğu çıkmaktadır. Burada korkulukların cam tercih 

edilmesi tüketicilerde her katı görebilme fırsatı yaratmaktadır. 

Resim 41. İç Cepheden Görüntü 

Şeffaflığın, yani camın kullanılmasının en önemli nedeni günışığını 

içeriye alması düşüncesidir. Doğal ışık, mekanın etkisini güçlendirmek ile 

beraber, alışveriş merkezlerinde en çok tercih edilmesi gereken 

konstrüksiyon çeşididir. Bireyin gözü, gün ışığına alışık olduğu için, en 
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az da bu ışıkta rahatsız olur. Alışveriş merkezi de tavanında, ara geçiş 

köprülerinde, korkuluklarında ve bir kısım dış cephesinde temperli cam 

kullanmayı tercih etmiştir. 

Resim 42. Tavan Resim 43. Tavan 

(Ayşe İpek Ergene Arşivinden) 

 

Resim 44. Tavan(URL12) 

Şeffaflık tüm yapıda uygulanırken, temperli cam kullanılarak cam 

köprüde de yokluk hissi verilmesi amaçlanmıştır. 

Resim 45. Cam Köprü Resim 46. Cam Köprü 

Burada ise dışarıya açılan büyük şeffaf açıklıklar, iç mekanının 

büyüklüğünü arttırmış, dış mekanı gereksiz hale getirmiştir. Bunlar 

alimünyum konstrüksiyon ve temperli şeffaf cam ile kafes şeklinde 

donatılarak içeriye üst düzeyde gün ışığının alınması sağlanmıştır. 

Böylece tüketmeye gelen bireyler, kendilerini doğal ama güvenli bir 

ortamda hissetmiş olacaklardır. 
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Resim 47. Kafes Resim 48. Kafes 

Alışveriş merkezi, ne kadar çok günışığından yararlanıyor olsa bile, 

daha etkili ve büyülü bir ortam etkisi yaratmak için merdiven altlarında, 

kolonlarında ve çeşitli duvarlarda renkli aydınlatmalar kullanarak 

teknolojiden yardım almaktadır. Bu da, bu mekanları sıradanlıktan 

çıkarıp, görsel yönden zengin hale sokmaktadır. 

Resim 49. Aydınlatma Örnekleri Resim 50. Aydınlatma Örnekleri 

 

Resim 51. Aydınlatma Örnekleri Resim 52. Aydınlatma Örnekleri 

Yer döşemesinde ise kir tutmayan granit tercih edilmiştir. Hijjenik 

görünmesi açısından genel olarak beyaz renk kullanılırken, mekanların 

sınırlandırılması gereken yerlerde koyu renk döşendiği gözlemlenmiştir. 
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Resim 53. Yer Döşemesi Resim 54. Yer Döşemesi 

(Ayşe İpek Ergene Arşivinden) 

6. Sonuç 

Günümüzde değişen tüketim koşullarıyla birlikte alışveriş 

merkezlerinin tüketici odaklı tavrı, toplum olarak bu alışkanlıklardan 

vazgeçilmeyecek bir noktaya gelinmesine sebep olmaktadır. Alışveriş 

merkezlerinin sunduğu ürünler, hizmetler, birey için giderdiği 

gereksinimleri, çalışma sürelerinin uzunluğu ve yeni tüketim 

stratejileriyle gündüz ve gece, belli başlı etkinlikleri de içine alabilen her 

türlü faaliyet seçenekleri ile beraber sürekli tercih edilme konusunda, 

tüketim toplumu için artık vazgeçilemeyecek kadar büyük ve seçeneksiz 

bir yer tutmaktadır. Tüketici, yaratıcı manipülasyon düzeneklerine ve 

pazarlama tekniklerine maruz kalıp, birey olarak zaafları ortaya çıkmakta 

ve bu zaaflar onları aşırı tüketime yöneltmektedir. 

Bu çalışmada da görülüyor ki kullanılan manipülasyon düzenekleri, 

tüketicileri alışveriş merkezlerine çekmekte belki de en önemli unsurdur. 

Bu düzenekler hem tüketici hem de alışveriş yöneticileri açısından, 

tüketim kültürü esasında incelenmiş ve alışveriş merkezlerinin günümüz 

tüketim toplumunun çok önemli bir öğesi olduğu sonucuna varılmıştır. 

Genel olarak tüm alışveriş merkezlerindeki yöneticilerin kullandığı, 

mimari ve iç mimari tekniklerden yardım alarak ortaya çıkardıkları 

manipülasyon araçlarının ve onların faydalarının ölçülebilir oluşu, her 

geçen gün diğer alışveriş merkezlerinin de daha da yaratıcı olabilmelerine 

sebebiyet vermektedir. 
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