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ÖZET 

MÜCEVHER MAĞAZALARINDA ÜRÜN SERGĠLEME VE ĠÇ MEKÂN 

TASARIM SORUNLARI ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME, ÇUKUROVA 

BÖLGESĠ ÖRNEĞĠ 

Senem ASUTAY 

Yüksek Lisans, Ġç Mimarlık Anasanat Dalı 

DanıĢman: Prof. Dr. Yusuf GÜRÇINAR 

Haziran 2010,  177 sayfa 

Mücevher Sektörü ülkemizin hızla geliĢmekte olan bir sektörüdür. Mücevher 

ürünleri diğer sektör ürünlerine göre daha çeĢitlilik göstermektedir. Nüfus artıĢı, 

zevklerin ve moda tasarımlarının sürekli değiĢmesi, artan talep, tüketicilerin farklı 

beğenilere sahip olması pazarın sürekli değiĢim içinde olmasına neden olmakta, ve 

pazarlama faaliyetlerinde iĢletmelerin birbirleriyle yarıĢmaları kaçınılmaz hale 

gelmektedir. Bir ürünün güzelliği, kalitesi ve fiyatı yanında satıĢ yapılan mağazanın 

konforu, görüntüsü de çok önem kazanmaktadır. MüĢteriyi daha çok çekebilmek için 

mağaza dıĢı düzenlemeye ve mağaza içi yerleĢime ve ürünlerin dikkat çekici bir Ģekilde 

sergilenmesine büyük önem verilmektedir. Bu çalıĢmada mücevher mağazalarının ürün 

sergileme sistemleri ve iç mekan biçimlenmelerindeki sorunlar araĢtırılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Mücevher Mağazası Tasarımı, Kuyumcu Vitrin Tasarımı, 

Mücevher Sergileme Alanları, Mücevher Mağazaları, Ticari Amaçlı Sergileme 
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ABSTRACT 

AN RESEARCH ON PROBLEMS WITH DISPLAYING PRODUCTS AND 

INTERIOR DESIGNING IN JEWELLERY  SHOPS 

IN CUKUROVA REGION 

 

Senem ASUTAY 

 

Masters Thesis, Department of Interior Architecture  

Supervisor: Prof. Dr. Yusuf GÜRÇINAR 

June 2010,  177 pages 

The jewellery sector is one of the fastest growing sectors in Turkey.  Jewellery 

products vary widely compared to products from other sectors. 

The market experiences a continuous fluctuation because of the increase in 

population and demand, the changes in trends and fashion designing as well as the 

differences in people‟s tastes. This causes competition in the marketing processes 

between enterprises inevitable. Besides quality, beauty and price of products, comfort 

and appearance of shops play an important role in marketing.  Interior and exterior 

design of the store and the layout of the products are also considered important criteria 

to attract customers‟ attention. In this paper product displaying systems and problems 

with interior design are discussed. 

 

 

Key words: Jewellery shop designing, Jewellery display window designing, 

Jewellery  display cases, Jewellery shops and stores, displaying for commercial 

purposes 
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GĠRĠġ 

Yüzyıllar öncesinde değiĢ tokuĢla baĢlayan ticaret, zamanla belirli mekânlara 

taĢınmıĢ ve tüketiciye sunulan ürünler, bütün özelliklerinin sergilenmesi adına; özenle 

döĢenmiĢ vitrinlerde ve raflarda yerini almıĢtır. Ancak günümüz dünyasındaki 

ekonomik ve siyasi hızlı değiĢmeler ve teknolojik ilerlemelerle birlikte; insan hayatının 

her alanında yaĢanan değiĢiklik, toplu yaĢam alanlarında, insanların tüketimine sunulan 

ürünlerin sergilendiği alıĢveriĢ mekânlarının iç ve dıĢ mekân düzenlemesinde de kendini 

göstermektedir.  

ÇeĢitli ürünlerin satıĢının gerçekleĢtirildiği alıĢveriĢ mekânları tasarımı, 

günümüzde önemli bir tasarım problemi haline gelmiĢtir. Mücevher mağazalarında 

ürünün sergilendiği stand ve mekân; bağlı olduğu kurumun kimliğine, müĢteri profiline, 

ürünün türüne ve sergileme biçimine göre tasarlanmaktadır. 

 

Ticari amaçlı mekânların mimarisi, kültürel ve sosyal açıdan önemli nitelikleri 

bünyesinde barındırması açısından oldukça önemlidir. Bunun yanında özellikle Türk 

toplum tarihinde büyük önem taĢıyan mücevher, günümüz dünyasına uyum sağlamıĢ 

haliyle artık ıĢıklı ve gösteriĢli vitrinlerde tüketiciye sunulmaktadır. Bir tüketim ürünü 

olarak nitelendirilen mücevherin tüketiciyle buluĢtuğu mücevher mağazalarının ürün 

sergileme ve iç mekan tasarım sorunları bu çalıĢmanın konusunu oluĢturmaktadır. 
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Bu çalıĢmada, perakende giyim satıĢlarında müĢterilerin mağaza vitrin tipinin  

dijital resimlerle birlikte müĢterinin ürünü algılama in alıĢveriĢ tutumlarına etkilerinin 

belirlenmesi hususu ele alınmıĢtır.  

 

3. Nistorescu, T., Barbu, C.M., Retail Store Desıgn And Environment As 

Branding Support In The Services Marketing, University Of Craiova. 

Hizmetler manevi olduğundan müĢteri tarafından değerlendirilmesi zordur ve 

güçlü bir marka imajı oluĢturmak zorlayıcı bir iĢtir. Hizmetle, Ģirket perakende 

mağazaları, bayi, acentelik olmak üzere  çeĢitli bağlantılar kullanılarak 

sınıflandırılmaktadır. Hizmet Ģirketleri  sadece satıĢların arttırılmasında değil aynı 

zamanda Ģirketin imajını canlandırmak için mekanın ortamı ile ilgilenmektedir. Bir 

perakende mağazası bir müĢterinin markanın algılanmasını değiĢtirebilmesinde etkilidir. 

Markadan fazla müĢteri değerlerini indirimli satıĢ mağazasına göre yüksek teknolojiye 

sahip perakende ortamında hizmetlerin lüks içinde değiĢtirilmesidir. Bu  çalıĢmada  bir 

hizmet Ģirketinin  marka imajını perakende konumunda arttıran tekniklerin araĢtırılması 

amaçlanmıĢtır. Bu amaçla perakende mağazasında ve ortamındaki çeĢitli cepheler 
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müĢteri-marka tabanlı tarafsız modeli yaklaĢımıyla analiz edilmiĢtir. Bu orijinal 

birleĢimin Ģirket hizmetlerine marka imajının eğiliminin nasıl olması gerektiğini  yeni 

bakıĢ açıları sunmakta olduğu saptanılmıĢtır.  

 

4. Grewal, D., Baker, J., Levy, M.,Voss, G.B. (2003), The effects of wait 

expectations and store atmosphere evaluations on patronage intentions in service-

intensive retail stores, Journal of retailing, New York University. USA. 

Güç algılanan ve kolay algılanan faktörler, müĢterilerin mağazaya dair daimi 

müĢteriliğini sağlama amacını etkilemektedir. Videotape kullanarak deneysel olarak 

görüntülenen mağaza elemanlarının sayısı, müĢterilerin sayısı belirlenip ve müzik 

deneysel olarak kullanılmıĢtır; bu sayede müĢterilerin beklentilerinin öneminin mağaza 

atmosferinin değerlendirilmesiyle iliĢkili olarak daimi müĢterilerdeki kanı ortaya 

konulmuĢtur. Bu kurgular test edilen modelde perakende mağazalarının kritik önceliği 

olarak mağaza müĢterilere sunulan hizmetler olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

5. Lojacono, G., Carcano, L., (2002), Comparison between two european 

design models in the jewellery business. Bocconi University. Strategic and 

Entrepreneurial Management Department. 

Burada yapılan çalıĢma 3 ana alanı içermektedir;üretim tasarımı,perakende 

tasarımı ve mağazanın görsel kimliği.Bu çalıĢmada sektörde iki Avrupa ülkesindeki iki 

durum karĢılaĢtırılmıĢtır.(ispanya ve Ġtalya). 

 

6. Wong, Grace. K. M.,Yu, L, (2001), Consumers‟ Perception Of Store 

Ġmage Of Joint Venture Shopping Centres: First-Tier Versus Second-Tier Cities Ġn 

China. Journal Of Retailing And Consumer Services. National University Of Singapore. 

 

MüĢteri davranıĢları üzerindeki ve geliĢmiĢ ülkelerdeki alıĢveriĢ  merkezlerinin 

sergilenen mağaza imajının niteliklerinin modellenmesi pek çok araĢtırmacının odak 

noktası olmuĢtur. Tüm bunların aksine Çin dünyadaki en geniĢ müĢteri pazarına 

sahiptir, müĢteri davranıĢı ve bu olağanüstü pazarın psikolojik tüketimi, perakende 

sektörüyle birlikte devlet müdahalesinin bir  yanı sıra kapalı bir politikaya bağlı 

olmasına nazaran geride kalmaktadır. Bu çalıĢma  Çin‟deki eĢsiz perakende 

endüstrisinin geliĢimini ve tabiatını incelemektedir ve Çin‟in perakende endüstrisine 
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yabancı yatırımcıların kabul edildiği alıĢveriĢ merkezlerinin imajını bir model olarak 

sunan formül ortaya koymaktır. 

 

7. Moye, Nicole. Letecia, (2000),  Influence of Shopping Orientations, 

Selected Environmental Dimensions with Apparel Shopping Scenarios, and Attitude on 

Store Patronage for Female Consumers. Faculty of the Virginia Polytechnic Institute 

and State University. Blacksburg, Virginia. 

 Bu çalıĢmanın amacı belirli giysi alıĢveriĢ senaryoları kullanarak seçili çevresel 

boyutların mağaza müĢterilerindeki etkisini belirlemektir. Veriler Amerika B.D.‟deki 

geliĢigüzel 18 yaĢ ve üstü kadınlar denek olarak kullanılarak elde edilmiĢtir. Toplam 

151 kadın deneğe dört hipotez test edilmiĢtir: 

     a) Üç alıĢveriĢ senaryosuna bağlı olaraktan çevresel boyutların önemi 

     b) alıĢveriĢ oryantasyonuna bağlı olarak ortamla iliĢkili boyutların önemi 

     c) alıĢveriĢ oryantasyonlarına bağlı olarak ilk mağaza seçim algısı ve 

     d) ilk seçimin niteliği  

 

8. Quartier, K., Christiaans, H.,, Cleempoel, K. V. (2009), Retail design: 

lighting as an atmospheric tool, creating experiences which influence consumers‟ mood 

and behaviour in commercial spaces. Proceedings of the Design Research Society 

Conference 2008, Belgium. 

Bu çalıĢmada aydınlatma ve aydınlatmanın müĢterilerin satın alma üzerindeki 

etkisi ve müĢterilerin ruhsal durumu üzerindeki etkisi ele alınmıĢtır. Perakende tasarım 

disiplini, mağaza atmosferi ve bu atmosferin aydınlatmayla iliĢkisi görüĢleri 

irdelenmiĢtir. Bu çalıĢmada tüm bunlarla birlikte, literatür araĢtırması, deneyler ve 

değerlendirme olmak üzere 3 kısımdan oluĢan sürecin ilk kısmı olarak kuramsal bir 

yasa geliĢtirilmiĢtir. Ek olarak, uygulamalı araĢtırma kategorisinde tasarıma dair yapılan 

araĢtırma ile gerekli açıklamalar yapılmıĢtır. Deneye baĢlanması, elde edilen 

sonuçlarının analizleriyle birlikte (prosedüre, katılımcı, doküman) tüm veriler kendi 

metoduyla açıklanmıĢtır. Bununla birlikte, ikinci kısım, deneyler ve dizayn üzerine, ve 

de 3. kısım-ana esasların geliĢimleri –olarak kısaca anlatılmıĢtır. Yapılan tüm bu 

deneylerden elde edilen sonuçlar gösteriyor ki; müĢterilere sunulan farklı aydınlatma 

türlerinin müĢteriler üzerinde her hangi bir Ģekilde farklı bir algı etkisi 

bırakmaması.Tüm müĢteriler aydınlatmanın aynı kaldığı kanısı üzerinde 

durmuĢlardır.Bu yüzden bu yapılan çalıĢma sonucunda aydınlatmanın müĢteriler 
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üzerindeki etkisine açıklık getirmek Ģimdilik çok erken olmakla beraber, daha önceki 

yapılan literatür ve röportajlar dahilinde aydınlatmanın müĢteriler üzerinde açık bir 

Ģekilde etkisi olduğunu söylemek mümkündür. 

 

9. Wing, M.Y.,  Branding a label through architecture. Toe university of 

Hong Kong 

Bu tez lider mağazanın morfolojik karakteriyolojisinin belirli bir türde 

yapılandırılmasını araĢtırmaktadır. Kuramsal bir Ģirket almak yerine, moda markası olan 

Giardano‟yu yerel bir örnek olarak ele almaktadır. Hiçbir Ģekilde bu tez, belirli bir 

marka için promosyon olarak düĢünülmemelidir. 

 

10 Baker, J., Grewal,D., Parasuraman, A., (1994), The influence of store 

environment on quality inferences and store image, Journal of the Academy of 

Marketing Science, - Springer  

Bu çalıĢma perakende mağaza ortamındaki unsurlarının ve kombinasyonlarının, 

müĢterilere sunulan hizmet kalitesi ve ürün kalitesi hakkındaki müĢteri görüĢlerini nasıl 

etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu etkiler, mağaza imajı ve mağaza tasarımının 

müĢteri üzerindeki etkileriyle dolaylı olarak iliĢkilidir. Sonuçlar gösteriyor ki mağaza 

ortamındaki bu ambiyans ve sosyal unsurlar müĢterilerin görüĢlerinde yarar 

sağlamaktadır. Bununla birlikte mağaza ortamı, ürün kalitesi ve hizmet kalitesi, mağaza 

imajının unsurlarından ziyade, mağaza imajının öncelikleri olarak varsayılmıĢtır. 

Bulguların kuramsal ve idari sonuçları tartıĢılmıĢtır ve tüm bunlardan yola çıkarak 

gelecekteki araĢtırma yöntemleri ileri sürülmüĢtür 

 

Tasarımcılar tarafından bu alanda, öncesinde kapsamlı bir çalıĢma 

yapılmamıĢtır. Yapılan araĢtırmalardan yurt içinde konu ile ilgili tez çalıĢması 

yapılmadığı anlaĢılmıĢtır.Yurt dıĢında ise olan örneklerden Hong kong‟taki yapılan tez 

çalıĢması saptanmıĢtır.ÇalıĢmaların büyük bir bölümü pazar araĢtırmacıları tarafından 

yürütülmüĢ,mekan ve sergilemenin müĢterinin alım isteğine etkileri analiz edilmiĢtir.Bu 

çalıĢma geleneksel kuyumculuğun sürdürülmekte olduğu Çukurova Bölgesindeki 

kuyumcuların,toplu üretim ve büyük mağazaların gelmesiyle rekabet edemez ve ürün 

satamaz duruma gelmelerini yavaĢlatacak,dükkânlarının cazibesini artırabilecektir. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

2 MATERYAL VE METOT 

Bu çalıĢmada literatür taraması yapılması, ilgili örneklerin incelenmesi ve anket 

çalıĢmaları yapılarak sorunların saptanması ve bulgular değerlendirilerek öneriler 

geliĢtirilmesi planlanmıĢtır. ÇalıĢma ; 

 Konuyla ilgili literatür taraması. 

 AraĢtırma kapsamında yer alan, dükkânların incelenmesi ve anket 

çalıĢmalarının yapılması. 

 Mücevher mağazalarında ürün sergileme ve iç mekan tasarım sorunları 

hakkında elde edilen verilerin karĢılaĢtırmalı olarak analizi ve sunulması. 

 Öneriler yapılması 

2.1 ÇalıĢmanın Amacı 

Bu çalıĢmanın amacı; kuyumcu dükkânlarında ürün sergileme ve iç mekân 

tasarım sorunlarının incelenmesidir.  

ÇalıĢma alanının çok geniĢ olması nedeni ile araĢtırmalar yöresel kuyumculuğun 

potansiyelini yitirmediği ve  nesilden nesile devam etmekte olduğu Çukurova 

Bölgesinde; Adana, Mersin ve Tarsus kentlerinde bulunan ve kendi türlerine örnek 

olabilecek niteliklere sahip olan küçük ölçekli kuyumcu dükkânları ile 

sınırlandırılmıĢtır.  

Mücevher sergileme üniteleri ile iç mekân arasındaki iliĢkinin de  irdelendiği bu 

çalıĢma sözkonusu iç mekânsal olgularla ilgili görsel ve teknik bir araĢtırma niteliğinde- 

dir. 

2.2 ÇalıĢma Planı  

“Mücevher Mağazalarında Ürün Sergileme ve Ġç Mekân Tasarım Sorunları 

Üzerine Bir Ġnceleme, Çukurova Bölgesi Örneği” adını taĢıyan bu çalıĢma yedi 

bölümden oluĢmaktadır.  

Birinci  bölüm de konu ile ilgili daha önce hazırlanan çalıĢmaları açıklanmıĢtır. 
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Ġkinci bölümde, tez çalıĢmasının; amaç, plan ve yöntemi ele alınmıĢ, konunun 

önemine değinilmiĢ ve ulaĢılmak istenen hedeflere yer verilmiĢtir 

Üçüncü bölümde, kavramsal çerçeve içerisinde çalıĢmanın konusunu oluĢturan 

kavramların tanımlamaları yapılmıĢtır. Mücevher sektörünün tanımı ve yapısı ve bu 

alandaki mağaza düzenleme anlayıĢı bu kısımda sunulmuĢtur. 

Dördüncü bölümde, mücevher mağaza tasarımlarını etkileyen faktörlere, 

mücevher mağazalarını etkileyen dıĢ çevre faktörleri ve mücevher mağazaların konumu 

hakkında araĢtırmalara yer verilmiĢtir. 

BeĢinci bölümde, Mücevher Mağazaları teknik ve estetik açıdan ele alınarak 

teorik olarak incelenmiĢtir. Bu bölümde Ģu ana konulara yer verilmiĢtir:; 

 Mücevher alıĢveriĢi mekanı tasarımında mimariye dayalı kriterlerin incelenmesi, 

 Mücevher alıĢveriĢi mekanındaki iĢlevsel dağılım ve sirkülasyonun ortaya 

konulması, 

 Sergileme ünitesinin tasarımı, sergileme ünitesinin biçiminin ve malzemesinin 

incelenmesi ve ürünün aydınlatma sisteminin irdelenmesi. 

Altıncı bölümde, edinilen teorik bilgiler doğrultusunda, Çukurova Bölgesinde 

kendi türlerine örnek olabilecek niteliklere sahip olan küçük ölçekli kuyumcu 

dükkânlarından  seçilen Adana‟da 15, Mersinde 15 ve Tarsus ta 10 Mücevher 

Mağazasının plan Ģemaları, sergileme stantları ve iç donatı  elemanları incelenmiĢ ve 

anketler yapılarak iç mekân tasarım sorunları, sergileme stantlarının, vitrinlerin ve iç 

mekân konfor Ģartları hakkında dükkân sahiplerinin düĢünceleri araĢtırılmıĢtır.  

Yedinci bölümde elde edilen bulguların  analizi, sentezi ve öneriler yapılarak  

çalıĢma sonuçlandırılmıĢtır. 

2.3 ÇalıĢma Yöntemi 

Tez çalıĢmasında, incelenen yayınlardan, seçilen dükkânlarda yapılan 

incelemelerde elde edilen bulgulardan,  anket yapılarak saptanılan hususlardan ve 

kiĢisel gözlemlerden yararlanılarak  “Mücevher Mağazalarında Ürün Sergileme ve Ġç 

Mekân Tasarım Sorunları” incelenmiĢtir. 

Mücevher mağazası kavramı, iç mekân kurgusu ve ürün sergileme sistemleri 

tanımlanmıĢtır. Daha önce yapılmıĢ araĢtırma ve çalıĢmalardan faydalanılarak mücevher 

mağazalarının genel düzenleme anlayıĢı, mücevher mağazalarını etkileyen dıĢ çevre 
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faktörleri ve mücevher mağazalarının konumu ve mücevher mağazalarnın iç mekan 

tasarımı incelenmiĢtir. 

Adana, Mersin ve Tarsus‟ta anketler yapılarak incelenen kuyumcu mağazaları 

bu kategoriler çerçevesinde değerlendirilmiĢtir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3 KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

3.1 Mücevher Sektörünün Tanımı ve Yapısı 

EĢya ve hizmetlerin takası olan alıĢveriĢ her zaman insan yaĢantısının bir parçası 

olmuĢtur. AlıĢveriĢ ve ticaret mekânları çok yönlü ticari iliĢkilerin baĢlaması ile 

doğmuĢtur. Fransızcada „Magazin‟, Ġtalyancada „Magazzino‟ sözcükleri, 19. 

yüzyılından itibaren ülkemizde „mağaza‟ anlamında kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Etimolojik Türkçe sözlüğüne göre mağaza sözcüğü eski Türkçe kelime 

anlamında dükkân, hazne, çarĢı, depo, iĢlik, atölye, yapımevi ve bedesten sözcükleriyle 

tanımlanmaktadır. Bu sözlüğe göre, mağazanın en erken Türkçe‟deki karĢılıkları ambar, 

depo, dükkân olarak geçmektedir (Cezar, 1985, 5). 

Günümüzde mücevher alım satımı yapılan orta ve büyük iĢletmelerde bu kavram 

“Mücevher Mağazası” olarak yerleĢmiĢtir. Bazı büyük iĢletmeler ülke genelinde ve 

değiĢik ülkelerde kendi kurumsal kimliklerini yansıtan Ģubeler açarak “Mağaza 

Zincir”leri oluĢturmaktadırlar. Küçük kapasiteli iĢletmelerde ise “Kuyumcu Dükkânı” 

terimi sıklıkla kullanılmaktadır. 

Mücevher sektöründe zincir mağazacılığın da ortaya çıkması ile birlikte, 

mağazalarda yapısal değiĢimler olumuĢtur. Mücevher mağazalarında mimari anlamda 

geliĢmeler yaĢanmıĢ, müĢteri odaklı bir düzenlemeye gidilmiĢtir. Mücevherlerin teĢhiri 

için kullanılan vitrinler mağaza dıĢında kullanıldığı gibi iç mekanda da vitrin bankolar, 

camekan sergileme üniteleri kullanılmaktadır. Mağazalar da marka hissinin müĢteriye 

aktarılması için özel düzenlemeler uygulanmaktadır. Kuyumcu iĢletmeleri büyüdükçe 

satıĢın yapıldığı alan dıĢında atölye, personel odaları gibi alanlar da mücevher 

mağazalarında hacim olarak büyümüĢtür. Atölye ve personel hacimleri mağaza ile  

bütün olarak kullanılabildiği gibi ayrı binalarda da kullanılmaktadır. 

3.1.1 Ticaret ve Mücevher Kavramı 

Ticaret, iki taraf arasında yapılan mal ve hizmet alıĢ veriĢidir. Ticaret,  insanlık 

tarihinde erken dönemlerde ortaya çıkmıĢtır, ticaret iletiĢiminin doğuĢu,  takas yöntemi 

ile baĢlamıĢtır. Bu sistem,  mal ve hizmetlerin birbiri karĢılığında değiĢ tokuĢu ile 
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uygulanır. Ticaretin ortaya çıkma nedeni insanların ihtiyaçlarını karĢılama arzusu olarak 

tanımlanabilir. Takas yönteminin kullanılıĢı da üretimin kısıtlı olmasından ötürü, 

insanın kendisinde olmayan mal ve hizmeti kendisinin ürettiği bir ürünle bir 

baĢkasından sağlamak istemesi ve bunun sonucunda da değiĢ tokuĢa yönelmesi 

olmuĢtur. 

Zaman geçtikçe iĢ bölümü, ticari kaynakların geliĢmesi gibi unsurlar ile ortak bir 

değiĢim aracına ihtiyaç duyulmuĢtur. Böylece takas yönteminin yerini hizmet ya da 

ürün karĢılığında ödeme aracı olarak değeri yüksek altın, gümüĢ, inci, elmas  vb. mallar 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Paranın keĢfedilmesi ile ticaret yaygınlaĢmıĢtır. TaĢımacılığın geliĢmesi ile de 

ticaret evrim geçirerek ekonomik sistemi oluĢturmuĢ, ticareti düzenleyen kanunlar 

ortaya çıkmıĢtır. Günümüzde ticaret aracı olarak (ürünlerin, hizmetlerin değerlerini 

saptamada) genelde para kullanılmaktadır. Takasın geliĢtirilmiĢ Ģekilleri çok az da olsa 

kullanılmaktadır.  

Ticaret denince aklımıza, günlük periyodik gereksinimlerimizden, bir ömür 

boyunca kullanacağımız her türlü eĢyanın, malın ve hizmetin satılması -satın alınması 

gelir. (Göçer, 1984, 5) 

Mücevher, güzel görünümlü, seyrek bulunan kiĢisel ziynet için ĢekillendirilmiĢ 

genelde sabit kimyasal nitelikte ve düzgün içyapıda, doğal, anorganik maddeler olan 

minerallerdir (Elmas, zümrüt, yakut, safir vb..).  Amber ve Ġnci gibi bitki ve 

hayvanlardan elde edilen çok az bir kısmı daha vardır ki organik mücevherler olarak 

isimlendirilir. Günümüzde doğal bir kaynağı olmayan laboratuarlarda üretilen yapay 

maddelerde mücevher olarak kullanılmaktadır. Elmas ve cevher taĢlar gibi 

mücevheratın ham maddesinin maliyeti çok yüksektir. Bunların doğadan elde 

edilmesinde ileri düzeyde teknik beceri ve vasıflı iĢgücü gerekmektedir.  

TaĢıdığı değer itibariyle mücevher, ticaretin en değerli kısımlarından biridir. 

Mücevherat kelime itibariyle geniĢ anlam içerse de konuyu mikro bazda ele aldığımızda 

ürünlerin farklı yerlerde üretim yoğunlukları ve arz talep iliĢkileri ticarete yansıyarak 

“Mücevher Ticareti”ni ortaya çıkmıĢtır. Dünya piyasasında mücevher ticareti genelde  

“Ham ve iĢlenmiĢ mücevherat” ve “Özellikli ham mücevherat” olmak üzere iki kısma 

ayrılmaktadır. (Göçer, 1984, 5) 
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3.1.2 Türkiye’deki Mücevher Sektörü 

5000 yıllık kuyumculuk mirasına rağmen, Türkiye Dünya altın ticaretine ancak 

20. yüzyılda girebilmiĢtir. 20. yüzyılın baĢlarında, altın kuyumculuğunun çekirdeği 

olduğu varsayılan Mardin, Midyat, Diyarbakır, ġanlıurfa, Van, Gaziantep, Erzurum, 

Trabzon ve Tokat‟tan kuyumcu ustaları ve Ġstanbul‟ da Kapalı ÇarĢı‟ya göç etmiĢlerdir. 

GeliĢen üretim kapasitesi ve kaliteyle beraber, modern makineler ithal edilmiĢtir. 

1990‟ların ortalarında Türkiye‟de tüm modern üretim tekniklerini baĢarıyla 

uygulanmaya baĢlanmıĢtır. 

Altının ithalatı ve ihracatının  1993 yılında serbestleĢtirilmesine paralel sektörde 

yaĢanan hızlı büyümenin, ülke ekonomisine optimal katkı sağlayacak Ģekilde yeniden 

yapılandırılması amaçlanmıĢtır. Bu süreçte en önemli geliĢme 1995 senesinde Türk 

Altın sektörünü serbestleĢtirmek ve uluslararası piyasalara uyum sağlamak amacı ile 

Ġstanbul Altın Borsası'nın kurulması ve altının örgütlü bir piyasada iĢlem görmesi 

kararıdır.  Ancak 2002 yılında faliyete geçirilebilen Ġstanbul Altın Borsası, mevcut 

“KapalıçarĢı Piyasası” ile birlikte Altının finansal sisteme kazandırılmasında, altına 

dayalı yatırım araçlarının geliĢtirilmesinde ve uluslararası boyut kazanmasında önemli 

bir aĢama olmuĢtur. Ġstanbul Altın Borsası ile birlikte altın fiyatları dünya fiyatlarına 

paralellik kazanmıĢ, altın ithal etme hakkına sahipAltın Borsası üyelerince ithal edilen 

altınların genel kabul gören saflık ve standartta olması zorunluluğu getirilmiĢtir. Borsa 

vasıtası ile son yıllarda 200 ton civarında olan altın ticaretinin kayıt altına alınması ile 

sistem Ģeffaf bir yapı kazanmıĢtır. 

Dünya altın konseyinin verdiği bilgilere göre ülkemiz altın ve mücevherat 

üretiminde düzenli olarak büyümektedir. 2003 yılında Hindistan ve Ġtalya‟dan sonra 

üretimde 3. büyük ülke konumundadır. Türkiye 136 ülkeye ihracat yapmaktadır. Altın 

ihracatında Amerika baĢta olmak üzere, BirleĢik Arap Emirlikleri, Ġsrail, Almanya, 

Ġtalya ve Libya önde gelmektedir. Türk altın mücevherat sanayii, yabancı turistlere de 

büyük miktarlarda satıĢ yapmaktadır. Ġhraç edilen ve yurtiçinde turistlere satılan altın 

mücevherat miktarı, sektörün toplam üretiminin yaklaĢık %70'ini oluĢturmaktadır. 

(URL-1, 2009) 

Mücevher sektörü, imalat sanayilmizin içerisinde en büyüklerden biri olarak 

yerini almakta ve yaklaĢık 250.000 kiĢiye istihdam olanağı sağlamaktadır. Günümüzde, 

bünyelerinde 200 – 1500 arası kalifiye eleman çalıĢtıran 50'den fazla mücevher Ģirketi 

bulunmaktadır. Adana, Ankara ve Ġzmir in yanı sıra doğu Anadolu‟ da birçok Ģehirde 
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mücevher üretimi yoğun bir Ģekilde devam etmektedir ancak üretim kapasitesi ve 

çeĢitliği açısından altın mücevherat üretim merkezi Ġstanbul‟dur. Kuyumculuk sektörü 

mensuplarının bir araya gelerek Türk Kuyumculuğunu, çağın gereklerine uygun olarak 

yapılandırmak ve uluslararası ölçekte stratejik bir konuma yükseltmek amacıyla modern 

ve teknolojik alt yapıyla donattıkları “Kuyumcukent” i kurmaları ile Ġstanbul Dünya‟nın 

da önemli bir altın-mücevharat üretim merkezi olma yoluna girmiĢtir.  

Yarı kıymetli taĢların bir bölümünün Türkiye'de doğal ortamda mevcut olması 

nedeni ile yarı-değerli taĢlar için kazı yapacak tesisler kurulmaya baĢlanmıĢtır.  Değerli 

ve suni taĢlarla üretilen gümüĢ mücevharat sektörüde oldukça hızlı bir geliĢim süreci  

içerisindedir.  

3.1.3 Dünya’daki Mücevher Sektörü  

Mücevher ticeretinde önemli konuma sahip Ġtalya‟nın Milano kentinde Dünya 

Mücevher Konfederasyonu kurulmuĢtur. Bu konfederasyon çeĢitli düzenlemeler 

getirerek sektörün disiplinli ve kontrol altında tutulmasını sağlama yanı sıra 

organizasyonuna katkı sağladığı çeĢitli fuar etkinlikleriyle pazarın hareketli tutulmasına, 

tasarımcılar arasındaki iliĢki kurulmasına katkı sağlamaktadır. 

Altın Mücevherat pazarındaki çekicilik gün geçtikçe artmaktadır. Hızla büyüyen 

firmalar markalaĢmaya gitmekte, müĢterilerine kalite garantili ürünleri vadeli olarak 

ülke genelinde pazarlayabilmektedirler.  ÇeĢitli pazarlama stratejilerinin oluĢturulduğu, 

imaj unsurunun ön plana çıkarıldığı mağaza zincirlerinde kurumsal kimlik 

geliĢtirilmektedir. Bu çerçevede her türlü hizmet, mağaza tasarımı, ürün sergileme 

sistemleri, logo vb. için standartlar hazırlanmaktadır.  

Küresel firmaların ülkelerin iç pazarlarına girmesi ile sektörde oluĢan büyük 

rekabet ve seri üretimin giderek artması sonucu kar marjları düĢmekte dolayısı ile  

geleneksel el iĢçiliği ürünleri piyasada tutunamamaktadır. 

3.1.4 Tüketim / Tüketim Toplumu / Tüketici Kavramı 

Tüketim, Ġngiltere‟de Viktorya döneminde ve 19. yy da Almanyada çalıĢmalara 

konu olmuĢtur. Osmanlı döneminde özellikle Lale Devrindeki hazcılığa dayalı yaĢam 

biçimi ve bunların sembolleri, o dönem içerisindeki tüketim kültürünü bize yansıtan 

ögeler olarak karĢımıza çıkmaktadır. Günümüzdeki tüketim kültürünün oluĢmasına etki 
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eden faktörlerin baĢında dünyanın liberal, serbest piyasa ekonomisine yönelmesi, 

küreselleĢme, teknolojinin geliĢmesi ve tüketimin geçmiĢ dönemlere göre olumsuzluk 

içeren boyutundan kurtulmasına yönelik değer yargılarının yaygınlaĢması gelmektedir. 

Tüketim toplumuna giden yol, temel olarak üretimin bireyden bağımsızlaĢması 

olması ile ilgidir. Tüketim toplumu tabiri, Batı'da sanayileĢme sonrası oluĢan tüm 

bireyleri ile tüketime yönelen toplum Ģeklini tarif etmek için kullanılmaktadır. Seri 

üretimin artmasıyla hızla değiĢen arz-talep dengesi, üreticileri ve hükümetleri farklı 

politikalara itmiĢ, üretilenlerin hızlı tüketilmesini sağlamak amacı ile çeĢitli yollar 

denenmeye özellikle kitle iletiĢim araçları kullanılmaya baĢlanmıĢtır.  

Tüketim, gerek modern öncesi toplumlarda, gerekse modern toplumlarda 

yaĢamsal gereksinimleri karĢılamanın ötesinde, alıĢveriĢ kavramı altında farklı bir 

kimlik kazanmıĢtır. Her ne kadar alıĢveriĢ kavramının satın almanın dıĢında pek çok 

baĢka faaliyetle desteklenerek topluma sunulması, 20.yy‟ın sonlarında ağırlık kazanmıĢ 

olsa da, toplumların tüketim davranıĢları göstermektedir ki; tüketim ya da diğer bir 

deyiĢle alıĢveriĢ daha çok malı, daha ucuza almak dıĢında bir güdüyle yönlenmektedir. 

Bu güdülenmenin spesifik örneklerinden biri olan mücevher ticaretinde ise moda ve 

tasarım eğilimlerindeki artıĢ, mücevherin yarı değerli taĢlar ve metallerle üretilip, 

toplumun her kesiminin alabileceği bir meta haline dönüĢmesi mücevher ticaretini lüks 

alıĢveriĢ kategorisinden çıkartıp temel tüketim malzemesi haline getirmiĢtir. Böyle bir 

dönüĢüm mücevherin pazarlanmasındaki hedef kitlede çeĢitliliğe sebep olmuĢtur. 

(URL-2, 2009) 

Ġnsanların cinsiyeti, yaĢadığı yer, yaĢayıĢ biçimleri, gelir durumları vb. etkenlere 

göre, yaĢamlarındaki tüketim alıĢkanlıklarında değiĢimler görülmektedir. Örneğin, 

kadınların erkek tüketicilere oranla alıĢveriĢ düĢkünlükleri daha fazladır.  Yüksek 

gelirli, orta gelirli ve düĢük gelirli tüketicilerin tüketim Ģekilleri ve beklentileri 

farklıcalıklar göstermektedir.  

Tüketicileri kararlı ya da kararsız olarak iki genel guruba ayırmak mümkündür. 

Bir tarafta ne alacağını bilen ve her koĢulda ona sahip olmak isteyen bir tüketici varken 

diğer tarafta ikna edilmesi beklenen kararsız bir tüketici görülmektedir. Yazılı, görsel 

basın ve günümüzde internet tüketim toplumunu özellikle kararsız tüketicileri 

yönlendirici rol oynamaktadır.  
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3.2 Mücevher Sektörünün Tarihi  

Mücevherler, insanlık tarihi boyunca kimi zaman güzellik, kimi zaman 

zenginliğin ve asaletin simgesi olarak kullanılmıĢtır. 

Takının tarihi, Üst Paleolitik Çağ‟ a kadar uzanımaktadır. Ancak kuyumculuk, 

Mezopotamya‟da, Mısır‟da ve Anadolu‟da, M.Ö. 4. bin yılın sonlarına doğru 

baĢlamıĢtır. 

Madeni iĢleme Ģeklindeki kuyumculuk, M.Ö. 3 bin yılın baĢlarında, 

Mezopotamya ve Mısır‟da önemli aĢamalar kaydeder. Bu bölgeden ticari iliĢkiler, 

diplomatik armağanlar, istilalar ve göçlerle kuyumculuk teknikleri ve takı formları 

dünyanın dört bir yanına ulaĢır. Bugün kullanılan granilasyon, telkari, döküm teknikleri 

ve süs kakmalar Mezopotamya ve Mısır‟da o dönemlerde geliĢtirilen tekniklerin 

geliĢtirilmiĢ uygulamalarıdır.   

Dünyada altın üretiminin geçmiĢi ise M.Ö. 5 bin yıllarına kadar uzanmaktadır. 

Özellikle Mısır uygarlığında altın kullanıldığı görülmektedir. Anadolu‟ nun altın iĢleme 

geçmiĢi M.Ö. 3 bin‟li yıllara dayanmaktadır. Alacahöyük‟te yapılan arkeolojik 

kazılarda 5.bin yıllık kuyumcu atölyesi ve el aletleri bulunmuĢtur. Lidya Kralı Karun, 

M.Ö. 630‟da altın madenlerinden elde ettiği altından para basmak amacıyla Ege‟de 

dünyanın ilk rafineri ve darphanesini kurmuĢtur. Böylece Lidya, yeryüzünde para 

kullanan ilk uygarlık olmuĢtur. Osmanlılarda altın takı üretiminin ivme kazanması, 

Fatih Sultan Mehmet‟in 1453 yılında Ġstanbul‟u fethetmesinin ardından kente bu sanatta 

ustalıklarıyla bilinen Ermenileri yerleĢtirmesiyle baĢlamıĢtır. Ġstanbul‟da altın takı 

üretimi 1467 yılında kurulan dünyanın ilk kapalı alıĢveriĢ merkezlerinden biri olan 

KapalıçarĢı etrafında yoğunlaĢmıĢtır. 

16. yüzyıl sonunda ve 17. yüzyılda saatçiler ile mücevhercilerle ortak çalıĢmaya 

baĢlamıĢtır. Ġsviçre'de tasarruf yasaları dönemi olan 18. ve 19. yüzyılda, maden 

yontularak uzaktan elmas gibi algılanan takılar üretilmiĢtir.   

19. yüzyılda Art nouveau örneklerin son derece kıvrımlı, aĢırı stilize 

tasarımlarının, dönemin beğenisini ve üslubunu yine son derece incelikli biçimde 

yansıttığı görülür. Renkli camlar ve mine gibi çok farklı malzemeler de o dönemde 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Anadolu‟da mücevher ticareti çok eskilere dayanmaktadır. Tarihsel süreçte 

kıymetli mücevherat ticaretinde yer alan; Hitit, Urartu, Frigya, Ġyonya, Lidya, Roma, 
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Bizans, Selçuklu ve Osmanlı, dini ve estetik amaçlı kendi takı modellerini 

geliĢtirmiĢlerdir. (Öktem, 2005, ss. 207) 

Osmanlı Ġmparatorluğu pek çok sanat dalında olduğu gibi kuyumculukta da 16. 

yüzyılın ikinci yarısında en parlak dönemini yaĢamıĢtır.  

Kanuni Sultan Süleyman, ġehzadeliği sırasında Trabzon‟da Konstantin adındaki 

Rum ustadan mücevher tasarım eğitimi almıĢtır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde ifade 

edildiği üzere, ustalık anlamında en geliĢmiĢ örnekler, gümüĢ ve altın objeler bu 

dönemde yapılmıĢtır. 

 

Resim 1. Telkari Örneği (URL-1) 

 

Osmanlı Devleti'nin gücü artıp, sınırları geniĢledikçe mücevherde kullanılacak 

değerli taĢlar ve maden giderek daha kolay sağlanır olmuĢ, geniĢleyen topraklardan 

Osmanlı baĢkentine hünerlerini sergilemek üzere getirilen, örneğin Horasan'dan, 

Tebriz'den, ya da Bosna'dan; Balkanlar'ın değiĢik bölgelerinden veya Rus sınırlarından, 

Gürcü ve Çerkes bölgelerinden gelen kuyumcu ustalarının da katılımıyla mücevher 

üretimi giderek çeĢitlenmiĢ ve zenginleĢtirilmiĢtir. Osmanlı mücevherinde kakma, 

çalma, oyma, savat (niello), telkari (filigran), hasır, mıhlama gibi teknikler 

kullanılmıĢtır (Resim 1). 

Osmanlı Sarayı'nın atölyelerinde görevli olan, “ehl-i hiref” olarak adlandırılan 

Kapıkulu halkından maaĢlı sanatçılar geleneğe göre bayramlarda padiĢaha armağanlar 

sunardı. Bunların arasındaki kuyumcu ustalarının hazırladığı armağanlar murassa ayna, 

minekarı veya murassa altın düğme takımı, altın at pazubendi, zerniĢan murassa levha, 

murassa altın bendli bıçak, murassa sergi, altın bıçak, sapı balık diĢinden veya abanoz 

ağacından zerniĢanlı murassa tarak, altın pazubend, altın yüzük, zihgir (ok atma 
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yüzüğü) gibi yapıtlardı. Mücevherler, saray atölyelerinin yanı sıra saray dıĢındaki 

atölyelerde de üretiliyordu; ayrıca Osmanlı pazarı için hazırlanmıĢ olan Avrupa yapımı 

takıların ithaliyle de Osmanlı mücevherinin çeĢitlendiği söylenebilir. (URL-3, 2009) 

Resim 2‟de örneği gösterilen sallantılı çiçekli dal üzerinde kuĢlu broĢ örneği o dönemin 

kuyumculuk  sanatının inceleğini çok iyi anlatmaktadır.   

 

 

Resim 2.Sallantılı çiçekli dal üzerinde kuĢlu broĢ, özel koleksiyon 19.yy. (URL-1) 

 

Osmanlı beğenisindeki çok renklilik ve çeĢitlilik; birbirinden bağımsız 

parçaların bir araya getirilmesi eğilimi, mücevherin kullanım tarzında da kendini 

göstermiĢtir. Avrupa mücevher geleneğindeki aynı motifi tekrarlayan takımların, 

Ģıklığın tamamlanması için neredeyse bir zorunluluk olmasına karĢılık, Osmanlı 

mücevher geleneğinde takıların mutlaka birbiriyle uyumlu bir takım oluĢturması 

gerekmez; farklı motifler sergileyen parçalar her zaman sevilerek bir arada 

kullanılmıĢtır.  
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Osmanlı takıları sorguç, istefan (hotoz), zülüflük, enselik, saç bağı, gerdanlık, 

iğne, çelenk, küpe, bilezik, yüzük, zehgir, mühür, halhal, pazubent, düğme, çaprast, 

zincir, saat, köstek, kemer, kemer tokası olarak sıralanabilir. Kur'an kabı, kılıç, hançer, 

bıçak, gürz, tüfek, tesbih, bardak, matara, kase, Ģerbetlik, maĢrapa, zarf, kutu, sandık, 

rahle, Ģamdan, buhurdan, gülabdan, kaĢık, nargile, yazı takımı, yelpaze, ayna, tarak, 

askı, kamçı, sadak, kabe hediyeleri gibi küçük boyutlu eĢyalarda ve saraya ait taht, 

beĢik, örtü, kaftan, zırh, pabuç, çizme, at koĢum takımı gibi büyük boyutlu eĢyalarda da 

mücevhere sıkça rastlanır. (URL-3, 2009)  Resim 3‟de dönemin tercih edilen 

mücevherlerinden Osmanlı arması formunda broĢ örenği görülmektedir.  

 

 

Resim 3.Osmanlı arması formunda broĢ, özel koleksiyon 19.yy. (URL-1) 

 

Abartılı irilikteki sorguçların 18. yüzyıldan itibaren, dönemin beğenisine uyarak 

çoğaldığı görülür. Osmanlı mücevher geleneğinde en ağırlıklı yere baĢ takıların sahip 

olduğu söylenebilir. 

Geç dönemde sıkça görülen kuĢ figürlü broĢlar, tek baĢına veya bir dal üzerinde 

çalıĢılmıĢtır. KuĢ gövdeleri, elmastan olabildiği gibi, biçimi uygun olan bir inci ya da 

yakuttan da yapılmaktaydı.   
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Avrupa mücevher geleneğinde özellikle Rönesans'tan itibaren sıkça kullanılan, 

değerli bir taĢın veya bir barok incinin doğal formunun, mücevher bir figürün 

gövdesinde kullanılması esprisi, Osmanlı ustaları tarafından da sevilerek uygulanmıĢtır.  

Ay ve yıldız, lale, gül, kabak çiçeği, menekĢe, çiçek buketleri, dallar, kuĢ, 

kelebek, arı gibi doğa motifleri, broĢlarda sıkça görülen motiflerdir. Küçük mücevher 

çiçekler, yalnızca baĢa veya giysinin üzerine değil, ince saç örgülerinin arasına da 

iliĢtirilmiĢ, böylece görünümün tümünde hareketli pırıltılar sağlanmıĢtır. Bunların yanı 

sıra taĢlarla bezeli ya da incilerle örülmüĢ tepelikler, uzun saçların üzerinden bele doğru 

salınan enselikler ile alın üzerine ya da yüzün iki yanına sarkıtılan mücevher 

zülüflükler, Osmanlı saray kadınının baĢ süslerindendir. BaĢlıkların üzerine takılan, 

"istefan" denen taç biçimli takının kökeni, "çelek taĢıyan" anlamına gelen Helenistik 

takı "stefaneforos" un olduğu kadar, Asya baĢ süsü geleneğinin de çeĢitlenerek 

sürdürülmesi olarak yorumlanabilir. (URL-3, 2009) 

Tarih boyunca mücevher ister takılsın, isterse bir eĢya olarak kullanılsın, 

sahibinin toplumsal konumunun ve beğenisinin, kuyumcusunun ise ustalığının en ince 

göstergesi olmuĢtur. 

 

Bu bölümde ele alınan konular: Kavramsal çerçeve içerisinde çalıĢmanın 

konusunu oluĢturan kavramların tanımlamaları yapılmıĢtır. Mücevher sektörünün tanımı 

ve yapısı, ticaret ve mücevher kavramı, Türkiye‟deki ve Dünya‟daki mücevher sektörü, 

tüketim, tüketim toplumu, tüketici kavramı ve mücevher sektörünün Anadolu‟da 

geliĢmi ele alınmıĢtır.  

Ülkemizde özellikle 16.YY‟da mücevher sektörü yükseliĢ dönemlerinden birini 

yaĢamıĢ, bu dönemde Osmanlıya  özgü bir üslub oluĢmuĢ, sosyo kültürel yapımıza uyan 

özgün takılar geliĢtirilmeye baĢlanmıĢ ve  Ġstanbul, KapalıçarĢı altın ve mücevher 

sektörünün en önemli üretim ve satıĢ merkezi olmuĢtur.  

 

 

 



19 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4 MÜCEVHER MAĞAZA TASARIMINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

Mücevher mağazalarının genel düzenleme anlayıĢında tasarım yapılırken dikkat 

edilmesi gereken bir takım özellikler vardır. 

Tasarımda dıĢ çevre fatörleri oldukça etkilidir. Çevresel fakrtörler arasında, 

sosyal, kültürel ve psikolojik faktörler, müĢteri profili ve teknoloji yer alır. 

Sosyal, kültürel ve psikolojik faktörler, bireylerin tüketim alıĢkanlıklarını ve 

alıĢveriĢ tarzlarını belirlediğinden iĢletmeleri doğrudan ilgilidir. Sosyal, kültürel ve 

psikolojik değiĢimler, tasarımcıları ve dolayısıyla tasarımları da etkiler. 

MüĢteri profili, müĢterilerin tüketim alıĢkanlıklarına, gelir durumlarına, 

mesleklerine, yaĢlarına ve cinsiyetlerine bağlı olarak değiĢiklik gösterir. Mağazaların 

varoluĢ nedenleri tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karĢılamaktır. Bu bağlamda müĢteri 

profiline bağlı olarak mağaza tasarımları da değiĢkenlik göstermektedir. 

Mücevher mağaza tasarımlarında, tefriĢ elemanı olarak da değerlendirilen 

güvenlik ürünleri de giderek önem kazanmaktadır. 

Mücevher mağazalarının konumları da tasarımda etkili faktörler arasında yer 

alır. Bu konumlar arasında, düz cadde üzerinde konumlanmıĢ, kavisli cadde üzerinde 

konumlanmıĢ, iki caddenin kesiĢtiği T üzerinde konumlanmıĢ ve köĢe üzerinde  

konumlanmıĢ mağazalar mevcuttur. 

4.1 Mücevher Mağazalarının Genel Düzenleme AnlayıĢı 

Mücevher mağazalarının cephesinden ve çevresiyle etkileĢiminden vitrin ve iç 

mekan düzenlemelerine, satılan ürün özelliklerinden satıĢ personeline ve kullanılan 

mücevher kutularına değin her türlü ekipmanın belli bir imajı yansıtması gerekir. 

Mücevher mağazalarında imaj oluĢumunu destekleyen sayısız unsur vardır. 

Mücevher mağazalarının kuruluĢ yeri, hedef pazarın özellikleri, ürün kapsamı ve 

özellikleri, müĢteri hizmetleri, satıĢ personelinin hizmeti, fiziksel araçlar, promosyon 

araçları, mimari yapı, ön cephe giriĢi, vitrin, park olanakları, mağaza içi yerleĢim 

düzeni, yönlendirici iĢaretler, semboller ve renkler gibi unsurların tamamı imajın 

bütününü oluĢturur. Bu unsurların gruplandığı birbirinden bağımsız dokuz ayrı imaj 



20 

 

 

boyutu geliĢtirilmiĢtir. Bu boyutlar; “Ürün”, “Hizmet”, “MüĢteriler”, “Fiziksel Araçlar”, 

“Uygunluk”, “Promosyon”, “Mağaza atmosferi”, “Kurumsallık” ve “AlıĢveriĢ sonrası 

memnuniyet” tir (Hansen ve Deutscher, 1977, s.67). 

Son yıllarda bu alanda yapılan çalıĢmalardan elde edilen ortak görüĢ, bu dokuz 

boyutun içinde “Ürün”, “Hizmet” ve “Mağaza Atmosferi”nin en önemli üç imaj boyutu 

olduğu yönündedir (Mazursky ve Jacoby, 1986, s.150). 

Ġmaj çalıĢmalarında dikkat edilmesi gereken husus, belirli bir müĢteri grubunun 

hedef alınmasıdır. Hiçbir mağaza yönetimi tüm insanları kendine hedef müĢteri grubu 

seçerek bu yönde imaj oluĢturma çabalarına giriĢemez. Burada dikkat edilecek konu 

mağazanın genelinde imaj bütünlüğünün sağlanmasıdır. Bunun için satıĢı yapılacak 

ürünün özellikleri de bilinmeli, mağaza adı-logosu, mağazanın çevreyle etkileĢimi ve 

mağaza iç mekan düzenlemeleri de buna göre tasarlanmalıdır. 

MüĢterinin mağazayla ilk karĢılaĢmasında elde edeceği izlenim çok önemlidir. 

Mağazayı ilk gördüğü zaman müĢterinin zihninde otomatik olarak mağazanın hizmeti 

ve kalitesi, aynı zamanda ürün ve fiyatları hakkında çeĢitli görüĢler oluĢur. Bunun yanı 

sıra, mücevher tasarımındaki renk, doku ve çeĢitlilik de müĢteri açısından oldukça 

önemlidir. Bu nedenle, imaj oluĢturma çalıĢmalarında mağaza atmosferi, ürün ve hizmet 

boyutundan daha öncelikli olarak üzerinde durulması gereken bir boyuttur.  

Vitrinler bir mağazanın kimliğini ortaya çıkarmaya yardımcı olurlar . (Berman 

ve Evans, 1992, s.73) Mağaza giriĢleri de mağaza imajını oluĢturan unsurlardandır. 

Örneğin, küçük bir giriĢe ve vitrin tasarımına önem verilmiĢ mağazalar, pahalı 

mücevherlerin satıldığı mağazalar olarak algılanırken, tamamıyla açık giriĢlere sahip 

mağazalar orta düzeyde bir fiyatlamanın uygulandığı mağazalar olarak algılanırlar. 

Mağaza imajını oluĢturan unsurlardan bir diğeri de, mağaza içi teĢhir teknikleridir. 

Örneğin, teĢhirdeki ürünlere satıĢ elemanının yardımıyla ulaĢılabiliyor ise, ürün 

ayrıcalıklı ve pahalı bir üründür (Green, 1986, s.14) 

Türkiye‟de 2000‟li yıllardan sonra önem kazanmaya baĢlayan görsel 

mağazacılık adı son yıllarda daha sık duymaya baĢlanmıĢtır. Dünya‟da ve Türkiye‟de 

üniversiteler deneyimli görsel iletiĢim uzmanları yetiĢtirmeye baĢlamıĢtır. Parekende 

mağazalarında ve mücevher mağazalarında farkedilir bir ilerleme kaydedilmiĢtir. Görsel 

mağazacılık sadece dekoratif uygulamaları ya da vitrin düzenlemesi değildir. Görsel 

algılama teknikleri, piskoloji gibi farklı disiplinlerin uygulandığı özünde matematiksel 

ve teknik bir çalıĢmadır. Türkiye‟de organize parekendenin oluĢması ile mağazalarda 
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farkedilir değiĢimler oluĢmuĢ, kendi vizyonunu görsel olarak aktarabilen mağaza sayısı 

günden güne artmaktadır. 

Herhangi bir mücevher mağazası için uygun olan baĢkaları için doğru 

olmayabilir, firmanın ürün vizyonu ve markayı aktarabilmek için birbirini tekrar eden 

uygulamalardan ve kopyadan kaçınılmalıdır. Markayı görsel olarak aktarmak çok 

önemli bir konudur. Ancak proje oluĢturulurken, mağazanın giriĢinden kasalara kadar 

doğru konumlandırma ile etkili bir görsellik sunulabilir. 

Mücevher mağazalarında en önemli konu ürüne yönlendirmek, ürünü göstermek 

ve satın alınmasını sağlayacak duyuları harekete geçirecek ortamı oluĢturmakdır. Bunu 

yaparken, müzik, koku, malzemeler, raflardaki ürün teĢhiri ve sıralaması, ıĢıklandırma 

gibi bir çok konuya önem vermek gerekir. 

Kuyumculuk sektörü Türkiye‟nin en eski mağazacılık yapısına sahip 

sektörlerinden biridir. Altının gücü ve cazibesi vitrinlerde hayranlık uyandırmaktadır. 

YurtdıĢından gelen turistler KapalıçarĢıda mücevharatları, altın iĢleri büyük bir beğeni 

ile incelemektedir. Ancak gelenekselden uzak duran yeni tarzdaki kuyumcular  aynı  

baĢarıyı sağlamakta zorlanmaktadırlar. 

4.2 Mücevher Mağazalarını Etkileyen DıĢ Çevre Faktörleri 

Bir mağazanın baĢarısında rol oynayan faktörleri üç grupta toplamak 

mümkündür; 

 Sosyal, kültürel ve psikolojik faktörler 

 MüĢteri Profili 

 Teknoloji 

4.2.1 Sosyal, Kültürel ve Psikolojik Faktörler 

Sosyal, kültürel ve psikolojik faktörler,mücevher mağazalarının tasarımcılarını, 

tasarımlarını ve müĢteriyi doğrudan etkiler. 

Toplumun kültürü, bireylerin alıĢveriĢ tarzlarını ve tüketim alıĢkanlıklarını 

belirleyerek mücevher mağazalarında da iĢletmelerin baĢarıları ile doğrudan ilgilidir. 

ĠĢletmenin vizyonunu belirleyen kültürel faktörler içinde, toplum gelenekleri, inanç ve 

örgütleniĢleri yer alır.  
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Aynı atmosferi paylaĢmakta olan müĢteriler etkileĢim haline geçerek toplumun 

sosyal davranıĢlarına etkide bulunmaktadır. MüĢteri memnuniyetini çevresi ile 

paylaĢarak çevresini de sosyal olarak etkilemiĢ olur. Sosyal etkiler içinde, sosyal sınıf, 

alt kültür, aile, arkadaĢ çevresi, roller, statüler yer alır. MüĢterinin Ģahsi özellikleri de 

satın alma kararını etkiler, bu noktada kiĢinin yaĢ, mesleği, ekonomik durumu ve hayat 

tarzı devreye girer.  

Kültürel değerler, sosyal etkileĢim ile ailede okulda ve iĢyerinde öğrenilerek 

birey davranıĢlarına etkide bulunur. Ülkeler arasında da kültürel değiĢmeler mücevher 

mağazalarında farklı tasarımlar ile karĢımıza çıkmaktadır. Sosyal ve kültürel etkiler, 

mevcut çağa göre de değiĢiklik göstermektedir.  

Öğrenme, sezi, motivasyon, kiĢilik, tavır, algı gibi özellikler mücevher mağaza 

tasarımını etkileyen psikolojik faktörler arasında yer alır. Psikolojik özellikler, öğrenme 

süreci boyunca hayatın her alanında elde edilmiĢtir. Tasarıma karĢı yaklaĢımda algı ön 

plana çıkar, çevresel etkiler duyu organlarını uyararak beyne ulaĢan sinir akımları ile 

algı oluĢur. 

Her tüketici bir birey olarak farklı ürünlere ilgi göstermektedir, dolayısıyla 

üreticiler herkesin dikkatini çekebilecek özellikleri vurgulamaktadırlar. 

Satın almayı etkileyen bir diğer olgu ise zamandır. Tüketici ürün ve marka 

seçimini zaman baskısı ile yaptığı için mücevher mağazasının vitrininin dikkat 

çekiciliği, pazarlama yöntemi kadar önemlidir. Mekan içinde dolaĢım, ürünlerin ön 

planda olması gibi etkiler de tüketiciyi zaman kısıtlaması açısından zor durumda 

bırakmaz. 

ÇarĢı içinde ve alıĢveriĢ merkezlerinde bulunan mağazaları ele alacak olursak, 

kalabalık da psikolojik açıdan tüketiciyi etkiler.Bu tip ortamlarda bulunan mücevher 

mağazalarında hem kalabalığa uyum sağlayacak, hemde dikkat çekerek müĢteriyi 

çekecek tasarımlara önem verilmesi gerekmektedir. Bu sayede müĢteri yoğunluk 

baskısından uzaklaĢarak davranıĢsal etkileri farklılaĢır. Kalabalık hem müĢteriyi hem 

satıcıyı stres altında bırakarak olumsuz bir sonuç doğuracaktır. Bir farklılık olarak eğer 

alıĢveriĢ eğlence amaçlı yapılıyorsa müĢteri kalabalıktan rahatsız olmaz ve bunu olumlu 

olarak algılayabilir. 

Kalabalık ve zaman baskısı tüketicinin mağazaya bakıĢ açısını belirler. 

MüĢterinin mücevher satın almak için tekrar aynı mağazaya gitme ve tavsiye etme 

kararında etkilidir. 
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MüĢterinin satın alma kararını etkileyen sosyal, kültürel ve psikolojik dıĢ 

etkenlerin mevcut ortama göre analiz edilmesi gerekmektedir. Tasarımcı mücevher 

sektörüne doğru hizmet verebilmek ve satıĢını arttırabilmek için söz konusu faktörleri  

incelemeli ve kararlarını doğru yönde almalıdır.  

4.2.2 MüĢteri Profili 

MüĢterilerin; sosyal, kültürel, psikolojik faktörler, tüketim alıĢkanlıkları, yaĢ, 

cinsiyet, meslek, gelir düzeyi ve zaman gibi etmenlere göre mücevher mağazası seçimi 

yaptıkları saptanmıĢtır.  

Mücevher mağazaları da müĢterilerin sosyal sınıflarına ve yaĢam stillerine göre 

mağaza tasarımı oluĢturmaktadırlar. MüĢteri profilinin doğru analizi ile iĢletme 

sürekliliği ve müĢteri memnuniyeti sağlanmaktadır. 

Ġslamoğlu, (1999, s.117-132) a göre, farklı bilim dallarına ait kuramlar ile 

geliĢtirilern tüketici davranıĢ modelleri; iktisadi güdülere ağırlık veren Marshall‟ın 

ekonomik modeli, psikolojik faktörlere ağırlık veren Freudian modeli, sosyo psikolojik 

faktörlere dayanan Veblen modeli ve öğrenme temeline dayanan Pavlovian modelidir. 

Bu klasik modellerin ortak özellikleri karar verici olan tüketicinin satın alma kararını 

etkilemektir. Günümüzde model fayda kuramı olarak kabul gören Marshalın ekonomik 

modeli, insanın satın alma kararlarının ekonomik hesaplara dayandığını ve harcama 

yapılırken en yüksek tatmini almayı hedeflediğini açıklar. Ölçme ve harcama üzerine 

kurulmuĢ bir kuramdır. Fireudian Modeli, pazara yeni giren iĢletmelere yol 

göstermektedir. Bir çocuğun büyüdükçe ruh halinde ilkel benlik, üst benlik ve benlik 

yapılarının oluĢmasından yola çıkan sistem, yeni firmaların güçlü firmaları aĢabilecek 

yöntemler kullanarak, öğrenmiĢliklerin üzerine markalarını öğretmeye sevkedecektir. 

Pavlovian Modeli, tüketicilerin alıĢkanlıkları ile tekrara dayalı alıĢveriĢ yapması amacı 

ile kullanılır.  Veblenin Modeli ise, bireylerin kültürünü benimseyen ve daha üst 

seviyelere gelmek isterken kendi kültürü ile çatıĢan ürünleri satın almaması sonucunu 

doğurur.  

Ġslamoğlu, (1999) a göre, Daha yeni bir model olan, Engel, Kollat, Blackweel 

(EKB) Modeli; tüketicinin karar sürecini altı aĢamada ele alan bir modeldir. Bu 

aĢamalar; Problemin ortaya çıkması, problemin tanımlanması, araĢtırma, alternatif 

geliĢtirme, seçme ve sonuçları değerlendirmedir. Bir diğer model olan, Howart, Sheth 

Modelinde üç tür davranıĢ gözlemlenir. Bunlar, alıĢkanlıklar ile yeni bilgilere ihtiyaç 
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duymayan otomatik satın alma davranıĢı, tüketicinin alıĢtığı markayı alırken yenileri 

hakkında araĢtırma yaptığı sınırlı sorun çözme davranıĢı, tüketicinin yeni markalar 

hakkında bilgiye çok duyarlı olduğu sınırsız sorun çözme davranıĢıdır. 

MüĢteri, kendi tecrübesi, çevresinin tecrübesi, reklam, ambalaj, vitrin-mağaza 

içindeki gösteriler, numuneler, çeĢitli kuruluĢ raporları ile bilgi edinirken alternatifleri 

değerlendirir. 

Tüketicilerin alım sonrasındaki değerlendimeleri de bir döngü içersinde 

değerlendirmelere yol göstermektedir. Tüketicide oluĢan olumsuz düĢünceler alım 

sırasındaki ilgi, alım iĢlemi tamamlandıktan sonrada sürdürülmelidir. 

Mücevher mağazalarında tüm bu modeller incelenerek, yapılacak olan mağaza 

tasarımının hangi müĢteri profiline hitap ettiğinin üzerinde durulmalıdır. Mağazanın  

konumu, çevresi müĢteri profilini oluĢturan temel etkenler arasında yer almaktadır.       

 

4.2.3 Teknoloji 

Teknolojinin geliĢmesi mücevher üretimini de olumlu Ģekilde etkilemiĢtir. 

Mücevherin önemi teknolojinin ilgisini bu yöne çekmiĢ, değerli taĢların arama 

tekniklerinin geliĢmesini sağlamıĢtır. Özellikle ülkemizde Anadolu' da 5000 yıllık 

geçmiĢi olan mücevher sanatının bu günkü temsilcileri bu muhteĢem mirası, modern 

üretim teknolojisini özgün tasarım anlayıĢıyla birleĢtirerek küresel tüketicilerin 

aradıkları kaliteye ve uygun üretim ve satıĢ fiyatına  ulaĢtılar. 

Teknolojik geliĢmeler ayrıca, günümüzdeki alıĢveriĢ alıĢkanlıklarını 

değiĢtirebilecek ölçüde büyük değiĢimleri beraberlerinde getirmektedir. Örneğin, 

kasalarda yer alan barkod okuyucular ve kredi kartı ile alıĢveriĢ imkanı sağlayan pos 

makineleri hem alıĢveriĢi kolaylaĢtırmakta hem de tüketimi artırmaktadır.  Katalogla 

satıĢ, telefonla satıĢ, televizyon kullanılarak yapılan doğrudan satıĢlar tüketicilerin  

mağazalardan beklentilerini değiĢtirmektedir.  

4.3 Mücevher Mağazalarının Konumu  

Mücevher mağazaların gerek konumu gerekse cephe düzenlemeleri, potansiyel 

alıcıyı etkilemeye ve onun mağazanın içine girmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. 

Çünkü mağazanın dıĢındaki görüntü, potansiyel alıcıya ulaĢılan ilk yerdir. Mağazanın 
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konumu, binanın mimari yapısı ve cephe tasarımı, potansiyel alıcıyı aktif alıcı hale 

dönüĢtürebilmekte, en önemli unsuru oluĢturmaktadır. (Berman, 1992, s.73) 

Gerek satıĢları sınırlı, uygun fiyattaki ürünleri ve kendilerine özgü müĢterileri 

olan, personel servisinin minimumda kaldığı özel mağazalar, gerekse de, geniĢ ve çok 

katlı mağazalar, müĢteri trafiğinin elveriĢli olduğu iyi bir satıĢ noktasında yer almak 

istemektedirler. Genel olarak mağazaların konumu ada, köĢe ve orta olmak üzere 3‟e 

ayrılabilir (Mun, 1981, s.43-95). 

 

Ada Mağazalar 

Bu tip mağazalar, genellikle alıĢveriĢ merkezlerinde bulunmaktadır. Birbirini 

kesen 4 yayayoluna 4 cepheli ve binanın geometrisine göre çok sayıda vitrini olabilen 

ada mağazalarda görsel etki; cephe ve özellikle vitrin tasarımlarının formu, rengi, 

dokusu ve aydınlatma Ģekilleri ile istenilen seviyede sağlanabilmektedir. En geniĢ görüĢ 

alanını bu mağazalar sağlamaktadır.  

KöĢe Mağazalar 

KöĢe mağazaların,   birbirini kesen 3 trafik veya yaya yoluna 3 cepheleri  olan ve 

birbirini kesen 2 trafik veya yaya yoluna 2 cepheleri olan  türleri bulunmaktadır.  

Orta Mağazalar 

BitiĢik olarak konumlandırılmıĢ orta mağazaların tek cepheleri bulunmaktadır. 

Ada ve köĢe mağzalara göre imkanları daha azdır.  

Fakat mağazanın konumu ne olursa olsun kötü tasarlanmıĢ ve biçimi hoĢ olmayan 

bir cephe ve vitrin tasarımı  ziyaretçiye negatif etki edebilir. Ġyi tasarlanmıĢ bir orta 

mağaza, kötü tasarlanmıĢ bir ada mağazadan çok daha etkileyici olabilir. 

 

Bu bölümde ele alınan konular: Mücevher mağaza tasarımlarını etkileyen 

faktörler, mücevher mağazalarının genel düzenleme anlayıĢı, mücevher mağazalarını 

etkileyen dıĢ çevre faktörleri ve mücevher  mağazalarının konumu hakkında 

araĢtırmalara yer verilmiĢtir. 

MüĢterinin mağazayla ilk karĢılaĢmasında elde edeceği izlenim mağaza giriĢi ve 

vitrin ile baĢlamaktadır. MüĢteri bu ilk etkiler ile ürün, hizmet, kalite ve fiyatlar 
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hakkında fikir sahibi olmaktadır. Marka imajını aktarırken tekrar ve kopyadan 

kaçınılması gerekir.  

Mücevher mağaza tasarımını etkileyen faktörler arasında; sosyal, kültürel ve 

psikolojik faktörler, müĢteri profili ve teknolojik faktörler bulunmaktadır. MüĢteriler 

memnuniyet sosyal etkileĢim sağlanırken, kültürel değerler, çevrede öğrenilerek birey 

davranıĢlarına etkide bulunur. Psikolojik özellikler ide öğrenme süreci boyunca hayatın 

her alanında ortya çıkar. Sosyal, kültürel, psikolojik faktörler aynı zamanda müĢteri 

profilini oluĢturan faktörler arasında bulunur. Bunlar dıĢında tüketim alıĢkanlıkları, yaĢ, 

cinsiyet, meslek, gelir düzeyi, zaman faktörleri de müĢteri profilini etkilemektedir. 

Teknoloji faktörü ise mücevher üretimi, yapımı ve satıĢta mağaza içinde 

kullanılmaktadır.  

Mücevher mağazaları; ada, köĢe ve orta mağazalar olarak üç bölümde 

incelenmiĢtir. En geniĢ görüĢ alanı ada mağazalarda bulunmakta ve bu tip mağazalara 

genellikle alıĢveriĢ mekezlerinde raslanmaktadır. KöĢe mağazalar iki cepheli orta 

mağazalar ise bitiĢik nizamlı ada ve köĢe mağazalara göre daha az imkanlı 

mağazalardır. Ancak konumu ne Ģekilde olursa olsun, tasarımın doğru yapılması 

müĢterileri mücevher mağazasına çekebilir. 
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BEġĠNCĠ BÖLÜM 

5 MÜCEVHER MAĞAZALARININ ĠÇ MEKAN TASARIMI 

Tüketiciler gerek iç gerekse dıĢ etmenlerin etkisi altında satın alma kararı 

vermeye çalıĢırlar. Satın alma ve bu eylemin gerçekleĢme süreci, insan yaĢamında 

önemli bir yere sahiptir ve bu süreç durumsal faktörler, karar verme yaklaĢımları ve 

ilgilenim düzeylerine yoğun bir biçimde bağlı olarak gerçekleĢmektedir. (OdabaĢı, 

2002) 

Bu bölümde, mücevher mağazası iç mekan tasarımında mimariye dayalı 

kriterler, alıĢveriĢ merkezlerinde ve kent içindeki mücevher mağazalarına bağlı olarak 

incelenmiĢtir. Mücevher mağazarının iç mekan biçimleri, giriĢ, vitrin, sergileme 

alanları, satıĢ standı, sergileme üniteleri, oturma elemanları, depolama üniteleri, 

güvenlik elemanları, sirkülasyon (dolaĢım) alanları ve ıslak hacimler baĢlıklarında ve 

teknik gereksinimler ise aydınlatma, iklimlendirme, malzeme-renk-doku, estetik   

gereksinimleri baĢlıkları altında incelenmiĢtir.  

5.1 Mücevher Mağazası Tasarımında Mimariye Dayalı Kriterler 

Tasarım günümüzde oldukça sık kullanılan, etkileyici bir sözcüktür. Bütün 

sanatların temelinde bir tasarım olgusu bulunmaktadır. Tasarım en genel tanımıyla 

herhangi bir Ģeyi zihinde biçimlendirmedir. Bu genel tanımı, pek çok açıdan olabileceği 

gibi mimari açıdan da ele almak mümkündür. Mücevher mağazaların iç mimari 

tasarımındaki temel amaç, çok çeĢitli etkinlikleri arzu edilen biçimde devam 

ettirebilmek ve dolayısıyla tüketiciler üzerinde pozitif etkiler oluĢturabilmek için 

mağaza açısından son derece önemli kavramları bir arada bulundurmaktır. 

Mücevher mağaza tasarımında mimari girdilerin amacı ürünü ön plana çıkarmak 

olmalıdır. Mağazalarda ürünü göstermek, ürüne yönlendirmek ve ürünün satın 

alınmasını sağlamak hedeflendiğinde (URL-3, 2009) „a göre dikkat edilmesi gereken 

konular; 

 Mağazanın marka ile uyumlu olması, 

 Satılacak ürünle, mağaza tasarımını oluĢturan unsurların uyumlu olması,  
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 Markaların mağazalarını oluĢturmalarında müĢteri profillerine ve özel teĢhir 

sistemlerine yönelmesi, 

 Mağaza donanımlarında müĢteri potansiyeline uygun renk, tasarım ve içerik 

belirlenmesi, 

 Sergileme sisteminde, satılan ürünün kalitesinin, tasarımının, değerinin ve 

çeĢitliliğinin dikkate alınması, 

 Ürün satıĢ hızı ölçümlenerek, sergileme diziliminin buna göre gerçekleĢtirilmesi, 

 Ürünün özelliklerini ön plana çıkaracak raf tasarımının tercih edilmesi, 

 Belli aralıklarla mağaza konseptlerinin yenilenmesi olarak açıklanmaktadır. 

5.1.1 Kent içindeki Mücevher Mağazaları 

Kent içindeki mücevher mağazaları, genellikle iĢlek cadde veya yaya 

dolaĢımının fazla olduğu yerlerde konumlandırılmaktadır (Resim 4). Günümüzde 

önemli alıĢveriĢ merkezlerinde bulunan kuyumcu mağazaları kent içindeki mağazalara 

göre artan bir Ģekilde tercih edilmektedirler. Kent içindeki mağazaların alıĢ veriĢ 

merkezlerindeki mağazalarla rekabet edebilmelerinin sağlanabilmesi için öncelikle; 

 

 

Resim 4. Esin Kuyumculuk (KiĢisel ArĢiv, 2009-1) 
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 Caddedeki diğer binaların güzelleĢtirilmesi için çevre mağazalar ve belediye ile 

iĢbirliğine gidilmesi, 

 Cadde kaldırımlarının güzelleĢtirilmesi, 

 Cadde, sokak aydınlatmasının mağaza tabelasını kolay algılanabilirliğini 

sağlaması  

 Mağaza logosunun çekici olması, müĢterinin algılamasını zorlaĢtırılmayacak bir 

Ģekilde konumlandırılması 

 Mağazanın yaya dolaĢımının fazla olduğu yerde konumlandırılması, 

 MüĢterinin kolaylıkla mağazaya ulaĢmasının sağlanması,  

 Otopark hizmetinin sağlanması ve 

 Caddenin markalaĢması için tanıtım faaliyetlerinde bulunulması hususlarında  

etkin önlemler alınması gerekmektedir. 

5.1.2 AlıĢveriĢ Merkezlerindeki Mücevher Mağazaları 

Günümüzde alıĢveriĢ merkezleri kamusal mekânlardır. Ġklimlendirmesinden, 

güvenlik kontrolüne kadar fiziksel ortama dair her Ģeyin düzenlenmiĢ olduğu alıĢveriĢ 

merkezleri kurumsallaĢmıĢlardır. SatıĢ görevlilerinden, güvenlik personeline kadar pek 

çok çalıĢanın müĢterilerle kuracağı iliĢkilerde söyleyecekleri diyaloglar bu düzenleme 

içinde yer almakta, dolayısı ile alıĢveriĢ merkezlerinin çekicililiğini arttırmaktadır. Bir 

cazibe merkezi olan alıĢveriĢ merkezlerindeki mücevher mağazaları, caddelerdeki 

mücevherat mağazalarına göre avantajlara sahiptir. Bunları; 

 MarkalaĢmıĢ alıĢveriĢ merkezinin imajının içerisinde bulunan mağazalara da 

yansıması, 

 Kent içerisinde her hangi bir cadde üzerinde yapılan mağazaya göre çok daha 

çekici vitrin ve cephe tasarımlarının yapılabilmesi, 

 Yaz kıĢ sürekli sağlanan iklimlendirme ile konforlu bir ortam sağlanması, 

 Otopark sorununun olmaması,  

 Güvenli olması,  

 Tuvalet imkânlarının sağlanması  

olarak kısaca özetleyebiliriz. 

Ayrıca vakit geçirmek amacı ile alıĢveriĢ merkezinde dolaĢmaya gelen 

kimselerin satın alma yerinde bulunan baĢka insanların yoğunluğu ve hareketlerinden ve 
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tesadüfen gördükleri ürünlerden, kampanyalardan  etkilenerek, ihtiyaçları olmazsa bile 

bu ürünleri satın almaya yönelmeleri sıklıkla karĢılaĢılan bir durumdur. Halbuki kent içi 

mağazalarda ki kuyumculara ancak belirli ihtiyaçlar olunduğunda gidilmektedir (Resim 

5). 

 

Resim 5.AltınbaĢ Mağazası- Galeria AlıĢveriĢ Merkezi (KiĢisel ArĢiv 2010-2) 

 

 

5.2 Mücevher Mağazalarında Ġç Mekan Biçimlenmeleri 

Mücevher mağazalarının tasarımında, iç ve dıĢ mekân; bir bütün olarak 

düĢünülerek tasarlanmaktadır. Buradaki amaç; insanların cephe ve vitrin tasarımdan 

etkilenerek, iç mekâna girmelerinin ve her iki mekânın da ortak bir dilinin, mesajının ve 

amacının olduğunun algılanmasını sağlanmasıdır.  

Bir Ģeyi satın aldırmak, tanıtmak, göstermek, bilgi vermek, hatta o Ģeyi 

beğendirmek için yapılan sergileme iĢleminin baĢarıya ulaĢması için; tasarımın oluĢum 

aĢamasındaki amacının tanımlanmıĢ olması gerekmektedir.  

Sergileme; akılda kalacak ve kiĢinin sergilenen objeye konsantrasyonunu 

sağlayacak Ģekilde olmalıdır. Sergilenen objenin algılanma performansı, sergilendiği 

mekânın baĢarısıyla da yakından ilgilidir. Görünen ve algılanan bir obje, görüĢ açısına 
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giren çevresel değerlerden etkilenmektedir. Ürünlerin sunuĢu, iç mekân tasarımında 

önemli bir bölümü oluĢturmaktadır. Bir sergileme mekânında, bir objeyi sunarken, sabit 

veya hareketli tüm sergileme sistemi elemanlarının, aynı amaca hizmet etmesi 

gerekmektedir. 

Mağaza içerisindeki ürünlerin nasıl yerleĢtirildiginin, tüketicilerin alıĢveriĢ 

ortamını kalabalık olarak algılamaları üzerinde de önemli bir etkisi bulunmaktadır. 

Ürünlerin müĢterilerin kolaylıkla ulaĢabilecekleri ve mağaza içerisinde rahat hareket 

etmelerini engellemeyecek Ģekilde yerleĢtirilmeleri ortamın kalabalık olarak 

algılamasını engellemektedir. ( Hui, 1991, s.174– 184 )  

Ülke genelinde yaygın olan kuyumcu dükkân zincirleri kurumsal kimlik 

oluĢturmakta, bütün Ģubelerinde aynı tasarımları uygulamaktadırlar. Bu sayede müĢteri 

bir süre sonra ülkenin herhangi bir köĢesinde gittiği mağazada aynı havayı yaĢayacağı  

için markayla bir bütünlük sağlanmaktadır.  

5.2.1 GiriĢ-Vitrin 

Mağazanın konumu, mimari görünümündeki dikkat çekici özellikler potansiyel 

alıcıyı aktif alıcı haline dönüĢtürmede önemli rol oynamaktadır. Mağazanın dıĢındaki 

görüntünün alıcıya ulaĢılan ilk yer olması nedeni ile cephe düzenlemeleri ve vitrin 

tasarımları potansiyel alıcıyı etkilemeye ve müĢterinin mağazanın içine girmesini 

sağlamaya yönelik olmalıdır. MüĢterilerin tam anlamıyla ürünü denemeden veya 

fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmadan önce mağaza hakkındaki izlenimleri, mağazanın 

dıĢ görünüĢü, vitrini ve giriĢi gibi faktörlerin etkisiyle mağazaya girmeden önce, 

mağaza içi faktörlerin, donatı elelmanlarının etkisiyle de mağazaya girdikten hemen 

sonra oluĢur. Tüm bu elemanlar arasındaki iĢlevsellik, birbiri içindeki bütünlük, mağaza 

ve sunum için müĢteriye olumlu etki bırakmalıdır. (Resim 6) 
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Resim 6.Koçak Gold – Nuri Osmaniye Cad. Ġstanbul (KiĢisel ArĢiv 2008-3) 

 

Vitrin 

Günümüzde hızla geliĢen ulusal ve uluslararası rekabet, mücevher mağazalarının 

da pazarda tutunabilmelerini tehdit eder boyuta geldiğinden, mağazalar pazarlama 

faaliyetlerinde birbirleriyle yarıĢmakta, önünden geçen müĢterinin ilgisini çekerek 

onunla iletiĢim kurmada en düĢük maliyetli araçlardan biri olan ve satıĢ baĢarısında da 

önemli bir yere sahip olan vitrin tasarımı giderek önem kazanmaktadır. (Resim 7) 

Estetik açıdan müĢterinin gözlerine ve ruhuna seslenen vitrinler mağazanın 

tarzını, sattığı ürünleri ve hitap ettiği müĢteri kesiminin özelliklerini yansıtan teĢhir 

araçları olmalıdır. Bu bakımdan derinlik, renk kombinasyonu, dekoratif aksesuarlar ve 

tema olarak müĢterilerin hoĢuna gidecek ve dikkatlerini çekecek tarzda 

düzenlenmelidir. 

Mağazaların vitrinlerinde kullanılan boyutlar; gerek mağazanın, gerekse ürünün 

algılanmasında, önem taĢımaktadır. Mağazalarda vitrin için ayrılan alanın yüksekliği, 

derinliği, camın ölçüleri, amaca cevap verebilecek Ģekilde tasarlanmalıdır. 
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Resim 7. Adana Koray Kuyumculuk Vitrin Tasarımı (KiĢisel ArĢiv 2009-4) 

 

Mağaza GiriĢi 

Mağaza giriĢi zarif, Ģık ve iĢlevsel olmalıdır. Önemli olan, mağazanın imajı ona 

uygun olması, vitrin ve iç tasarıma aykırı unsurlar içermemesidir. MüĢteriyi içeri 

çekecek kadar davetkar ve rahat bir ortam sunulmalıdır. Mağaza giriĢinde ayrıca yeterli 

derecede ıĢık bulunmasında fayda vardır. 

Mağazanın giriĢi dıĢarıyla aynı seviyede olmalıdır. Herhangi bir basamak 

içermemelidir. Ayrıca iyi aydınlatılmalı, kaygan olmayan bir zemine ve kolay açılır 

kapılara sahip olmalıdır. Mağaza giriĢi planlanırken engelli müĢteriler içinde gerekli 

düzenlemeler yapılmalıdır.  

GiriĢ bölümü bazı bölümlerin de referans bölümüdür. Bu bölümlerden biri 

güvenliktir. Güvenlik kısmı mutlaka giriĢ bölümünde bulunmalıdır.  MüĢteriyi rahatsız 

etmeyen bir Ģekilde konumlandırılmalıdır. MüĢteri karĢılama hissi yaĢatmalıdır. Bu 

bölümden ayrılan müĢteri sergileme bölümüne geçmeden bir bölümde dinlendirilip 

mekanı algılaması sağlanabilir. Bu nedenle oturma bölümü de giriĢ bölümünde 

konumlandırılmalıdır. Bu bölümlerin yanı sıra giriĢ bölümünde konumlandırılması 

gereken bir bölüm de kasa bölümüdür. Bu bölümde müĢteri kısa bir sürede kasayla olan 

iliĢkisini bitirip, mekandan ayrılması sağlanmalıdır. Kasa mutlaka güvenlik bölümüyle 

veya sistemi ile iliĢkilendirilmeli, güvenliğin rahat iletiĢim kuracağı yerde 

konumlandırılmalıdır. (Resim 8) 

 



34 

 

 

 

Resim 8.Adana, Ġpekyolu GiriĢ (KiĢisel ArĢiv 2008-5) 

5.2.2 Sergileme Alanları 

BaĢarılı olunabilmesi için her mağazanın farklı, açık ve tutarlı bir imaj 

oluĢturması ve bu imajı koruması zorunludur. OluĢturulan imaj, mağazada satıĢa 

sunulan tüm mal ve hizmetlere nüfuz eder ve müĢteri sözkonusu mağazayı rakiplerine 

kıyasla belleğinde daha uygun bir yere konumlandırır. Ġmajı herhangi bir Ģeyin 

algılanma Ģekli olarak tanımlayabiliriz. Mağaza imajı, mağazanın psikolojik ve fiziksel 

yapısının müĢteriler tarafından algılanma biçimi ve mağazaya olan bağlılığın önemli bir 

belirleyicisidir. Buna göre mağazanın cephesinden ve çevresiyle etkileĢiminden vitrin 

ve iç mekân düzenlemelerine, satılan ürün özelliklerinden satıĢ personeline ve 

kullanılan alıĢveriĢ torbalarına değin her Ģeyin hedeflenen imajı yansıtması gerekir. 

(Resim 9) 
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Resim 9.Koçak Gold – Segileme Alanı (KiĢisel ArĢiv 2008-6) 

SatıĢ Standı 

SatıĢ standları mücevherat cinsine göre farklılık göstermektedir. Örnek olarak 

set olarak kabul edilen takılarda farklı her bir takı için farklı ölçeklerde standlar bir grup 

oluĢturabilir. Ya da merdiven Ģeklinde tasarlanmıĢ standlarda mücevheratlar 

sergilenebilmektedir. Burada önemli olan genel olarak standlar arasında bir bütünlük 

kurulmalı, imaj farklılıkları yaratılmamalıdır. (Resim 10) 

 

Resim 10.Koçak Gold-SatıĢ Standı (KiĢisel ArĢiv 2008-7) 
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Sergileme Üniteleri 

Mağazayı oluĢturan en önemli unsur mağaza içi teĢhir teknikleridir. Bu teĢhir 

teknikleri mağazanın diğer unsurlarıyla mutlaka bir bütünlük göstermelidir (renk-doku 

bütünlüğü). Sergileme ünitelerinin renk ve malzemesi uyumu, sergileme alanındaki 

kapladığı alan çok önemlidir. Sergileme bölümünü, sergileme üniteleri sıkmamalıdır. 

Ünitelerdeki camlar mutlaka kırılmaz ve  ıĢığı yansıtmaz olmalıdır. Üniteler mutlaka 

kilitli yapılmalıdır. Ġsteğe bağlı olarak günümüzde bu fiber optik elemanlarla da 

sağlanılmaktadır. 

Üniteler sürekli aktif çekim yapabilen kameralarla görüntülenmeli ve bu 

görüntüler belirli saat aralıklarında kaydedilmelidir. Ayrı bir güvenlik odası yapma 

imkanı yok ise kayıt ünitleri kasa bölümünde de konumlandırılabilir. (Resim 11) 

 

 

Resim 11. Adana Zümrüt Kuyumculuk(KiĢisel ArĢiv 2009-8) 

 

Oturma Elemanları 

Sergileme mekanı sonrasında veya giriĢ bölümünde mutlaka bir oturma alanı 

konumlandırılmalıdır. Bu alan müĢteriye diğer bölümler hakkında bilgi verecek Ģekilde 

mağaza imajına uygun dekoratif elemanlarla tasarlanmalıdır  (Resim 12). 
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Resim 12.Koçak Gold-Oturma Elemanı (KiĢisel ArĢiv 2008-9) 

 

Depolama Üniteleri-Güvenlik Elemanları (Kasa) 

Hiç Ģüphesiz ki mücevherat değeri itibariyle güvenlik açısından diğer 

mağazalarda sergilenen çeĢitli ürünlere göre önem arz eder. Teknolojinin geliĢmesi 

güvenlik alanındaki hızlı değiĢimide beraberinde getirmiĢtir. Mekânik Ģifremeli kasalar 

yerini elektronik ve akıllı kasalara bırakmıĢtır. Mağaza yanı diğer mekanlarla zayıf  

ilikiyi kesmek ve iç dolaĢımlarla bağlantıları koparabilmek için depolama ünitelerinin, 

imkan olması hlinde bodrum katda konumlandırılması önerilir. Aksi halde  bulunduğu 

bölümün çevre duvarları mutlaka betonarme perde ile sağlamlaĢtırılmalıdır. GiriĢ 

kısmında yangın bölgesi yapılmalıdır (GiriĢ öncesi bir alan oluĢturularak yangına ve 

güvenliğe karĢı 2 kapıdan girilmelidir). Sergileme mekânıyla depolama bölümü 

mümkün mertebe çakıĢtırılmamalıdır. 
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5.2.3 DolaĢım Alanları 

Mekânlar arasında kurulan dolaĢım bağlantıları mağaza iĢlevselliğini kuran ana 

unsurdur. Mücevherat mağaza tasarımda müĢteri giriĢ bölümü, sergileme bölümü, 

teknik bölümlerin ve bunların alt bölümlerinin birbirleriyle olan bağlantıları sorunsuz 

kurulmalıdır. Özellikle büyük mağazalarda müĢteri kabul bölümü müĢteriyi fazla 

yormadan esas ana yer olan sergileme mekânına yönlendirmelidir. Burada dolaĢım çok 

önemlidir. MüĢteri sergileme esnasında akıcı onu yormayan ama ürünlerin herbirini ayrı 

olarak algılayabileceği bir alana girmeli aynı akıcılıkla dolaĢımı tamamlamalıdır. 

Burada dikkat edilecek husus dolaĢım esnasında bir önceki dolaĢım baĢlayanla bir 

sonrakinin birbirlerini engellememeleri, kesiĢmemeleridir. Bu durum sergileme 

mekânının akıĢını engeller, bu nedenle ürünlerle müĢteri arasındaki bağ zayıflar. 

Sergileme mekânından ayrılan müĢteri tekrar giriĢ bölümüne ya da bir oturma-dinlenme 

bölümüne yönlendirilebilir. Bu mekâ giriĢ-çıkıĢ bölümüyle bağlantılı olmalıdır. (Resim 

13). 

 

Resim 13. Adana Gündüz Kuyumculuk (KiĢisel ArĢiv 2009-10) 
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WC-lavabo bölümü ile sergileme bölümünün ayrı çözümlenmesi gerekmektedir.  

Bu durum dolaĢımda dikkat edilmesi gereken unsurlardan biridir. Diğer teknik 

kısımlarla ilgili bağlantılar mümkün olduğu kadar müĢteri giriĢinden farklı bir yerde 

yapılmalıdır. MüĢteri dolaĢım alanları ile depolama, teknik servis ve imalathane  

bölümleri arasında  doğrudan bağlantı kurulmamalıdır. 

5.2.4 Islak Hacimler 

Islak hacimler alan ve iĢleyiĢleri mücevher mağazalarında çeĢitlilik 

göstermektedir. AlıĢveriĢ merkezlerinde wc-lavabo genellikle merkezi bir Ģekilde 

konumlandırılır. Ama istenildiği taktirde sergileme bölümüyle direk bağlantı 

yapılmaması kaydı ile büyük mağazalar içerisinde de konumlandırılabilir.  ġehrin en 

pahallı noktalarında konumlandırılan cadde mağazalarında, genelde alan çok küçük   

olduğu için WC konumlandırmak pek mümkün olamamaktadır.  

5.3 Teknik Gereksinimler 

Mağazayı oluĢturan en önemli unsur mağaza içi teĢhir teknikleridir. Her 

mağazanın olduğu kadar mücevher mağazaların da bazı teknik gereksinimleri vardır. 

Mücevher mağazalarını diğer mağazalardan ayıran en önemli özellik sergiledikleri 

ürünlerin değerlerinin çok yüksek olmasıdır. Bu ürünlerin sergilendiği ortamları daha 

cazip ve çekici hale getirmek kuĢkusuz mücevher mağazalarının en önemli 

ilkelerindendir. 

Mücevheratların dayanılmaz güzelliklerinin etkisi ıĢığın gücü ve niteliği ile 

artar. IĢık doğanın bu en değerli taĢlarının zerafetini yansıtır.  Bu nedenle mücevher 

mağazaları yapay ıĢığı en iyi Ģekilde tasarlatmak ve ürüne göre kullanmak zorundadır.  

Komforlu bir alıĢ veriĢ ortamı sağlayarak müĢteri memnuniyetini en üst seviyede  

tutabilmek için tüm mevsimlerde iklimlendirme yapılması gerekmektedir.  

5.3.1 Aydınlatma 

Mağaza içerisinde aydınlatılacak üç tür alan vardır: Özel teĢhir alanları, ürün 

değerlendirme alanları ve hizmet alanları. Bu alanlarda uygulanacak ıĢıklandırma 

tekniklerinin müĢteri üzerinde önemli etkisi olmaktadır. 
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Mağaza içerisinde çok değerli sayılabilecek bazı ürünler (mücevher, prestijli kol 

saatleri vb) özel alanlarda teĢhir edilebilir ve genellikle bu ürünleri müĢteriler yakından 

inceleyemezler. Bu tür alanlar diğer alanlardan tecrit edilmiĢtir. MüĢterinin özel 

alanlarda teĢhir edilen ürünlere dikkatini ve ilgisini çekmek için diğer alanlara kıyasla 

daha yoğun bir ıĢıklandırma kullanılmalıdır. 

Mücevher sergileme mekânlarının aydınlatılmasında temel kriter sergilenen 

ürünlerin ziyaretçiler tarafından doğru algılanmasının sağlanmasıdır. Doğal ve yapay 

aydınlatma sistemlerinin tasarımında bu kriterin dikkate alınması gerekmektedir. 

Mücevher mağazalarında vitrin bölümünde vitrin içi yapay aydınlatmaya ek 

olarak doğal ıĢıktan  kısmen faydalanılabilinir. Burada ve yapay ıĢık kaynağının vitrin 

dıĢında konumlandırılıĢı durumunda dikkat edilecek husus doğal ıĢığın dik açıyla 

mümkün olduğunca vitrine gelmemesidir. Dik açıyla gelen ıĢık vitrin camında 

parlamaya, aynasal yansımalara, ziyaretçilerin vitrin üzerine gölgelerinin düĢmesi  

neden olur. Bu durum  doğal ıĢıkta dıĢ cepheye yerleĢtirilen  çeĢitli güneĢ kırıcılarla ve 

yapay ıĢıkta ise ıĢık kaynağının vitrinin ön yüzeyinin üstüne ve ıĢığının doğrultusunun 

yer düzlemine dik olacak Ģekilde düzenlenmesi ile kontrol edilebilir.  

Vitrinlerin camekân içinden aydınlatılması durumlarında genellikle üst 

noktalarının bir kısmında veya tamamında bırakılan boĢluklara aydınlatma aygıtları 

yerleĢtirilir. Vitrinlere içten veya dıĢtan monte edilen aydınlatma aygıtlarının bakımının 

yapılabilmesi için eriĢiminin de rahat olması, onarım veya değiĢimi süresince sergileme 

ünitelerine zarar verilmemesi amaçlanmalıdır.  

Mağaza içi sergileme bölümlerinde genel aydınlatmaya ek olarak kullanılacak 

olan objeye yönelik direkt ıĢığın ve aydınlatma elemanlarının yönünün belirlenmesinde 

ziyaretçinin pozisyonu dikkate alınarak ıĢığın yansımalara ve ziyaretçinin gözünde 

kamaĢmaya yol açmayacak biçimde yönlendirilmesi gerekmektedir.  

Duvar, döĢeme ve tavan yüzeylerinin renkleri, ıĢık yansıtıcılıkları ve dokuları 

ürünlerin algılanmasında büyük ölçüde etkilidir. Zeminde ve duvarlarda oluĢacak 

yansımaların engellenmesi için mat yüzeylerin ve ıĢığı emici renklerin kullanımı olumlu 

sonuçlar vermektedir.  

LED aydınlatma elemanları kullanılarak klasik aydınlatma ünitelerinin neden 

olduğu mekan ve vitrin içi aĢırı ısı sorunları ve yüksek enerji sarfiyatı sorunları 

çözümlenmelidir. Mücevherlerin duvara monte camekân içlerinden aydınlatılmaları 

durumlarında aydınlatma elemanın gizlenmesi ve objeyi en iyi gösterecek Ģekilde 

tasarlanması gerekir (Resim 14). 
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Resim 14. Adana Gen Mağazası Vitrin Aydınlatması (KiĢisel ArĢiv 2009-11) 

 

 

Yatay veya düĢey olarak tasarlanmıĢ camlı yüzeylerde oluĢan aynasal 

yansımaların nedenleri aydınlık tavanlar, duvarların üst hizalarındaki aydınlık bölümler, 

ıĢıklı tavanlar veya uygun olmayan yerlere yerleĢtirilmiĢ çeĢitli aygıtlardır. Bu 

nedenlerle konforsuzluğa neden olan durumları engellemek için sergilenen nesnelerinin 

parıltılarını mümkün olduğunca yükseltmek, aynasal resimlerin ziyaretçiyi rahatsız 

edebileceği düĢünülen yüzeylerin parıltılarını ise mümkün olduğunca düĢük tutmak 

gerekmektedir. Vitrinlerde dıĢ yüzeyi matlaĢtırılmıĢ veya özel filmler ile kaplanmıĢ 

camların kullanımı ile yansımalar azaltılabilir. 

Klasik aydınlatma elelmanlarının kullanılması halinde ıĢık kaynağı ile sergilenen 

nesne arasında saydam bariyerler ve iç havalandırma sistemi düzenlenerek  mekan içi 

ısı artıĢı önlenmelidir.   

Yatay veya düĢey olarak tasarlanmıĢ camlı yüzeylerde oluĢan aynasal 

yansımaların nedenleri aydınlık tavanlar, duvarların üst hizalarındaki aydınlık bölümler, 
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ıĢıklı tavanlar veya uygun olmayan yerlere yerleĢtirilmiĢ çeĢitli aygıtlardır. Bu 

nedenlerle konforsuzluğa neden olan durumları engellemek için sergilenen nesnelerinin 

parıltılarını mümkün olduğunca yükseltmek, aynasal resimlerin ziyaretçiyi rahatsız 

edebileceği düĢünülen yüzeylerin parıltılarını ise mümkün olduğunca düĢük tutmak 

gerekmektedir. Vitrinlerde dıĢ yüzeyi matlaĢtırılmıĢ veya özel filmler ile kaplanmıĢ  

camların kullanımı ile yansımalar azaltılabilir. 

5.3.2 Ġklimlendirme (Havalandırma-ısıtma-soğutma) 

Son yıllarda tüketici davranıĢlarındaki en önemli saptamalardan biri, satın alma 

kararında, alıĢveriĢ yerindeki koĢulların, ürün ve verilen hizmet kadar etkili olduğunun 

saptanmasıdır. Tüketiciler, alıĢveriĢ yapacakları mağazayı seçerken ortama büyük önem 

vermekte ve aradıkları ürünleri bulsalar dahi, ortamdan rahatsızlık duyduklarında 

alıĢveriĢ yapmadan mağazadan ayrılabilmektedirler. Büyük mağazalardaki mekân 

geniĢliği, iklimlendirme, ıĢıklandırma gibi unsurların tüketicilerin satın alma 

davranıĢları üzerinde etkisi küçük dükkânlara göre daha yüksek olmaktadır.   

Fazla sıcak ve soğuğun müĢterinin mağaza içerisindeki ürünle iliĢkisini ve alım 

kararını direk etkilemesi nedeni ile mekan çerisindeki ısının mutlaka eĢit olmasının ve 

farklı mekânlarda çeĢitlilik göstermemesinin sağlanması gerekmektedir. GiriĢ 

bölümünde ısı kaybı dikkate alınarak döner kapı, otomatik kapılarla veya giriĢ üstü 

konumlandırılan klima sistemleri ile bu durum en az seviyeye indirilmelidir.   

AlıĢveriĢ anında tüketicilerin mağaza içerisinde rahatsızlık duyabileceği en 

önemli konulardan biri de iklimlendirmedir. AlıĢveriĢ merkezlerinde merkezi 

iklimlendirme sistemi ve yüksek tavan tasarımcıya rahatlık sağlamakta ve 

iklimlendirme teçhizatları mekan içerisinde dekoratif elemanlarla gizlenebilmektedir. 

Kent içi dükkânlarda özellikle split klima teçhizatları mağazanın küçük olması, 

mağaza içi her alanın çok değerli olması, tavan yüksekliklerinin az olması, bakım 

onarım hizmetlerinin kolaylıkla yapılmasının sağlanması gibi nedenlerle genelde duvar 

yüzeylerine monte edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle iç dekorasyon ile bütünleĢen 

estetik çözümler üretilmesi gerekmektedir.  

5.4 Malzeme-Renk-Doku 

Renkler, müĢterileri mağaza içine çekme ve alıĢveriĢ yapma olasılığını artırma 

gücüne sahiptirler. Ancak, burada önemli olan bu uyarıcı faktörlerin hangi bölümlerde 
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veya reyonlarda ne yoğunlukta kullanıldığıdır. Renklerin gerektiğinden fazla kullanımı 

dikkat çekici olmakla birlikte müĢterilerin böyle bir ortamdan rahatsızlık duymasına da 

neden olabilir. 

Mücevher ve kıymetli taĢların sergilenmesi sırasında koyu renkli, pürüzlü 

yüzeylerin fon olarak kullanılması sergi algısını olumlu yönde etkiler. ĠĢlevden doğan 

renk ve dokuda, ıĢık, devinim, kesilmeler, tekrar, uygunluk-zıtlık, ton-değer gibi üçüncü 

boyutta yürüyen, bağlanan mekânlarda bu öğelerin aldığı türlü değerlerin yakınlık ve 

uzaklık bağlantılarının kurulması, kiĢi önünde çok önemli görsel ve algısal etkiler 

oluĢturmaktadır. Bir mekân dokusunu oluĢtururken iki ana öğe üzerinde durulmasında 

yarar vardır; 

 Mekânı oluĢturan yüzeylerin biçimlendiği hacimler. 

 Bu hacimlerde iĢleve ve gereksinmeye bağlı olarak yer alan gereçler. 

Bu mekân kavramlarını, çok iyi yaĢamak ve gerecin mekân içindeki yerini, o 

gerecin dokusu ve rengine göre yapacağı ruhsal etkiyi de düĢünerek çok iyi bir biçimde 

tasarlamak zorundayız. Böylece mekân ruhla dolmuĢ ve beslenmiĢ olur. Bu ruhu 

mağaza içerisinde yaĢatmalı, mağaza imajını en iyi Ģekilde yansıtan renk-doku 

uygulamaları yapılmalıdır. 

Mağaza içerisinde renk-doku uygulamasının müĢteriyi en çok etkileyen bölge 

sergileme bölümüdür. Bu bölümde mücevheratı ön plana çıkaran özellikle ıĢık ile onları 

daha ön plana çıkaran sergileme ünitesinin sergilenen yüzey renginin doğru seçilmesi 

gerekir. Koyu ve açık renk konseptiyle zıtlık yapılarak, dikkat çekilmesi ile, ürünün 

müĢteri tarafından daha çok algılanması sağlanır. Kadife ve tüylü yüzeyler madeni 

taĢları öne çıkarır. 

Yer ve duvar döĢemelerindeki renk unsurları mücevher mağazalarında gözardı 

edilmemelidir. Birbirleriyle mutlak uyum içerisinde olmalıdır. Oturma gruplarındaki  

renk seçimi de mutlak bu unsurlarla bütünlük sağlamalıdır. 

5.5 Estetik Gereksinimler 

Mücevherat mağazalarında, 

müĢterinin mekân ve ürün üzerindeki 

ilgisini harekete geçirebilen estetik 

unsurların toplamına estetik gereksinimler 

denir. Bu estetik unsuru mağazanın yapı 

 
Resim 15. Swarovski Mağaza Zinciri Örneği 

(KiĢisel ArĢiv 2008-12) 
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taĢıdır. BaĢarılı olabilmesi için her mağazanın farklı, açık ve tutarlı bir imaj oluĢturması 

ve bu imajı koruması zorunludur. OluĢturulan imaj, mağazada satıĢa sunulan tüm mal 

ve hizmetlere nüfuz eder ve müĢteri sözkonusu mağazayı rakiplerine kıyasla belleğinde 

daha uygun bir yere konumlandırır. Ġmaj bir kez kurulunca onu yıkmak da oldukça 

zordur.Ġmajı herhangi bir Ģeyin algılanma Ģekli olarak tanımlayabiliriz. Mağaza imajı, 

mağazanın psikolojik ve fiziksel yapısının müĢteriler tarafından algılanma biçimi ve 

mağazaya olan bağlılığın önemli bir belirleyicisidir. (Resim 15) 

Buna göre mağazanın cephesinden ve çevresiyle etkileĢiminden vitrin ve iç 

mekân düzenlemelerine, satılan ürün özelliklerinden satıĢ personeline ve kullanılan 

alıĢveriĢ torbalarına değin her türlü elemanın belli bir imajı yansıtması gerekir.Mağaza 

estetik oluĢumunu destekleyen sayısız unsur vardır. Mağazanın kuruluĢ yeri, hedef 

pazarın özellikleri, ürün kapsamı ve özellikleri, müĢteri hizmetleri, satıĢ personelinin 

hizmeti, fiziksel araçlar, promosyon araçları, mimari yapı, ön cephe giriĢi, vitrin, park 

olanakları ve hizmeti, mağaza içi yerleĢim düzeni, yönlendirici iĢaretler, semboller ve 

renkler gibi unsurların tamamı imajın bütününü oluĢturur. 

Burada dikkat edilecek konu mağazanın genelinde estetik bütünlüğünün 

sağlanmasıdır. Bunun için satıĢı yapılacak ürünün özellikleri de bilinmeli, mağaza adı-

logosu, mağazanın çevreyle etkileĢimi ve mağaza iç mekân düzenlemeleri de buna göre 

tasarlanmalıdır.  

MüĢterinin mağazayla ilk karĢılaĢmasında elde edeceği izlenim çok önemlidir. 

Mağazayı ilk gördüğü zaman müĢterinin zihninde otomatik olarak mağazanın hizmeti 

ve kalitesi, aynı zamanda ürün ve fiyatları hakkında çeĢitli görüĢler oluĢur. Bu nedenle, 

imaj oluĢturma çalıĢmalarında mağaza atmosferi, ürün ve hizmet boyutundan daha 

öncelikli olarak üzerinde durulması gereken bir boyuttur. 

 

Bu bölümde mücevher alıĢveriĢi mekanı tasarımında mimariye dayalı kriterlerin 

incelenmesi, iĢlevsel dağılım ve sirkülasyonun ortaya konulması, sergileme ünitesinin 

tasarımı, sergileme ünitesinin biçiminin ve malzemesinin incelenmesi ve ürünün 

aydınlatma sisteminin irdelenmesi konuları ele alınmıĢtır.  
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ALTINCI BÖLÜM 

6 ÖRNEK ĠNCELENMESĠ 

6.1 Çukurova Bölgesinden Kuyumcu Dükkânlarının incelenmesi  

ÇalıĢma konusu ile ilgili olarak Çukurova Bölgesinde üç kentte; Adana 486, 

Mersin 187 ve Tarsus‟ta 62 tane olan kuyumcu dükkânlarından birbirine benzer olanlar 

kendi içlerinde gruplandırılmıĢ ve bu gurupların içerisinden örnek olarak seçilen toplam 

40 kuyumcu dükkânı (15 Adana, 15 Mersin ve 10 Tarsus)  incelenmiĢtir.  

Bu kuyumcu dükkânlarının mevcut durumunu, sorunlarını saptayabilmek ve 

öneriler geliĢtirebilmek amacı ile saha ve anket çalıĢması yapılmıĢtır. Ek 1‟de örneği 

verilen anketin bilimsel nitelik kazanabilmesi için taslak olarak hazırlanan sorular 

uzman anketörlerle tartıĢılarak geliĢtirilmiĢ ve yine uzman anketörler tarafından sorular 

deneklere sorulmuĢtur. 

Anketi yapılan kuyumcu dükkânlarının ayrıca ölçüleri alınarak plan Ģemaları  

hazırlanmıĢ ve iç mekanları ve sergileme üniteleri fotoğraflanmıĢtır. 

6.1.1 Tarsus Bölgesinden Kuyumcu Dükkânlarının incelenmesi  

Tablo 1. Tarsus – Asutaylar Kuyumculuk 

 
Adres  Akbank KarĢısı Atatürk Cad. No. 5 Tarsus 

Konumu  Kent içi 

Alanı 42 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, atölye, depolar. 
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Planı 

 

GiriĢ cephesi  

 

 

SatıĢ Tezgâhları 

  

 

 

Vitrin ve tezgah 

detayları 
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Atölye, WC ve diğerleri  

 

 

 

 

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot-Fluoresant  

Dükkân sahibi hakk. 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Ġlkokul mezunu.  

64 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ. 

Mağaza yapılırken, sırası ile; mağaza giriĢi (kapılar-vitrinler) , vitrirnin yaya 

yolundan/caddeden dikkati seçmesi, döĢeme ve duvar kaplamaları ve renkleri, tavan ve 

aydınlatma sistemi önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulund. 

konum, ortam 

Cadde üzerinde 

Dükkânda kullanılan 

teknolojiler 

Alarm, kasa, barkod okuyucu, terazi  

Vitrin tasarım Mağaza yapılırken en çok vitrin tasarımı ve sergileme yöntemi önemsenmiĢ. 

Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında, sırası ile; kot-basamak olmaması, aydınlatma, zemin malzemesinin 

kaygan yapıda olmaması, engelliler için rampa uygulaması önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ standl. 

sergileme Ģekilleri  

Tüm sergi ürünlerinin aynı konsept içinde olması önemsenmiĢ 

Ürünlerin depolama 

türleri 

Depolama, satıĢ-sirkülasyon katında sağlanıyor. 

Ürün türleri 22 ayar yüzük, küpe, bilezik, zincir 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı 

Dükkânın yeniden yaptırılması halinde, tüm yapının iç mimar tarafından hazırlanmasını 

tercih ediyorlar. 

Tercihleri, düz cadde üzerinde, kent içinde, 250 m
2
, müĢterilerin alacağı ürüne göre ( 

niĢan yüzükleri, altın lira, ve bilezikler, pırlanta, elmas, gümüĢ vs.) ayrı ayrı düzenlenmiĢ 

satıĢ standları bulunan bir mağaza tasarımı. 
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Tablo 2. Tarsus – Gözde Kuyumculuk  

 
Adres  Atatürk Cad.Hurmalı ĠĢ Hanı Zemin Kat No:26/B Tarsus 

Konumu  Kent içi 

Alanı 15 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, ardiye 

Planı  

 

GiriĢ cephesi  

 

 

SatıĢ Tezgâhları  
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Vitrin ve tezgah 

detayları 

 

 

 

 

Atölye, WC ve diğerleri  

 

 

 

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma   

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot-Fluoresant  

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Üniversite mezunu.  

56 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almamıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; vitrin tasarımı ve sergileme yöntemi, demirbaĢların 

mağaza içinde yerleĢtirilmesi önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulunduğu 

konum, ortam 
Cadde üzerinde 

Dükkânda kullan. Tekn. SatıĢ (Ġnternet-televizyon vs.)  

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında, sırası ile; kot-basamak olmaması, zemin malzemesinin kaygan 

yapıda olmaması, engelliler için rampa uygulaması önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ standlar. 

sergileme Ģekilleri  
Tüm sergi ürünlerinin aynı konsept içinde olması önemsenmiĢ 

Ürünlerin depol. türleri Depolama, satıĢ-sirkülasyon katında sağlanıyor. 
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Ürün türleri Yüzük, küpe, bilezik, küpe 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlenemsi ve 

tasarımı hakkında 

görüĢler 

Tercihleri, yaya sirkülasyonundan dolayı, düz cadde üzerinde, kent içinde, 

müĢterilerin alacağı ürüne göre ( niĢan yüzükleri, altın lira, ve bilezikler, pırlanta, 

elmas, gümüĢ vs.) ayrı ayrı düzenlenmiĢ satıĢ standları bulunan bir mağaza 

tasarımı. 

Yenilemek istedikleri sırası ile, mağazanın dıĢ görünüĢü, vitrinin caddeden/yya 

yolundan dikkati çekecek Ģekilde yeniden düzenlenmesi, mağaza giriĢi (kapılar-

vitrinler), döĢeme ve duvar kaplamaları ve renkleri, vitrindeki tasarım ve sergileme 

yöntemleri, tavan ve aydınlatma sistemleri, demirbaĢların mağaza içine 

yerleĢtirilmesi. 

 

 

Tablo 3.Tarsus – ReĢit Aykurt Kuyumculuk 

 

Adres  Cengiz Topel Cad. Maliye Sarayı karĢısı No:15/B Tarsus 

Konumu  Kent içi 

Alanı 15 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, depo 

Planı 

 

GiriĢ cephesi  
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SatıĢ Tezgâhları  

 

 

 

 

Vitrin ve tezgah 

detayları 

 

 

 

 

 

Atölye, WC ve diğerleri  

 

 

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Sıva+Boya 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma   

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Fluoresant ampul 

Dükkân sahibi hakk. 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Ġlkokul mezunu.  

59 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; mağazanın dıĢ görüntüsü, vitrinin caddeden/ yaya 
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yolundan dikkat çekmesi ve tavan-aydınlatma sistemini önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulunduğu 

konum, ortam 

Cadde üzerinde 

Dükkânda kullanılan 

teknolojiler 

Kullanmıyor  

Vitrin tasarım Mağaza yapılırken en çok vitrin tasarımı ve sergileme yöntemi önemsenmiĢ. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında, sırası ile; aydınlatma ve kot-basamak olmamasını önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ 

standlarında sergi. Ģekil. 

Mücevher cinsine göre farklı sergilemeyi önemsemiĢ. 

Ürünlerin depolama 

türleri 

Depolama, satıĢ-sirkülasyon katında sağlanıyor. 

Ürün türleri 14-22 bilezik, alyans, set. 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlenemsi ve 

tasarımı hakk. görüĢler 

Tercihleri, iki caddedin kesiĢtiği T cadde üzerinde, caddedeki diğer mağazalar ve 

yaya sirkülasyonu sebebi ile kent içinde, 20 m2 bir mağaza tasarımı. 

Yenilemek istedikleri sırası ile, mağazanın dıĢ görünüĢü, demirbaĢların mağaza 

içinde yerleĢtirilmesi, müĢteri ve tezgah iliĢkisi. 

 

 
 

 Tablo 4. Tarsus – Ender Kuyumculuk 

 
Adres  C. Topel Cad. Maliye Altı No: 14/B Tarsus 

Konumu  Kent içi 

Alanı 40 m
2
 

Dükkânın 

Bölümleri 

Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, toplantı odası 

Planı 
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GiriĢ cephesi  

 

 

SatıĢ Tezgâhları  

 

 

 

 

Vitrin ve tezgah 

detayları 

  

 

Atölye, WC ve 

diğerleri 
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Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Sıva+Boya 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot 

Dükkân sahibi 

hakk.  genel bilg. 

(eğitim dur. vb.) 

Ortaokul mezunu.  

32 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almamıĢ. 

Dükkânın 

tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve 

sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; mağazanın dıĢ görüntüsü, döĢeme ve duvar kaplamaları ve renkleri, 

tavan ve aydınlatma sistemi, vitrinin caddeden/yaya yolundan dikkat çekmesi, mağaza giriĢi 

(kapılar ve vitrinler) önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulund. 

konum, ortam 

Cadde üzerinde 

Dükkânda 

kullan.teknolojiler 

Mücevher Tasarımı  

Vitrin tasarım Mağaza yapılırken en çok vitrin tasarımı ve sergileme yöntemi önemsenmiĢ. Vitrinin çok önemli 

olduğunu düĢünüyor. 

Dükkân giriĢi 

tasarımı 

GiriĢ tasarımında, sırası ile; kasa-güvenlik yakınlığı, aydınlatma ve zemin malzemesinin kaygan 

yapıda olmamasını önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ 

standlarında 

sergileme Ģekilleri  

Sergi ünitelerinin mağaza imajına uygunluğu önemsemiĢ. 

Ürünlerin 

depolama türleri 

Depolama, belirtilmemiĢ. 

Ürün türleri 14-22 fantazi her çeĢit. 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması 

halinde seçilecek 

mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç 

mekan düzenlen. 

ve tasarımı 

Tercihleri, düz cadde üzerinde, güvenlik sebebi ile kent içinde, 40 m2 müĢterilerin alacağı ürüne 

göre ( niĢan yüzükleri, altın lira, ve bilezikler, pırlanta, elmas, gümüĢ vs.) ayrı ayrı düzenlenmiĢ 

satıĢ standları bulunan bir mağaza tasarımı. 
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Tablo 5. Tarsus – Canatan Kuyumculuk 

 
Adres  Cengiz Topel Cad. Solmaz ĠĢhanı No: 4 Tarsus 

Konumu  Kent içi 

Alanı 41 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, wc, atölye 

Planı 

 

GiriĢ cephesi  

 

SatıĢ Tezgâhları 

 

 

Vitrin ve tezgah 

detayları 
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Atölye, WC ve diğerleri 

 

 

 

 

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot 

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Ġlkokul mezunu.  

49 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almamıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; mağazanın dıĢ görüntüsü, mağaza giriĢi ( kapılar ve 

vitrinler) , vitrinin caddeden/ yaya yolundan dikkat çekmesi, tavan ve aydınlatma 

sistemi, döĢeme- duvar kaplamaları ve renklerini önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulunduğu 

konum, ortam 

Cadde üzerinde 

Dükkânda kullan. teknol SatıĢ (Ġnternet-televizyon vs.) 

Vitrin tasarım Mağaza yapılırken en çok vitrin tasarımı ve sergileme yöntemi önemsenmiĢ. 

Mağazada vitrinin müĢteriler için çok önemli olduğunu düĢünüyor. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında, sırası ile; zemin malzemesinin kaygan yapıda olmamasını ve 

temiz-düzenli olmasını önemsemiĢ. 

Ürünlerin satıĢ standl. 

sergileme Ģekilleri  

Mücevher cinsine göre farklı sergilemeyi önemsemiĢ. 

Ürünlerin depol. türleri Depolama, satıĢ-sirkülasyon katında sağlanıyor. 

Ürün türleri 14-22 bilezik, alyans, set. 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzelemesi ve tasarımı  

Tercihleri, iki caddedin kesiĢtiği T cadde üzerinde, caddedeki diğer mağazalar ve 

yaya sirkülasyonu sebebi ile kent içinde, 20 m2 bir mağaza tasarımı. 

Mağaza tasarımında hiçbirĢeyi yenilemek istemediklerini belirtiyorlar. 
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Tablo 6. Tarsus – Temiz ĠĢ Kuyumculuk 

 
Adres  Cengiz Topel Cad. Baltalı Pasajı No: 17/D Tarsus 

Konumu  Kent içi 

Alanı 10 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, depo 

Planı 

 

GiriĢ cephesi 

 

 

SatıĢ Tezgâhları 

  

Vitrin ve tezgah 

detayları 
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Atölye, WC ve diğerleri 

 

 

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Sıva+Boya 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Fluoresant ampul 

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Lise mezunu.  

51 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; vitrinin caddeden/yaya yolundan dikkati çekmesi, 

mağazanın dıĢ görünüĢü, tavan ve aydınlatma sistemi, mağazanın giriĢi (kapılar ve 

vitrinler), döĢeme ve duvar kaplamaları ve renkleri önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulunduğu 

konum, ortam 

Cadde üzerinde 

Dükkâ. kull. teknolojiler Ġç Mekanda (kasa,barkod okuyucusu vs.) 

Vitrin tasarım Mağaza yapılırken vitrin tasarımı ve sergileme yöntemi ön planda tutulan faktörler 

arasıdna bulunuyor. Yine de vitrirnin caddeden dikkati çekecek Ģekilde yeniden 

düzenlenmesi tercih ediliyor. 

Mağazada vitrinin müĢteriler için çok önemli olduğunu düĢünüyor. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında, aydınlatma önemsemiĢ. 

Ürünlerin satıĢ standlar. 

sergileme Ģekilleri  

Set ve basamak kullanarak sergilemeyi önemsemiĢ. 

Ürünlerin depol. türleri Depolama, satıĢ-sirkülasyon katında sağlanıyor. 

Ürün türleri 14-22 bilezik, alyans, küpe. 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı  

Tercihleri, iki caddedin kesiĢtiği T cadde üzerinde, yaya sirkülasyonu sebebi ile 

kent içinde, 25 m2 bir mağaza tasarımı. 

Yenilemek istedikleri sırası ile, vitrinin caddeden/yaya yolundan dikkati çekecek 

Ģekilde yeniden düzenlenmesi, mağazanın dıĢ görünüĢü, tavan ve aydınlatma 

sistemi, vitrindeki tasarım ve sergileme yöntemleri. 
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Tablo 7. Tarsus – Bülent Çolak Kuyumculuk 

 
Adres  Cengiz Topel Cad. Maliye Sarayı Ġçelli Pasajı No: 10/A Tarsus 

Konumu  Kent içi 

Alanı 12 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı 

Planı 

 

GiriĢ cephesi  

 

SatıĢ Tezgâhları 

  

Vitrin ve tezgah 

detayları 
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Atölye, WC ve diğerleri   

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot 

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Ortaokul mezunu.  

37 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; vitrinin caddeden/yaya yolundan dikkati çekmesi, 

mağazanın dıĢ görünüĢü önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulunduğu 

konum, ortam 

Cadde üzerinde 

Dükkânda kullanılan 

teknolojiler 

SatıĢ (Ġnternet, televizyon vs.) 

Vitrin tasarım Mağaza yapılırken vitrin tasarımı ve sergileme yöntemi ön planda tutulan faktörler 

arasıdna bulunuyor. Yine de vitrirnin caddeden dikkati çekecek Ģekilde yeniden 

düzenlenmesi tercih ediliyor. 

Mağazada vitrinin müĢteriler için çok önemli olduğunu düĢünüyor. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında, aydınlatma ve güvenlik konumlandırılması önemsemiĢ. 

Ürünlerin satıĢ standĢ. 

sergileme Ģekilleri  

Sergi ünitelerinin mağaza imajına uygunluğu önemsemiĢ. 

Ürünlerin depol. türleri Depolama, satıĢ-sirkülasyon katında sağlanıyor. 

Ürün türleri 18-22 bilezik, yüzük, küpe, set 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı 

Tercihleri, iki caddedin kesiĢtiği T cadde üzerinde, yaya sirkülasyonu ve otopark 

gerekliliği sebebi ile kent içinde, 25 m2 bir mağaza tasarımı. 

Yenilemek istedikleri sırası ile, vitrinin caddeden/yaya yolundan dikkati çekecek 

Ģekilde yeniden düzenlenmesi, mağazanın dıĢ görünüĢü, tavan ve aydınlatma 

sistemi, vitrindeki tasarım ve sergileme yöntemleri. 
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Tablo 8. Tarsus – Örnek Kuyumculuk 

 
Adres  Belediye ĠĢhanı No: 2/F Tarsus 

Konumu  Kent içi 

Alanı 19.60 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, ardiye 

Planı 

 

GiriĢ cephesi 

 

SatıĢ Tezgâhları 
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Vitrin ve tezgah 

detayları 

  

Atölye, WC ve diğerleri   

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot 

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Lise mezunu.  

58 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; vitrinin caddeden/yaya yolundan dikkati çekmesi, 

mağazanın dıĢ görünüĢü, mağazanın giriĢi (kapılar ve vitrinler), tavan ve 

aydınlatma sistemi, döĢeme ve duvar kaplamaları, renkler önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulunduğu 

konum, ortam 

Cadde üzerinde 

Dükkânda kullanılan 

teknolojiler 

SatıĢ (Ġnternet, televizyon vs.) 

Mücevher tasarımı 

Vitrin tasarım Mağaza yapılırken vitrin tasarımı ve sergileme yöntemi ön planda tutulmuĢ. 

Yine de vitrirnin caddeden dikkati çekecek Ģekilde yeniden düzenlenmesi tercih 

ediliyor. 

Mağazada vitrinin müĢteriler için çok önemli olduğunu düĢünüyor. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında, aydınlatma ve güvenlik konumlandırılması ve kasa-güvenlik 

yakınlığı  önemsemiĢ. 

Ürünlerin satıĢ standlar. 

sergileme Ģekilleri  

Mücevher cinsine göre farklı sergileme ve set basamak kullanarak sergileme 

uygulanmıĢ. 

Ürünlerin depol. türleri Depolama, satıĢ-sirkülasyon katında sağlanıyor. 

Ürün türleri 14-22 muhtelif takılar. 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı  

Tercihleri, iki caddedin kesiĢtiği T cadde üzerinde, yaya sirkülasyonu sebebi ile 

kent içinde, 50 m2 bir mağaza tasarımı. 

Yenilemek istedikleri sırası ile, döĢeme ve duvar kaplamaları ve renkleri, vitrinin 

caddeden/yaya yolundan dikkati çekecek Ģekilde yeniden düzenlenmesi. 
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Tablo 9. Tarsus – Raci Özkurun Kuyumculuk 

 
Adres  Cengiz Topel Caddesi No: 46/D Tarsus 

Konumu  Kent içi 

Alanı 15 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, ardiye 

Planı 

 

GiriĢ cephesi  

 

SatıĢ Tezgâhları 

  

 

Vitrin ve tezgah 

detayları 
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Atölye, WC ve diğerleri 

 

 

 

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Fasarit Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot ve fluoresant ampul 

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Ortaokul mezunu.  

54 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; mağazanın dıĢ görünüĢü, mağazanın giriĢi (kapılar ve 

vitrinler), vitrinin caddeden/yaya yolundan dikkati çekmesi, döĢeme ve duvar 

kaplamaları, renkler, tavan ve aydınlatma sistemi, önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulunduğu 

konum, ortam 

Cadde üzerinde 

Dükkânda kullanılan 

teknolojiler 

Ġç Mekanda (Kasa, barkod okuyucu vs.) 

Vitrin tasarım Mağaza da vitrirnin caddeden dikkati çekecek Ģekilde yeniden düzenlenmemiĢ olması 

eksiklik olarak düĢünülüyor ve yenileme ihtiyacı olduğunu belirtiyorlar. 

Mağazada vitrinin müĢteriler için diğer fakörler kadar önemli olduğunu düĢünüyor. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında, kot-basamak olmaması ve aydınlatma önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ 

standlarında sergileme 

Ģekilleri  

Mücevher cinsine göre farklı sergileme uygulanmıĢ. 

Ürünlerin depol. türleri Depolama, satıĢ-sirkülasyon katında sağlanıyor. 

Ürün türleri 14-22 bilezik, set, alyans. 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı  

Tercihleri, köĢede, yaya sirkülasyonu sebebi ile kent içinde, 25 m2 bir mağaza 

tasarımı. 

Yenilemek istedikleri sırası ile, mağazanın dıĢ görünüĢü, vitrinin caddeden/yaya 

yolundan dikkati çekecek Ģekilde yeniden düzenlenmesi. 
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Tablo 10. Tarsus – Gözen Kuyumculuk 

 
 1. Tarsus – Gözen Kuyumculuk 

Adres  Atatürk Cd. No:18 Tarsus 

Konumu  Kent içi 

Alanı 15 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, depo 

Planı 

 

GiriĢ cephesi  

 

 

SatıĢ Tezgâhları 
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Vitrin ve tezgah 

detayları 

  

 

Atölye, WC ve diğerleri 

 

 

 

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot  

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Lise mezunu.  

37 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; tavan ve aydınlatma sistemi, mağazanın giriĢi 

(kapılar ve vitrinler), mağazanın dıĢ görünüĢü, vitrinin caddeden/yaya yolundan 

dikkati çekmesi, döĢeme ve duvar kaplamaları, renkler, önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulunduğu 

konum, ortam 

Cadde üzerinde 

Dükkânda kullan.tekno. Ġç Mekanda (Kasa, barkod okuyucu vs.) 

Vitrin tasarım Mağaza iç mekan düzenlemesinde en çok vitrindeki tasarım ve sergileme 

yöntemini ön plana çıkartmıĢlar. 

Mağazada vitrinin müĢteriler için çok önemli olduğunu düĢünüyor. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında, zemin malzemesinin kaygan olmaması önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ standlar. 

sergileme Ģekilleri  

Mücevher cinsine göre farklı sergileme uygulanmıĢ. 
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Ürünlerin depola.türleri Depolama, üst katlarda sağlanıyor. 

Ürün türleri 22 ayar altın. 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı 

Tercihleri, düz cadde üzerinde, caddedeki diğer mağazalar sebebi ile kent içinde, 

70 m2 müĢterinin alacağı ürüne göre ayrı ayrı düzenlenmiĢ satıĢ standları bulunan 

bir mağaza tasarımı. 

Yenilemek istedikleri sırası ile, mağazanın dıĢ görünüĢü, döĢeme ve duvar 

kaplamaları ve renklerinin yeniden düzenlenmesi. 

 

 

6.1.2 Mersin Bölgesinden Kuyumcu Dükkânlarının incelenmesi  

Tablo 11. Mersin – Devasa Kuyumculuk 

 
Adres  Ġnönü Mahallesi 1407 sok. Ünal Apt. Altı Mersin 

Konumu  Kent içi 

Alanı 10 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı 

Planı  

 

GiriĢ cephesi 
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SatıĢ Tezgâhları  

 

 

 

 

 

Vitrin ve tezgah 

detayları 

 

 

 

Atölye, WC ve diğerleri 

 

 

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot 

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Üniversite mezunu.  

35 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almamıĢ.Çıraklıktan YetiĢme 
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Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; mağazanın dıĢ görüntüsü, vitrinin caddeden/yaya yolundan 

dikkati çekmesi, döĢeme ve duvar kaplamaları ve renkleri önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulunduğu 

konum, ortam 

Cadde üzerinde 

Dükkânda kullan. tekno Ġç mekanda, kasa. 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olmadığını düĢünüyorlar. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında, sırası ile; kot-basamak olmaması, aydınlatma, önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ 

standlarında sergileme 

Ģekilleri  

Mücevher cinsine göre farklı sergileme uygulanmıĢ. 

Ürünlerin depolama 

türleri 

Depolama, satıĢ-sirkülasyon katında sağlanıyor. 

Ürün türleri 14 ayar yüzük, küpe, bilezik, kolye 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı 

Dükkânın yeniden yaptırılması halinde, tercihleri, diğer mağazalar ve yaya sirkülasyonu 

açısından alıĢveriĢ merkezinde ve köĢe mağaza olarak, 75 m2, demirbaĢların mağaza 

içinde yeniden düzenlenmesi ve mağaza giriĢinin yenilenmesi. 

 
 

 

 

Tablo 12. Mersin – Ertaç Kuyumculuk 

 
Adres  Çankaya Mah. 4706 Hanri Atat Sokak No: 7/A Mersin 

Konumu  Kent içi 

Alanı 40 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, 

Planı 
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GiriĢ cephesi  

 

 

SatıĢ Tezgâhları  

 

 

 

 

 

Vitrin ve tezgah 

detayları 

 

 

 

 

 

Atölye, WC ve diğerleri   

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 
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Aydınlatma Spot – Fluoresant ampul 

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Lise mezunu.  

50 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; mağazanın dıĢ görüntüsü, mağaza giriĢi, vitrinin 

caddeden/yaya yolundan dikkati çekmesi önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulunduğu 

konum, ortam 

KöĢede 

Dükkânda kullanılan 

teknolojiler 

Ġç mekanda, (kasa, barkod okuyucu vs.) , satıĢ (internet, televizyon vs.) 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar. Mağaza yapılırken en çk vitrin 

tasarımı ve sergileme yöntemleri önemsenmiĢ. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında, güvenlik konumlandırması ve aydınlatma, önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ 

standlarında sergileme 

Ģekilleri  

Mücevher cinsine göre farklı sergileme ve sergileme ünitelerinin mağaza imajına 

uygunluğu önemsenmiĢ.. 

Ürünlerin depolama 

türleri 

Depolama, satıĢ-sirkülasyon katında sağlanıyor. 

Ürün türleri Mücevherat-altın. 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı  

Dükkânın yeniden yaptırılması halinde, tercihleri, otopark gereksinimi ve yaya 

sirkülasyonu açısından kent içinde  köĢe mağaza olarakya da iki caddenin kesiĢtiği T 

üzerinde, 40-50 m2, vitrindeki tasarım ve sergileme yönteminin yenilendiği, mağaza içi 

sergileme standlarının Ģeklinin yeniden tasarlandığı, vitrinin caddeden/yaya yolundan 

dikkati çekecek Ģekilde yeniden düzenlendiğibir mağaza tasarımı. 
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Tablo 13. Mersin – Mehtap Kuyumculuk 

 
Adres  Atatürk Cad. UluçarĢı No: 1/N Mersin 

Konumu  Kent içi 

Alanı 42 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı,tamir alanı, wc 

Planı 

 

GiriĢ cephesi  

 

 

SatıĢ Tezgâhları  
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Vitrin ve tezgah 

detayları 

 

 

 

 

 

Atölye, WC ve diğerleri  

 

 

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot – Fluoresant ampul 

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğ. dur. 

vb.) 

Üniversite mezunu.  

37 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almamıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; mağazanın dıĢ görüntüsü, vitrinin caddeden/yaya yolundan 

dikkati çekmesi, döĢeme duvar kaplamaları ve renkleri önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulun-duğu KöĢede 
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konum, ortam 

Dükkânda kullan. tekno SatıĢ (internet, televizyon vs.), Mücevher tasarımı 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar. Mağaza yapılırken en çk vitrin 

tasarımı ve sergileme yöntemleri önemsenmiĢ. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında, güvenlik konumlandırması ve aydınlatma, önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ 

stand.sergileme Ģek. 

Mücevher cinsine göre farklı sergileme ve sergileme ünitelerinin aynı konsept içinde 

olması önemsenmiĢ.. 

Ürünlerin depo. Tür. Depolama, satıĢ-sirkülasyon katında sağlanıyor. 

Ürün türleri 14 ayar mücevherat, kolye, küpe, yüzük, bilezik.. 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzeni ve tasarımı  

Dükkânın yeniden yaptırılması halinde, tercihleri, otopark gereksinimi ve kaldırım-yol 

düzenlenmesi açısından kent içinde ya da alıĢveriĢ merkezinde,  köĢe mağaza olarak, 75 

m2, döĢeme duvar kaplamaları ve renklerinin, mağaza içi regileme stand Ģekillerinin ve 

müĢteri-tezgah iliĢkilerinin yeniden düzenlendiği bir mağaza tasarımı. 

 
 

 

 

Tablo 14. Mersin – Esin Kuyumculuk 

 
Adres  Hastane Cad. Güney ÇarĢısı KçĢesi No: 99/A Mersin 

Konumu  Kent içi 

Alanı 35 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, depo 

Planı 
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GiriĢ cephesi  

 

 

SatıĢ Tezgâhları  

 

 

 

 

 

Vitrin ve tezgah 

detayları 

 

 

 

 

 

Atölye, WC ve diğerleri   
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Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya-AhĢap Kaplama 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot. 

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Lise mezunu.  

50 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almamıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmıĢ.  Mağaza yapılırken, sırası ile; mağazanın dıĢ görüntüsü, vitrinin 

caddeden/yaya yolundan dikkati çekmesi, tavan ve aydınlatma sistemi önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulun. konum KöĢede 

Dükkânda kull. teknoloji Ġç mekanda (kasa), satıĢ (internet, televizyon vs.), mücevher tasarımı 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar. Mağaza yapılırken en çk vitrin 

tasarımı ve sergileme yöntemleri önemsenmiĢ. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında sırası ile, kot-basamak olmaması, aydınlatma, zemin malzemesinin 

kaygan yapıda olmaması, güvenlik konumlandırılması, dinlenme amaçlı oturma 

elemanlarının uygulanması, kasa- güvenlik yakınlığı önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ standlar. 

sergileme Ģekilleri  

Mücevher cinsine göre farklı sergileme, set ve basamak kullanarak sergileme ve 

sergileme ünitelerinin aynı konsept içinde olması önemsenmiĢ.. 

Ürünlerin depo. tür. Depolama alanı bulunmuyor. 

Ürün türleri 22 ayar bilezik, küpe, yüzük. 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı 

Dükkânın yeniden yaptırılması halinde, tercihleri, otopark gereksinimi ve yaya 

sirkülasyonu açısından kent içindedüz cadde üzerinde, 100 m2, mağaza giriĢive vitririnin 

yaya yolundan dikkat çekecek Ģekilde yeniden düzenlenmesi, tavan ve duvar kaplama ve 

renkleri, tavan ve aydınlatma sisteminin yeniden düzenlenmesi. 
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Tablo 15. Mersin – Dias Kuyumculuk 

 
Adres  Atatürk Cad. Hayfavi ĠĢ Hanı 22/m- Mersin 

Konumu  Kent içi 

Alanı 21 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, 

Planı 

 

GiriĢ cephesi 

 

SatıĢ Tezgâhları 

  

 

Vitrin ve tezgah 

detayları 

  



78 

 

 

 

 

Atölye, WC ve diğerleri   

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot. 

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Üniversite Mezunu.  

30 yaĢında. 

Pırlanta eğitimi almıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; mağazanın dıĢ görüntüsü, vitrinin caddeden/yaya yolundan 

dikkati çekmesi, tavan ve aydınlatma sistemi, döĢeme ve duvar kapalamları ve renkleri, 

mağaza giriĢi (kapılar ve vitrinler) önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulund.konum Cadde üzerinde 

Dükkânda kullanıl tekno Ġç mekanda ( kasa ), satıĢ ( internet, televizyon vs ) 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar. Mağaza yapılırken en çk vitrin 

tasarımı ve sergileme yöntemleri önemsenmiĢ. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında sırası ile, kot-basamak olmaması, önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ standlar. 

sergileme Ģekilleri  

SatıĢ standlarında, set ve basamak kullanarak sergileme uygulanmıĢ. 

Ürünlerin depolama 

türleri 

Depolama alanı satıĢ, sirkülasyon katında bulunuyor. 

Ürün türleri 14-22 pırlanta set . 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı  

Dükkânın yeniden yaptırılması halinde, hiçbirĢeyi yenilemeyi düĢünmüyolar. Ancak 50 

m
2
 lik bir alanı tercih edeceklerini belirtiyorlar. 

 

  



79 

 

 

Tablo 16. Mersin – Ören Kuyumculuk 

 
Adres  Atatürk Cd. Hayfavi ĠĢ Hanı No:24/B Mersin 

Konumu  Kent içi 

Alanı 34 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı. 

Planı  

 

GiriĢ cephesi  

 

 

 

 

SatıĢ Tezgâhları 
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Vitrin ve tezgah 

detayları 

  

Atölye, WC ve diğerleri   

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya-AhĢap Kaplama 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot, fluoresant ampül 

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Ortaokul mezunu.  

46 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almamıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Dükkânın tasarımı mimar tarafından yapılmıĢ. 

Mağaza yapılırken, sırası ile; mağazanın dıĢ görüntüsü, vitrinin caddeden/yaya yolundan 

dikkati çekmesi, tavan ve aydınlatma sistemi, döĢeme ve duvar kaplamaları ve renkleri 

önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulund.konum Cadde üzerinde 
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Dükkânda kullan.tekno. Ġç mekanda (kasa, barkod okuyucu) 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında sırası ile, kot-basamak olmaması ve aydınlatma önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ 

standlarında sergileme 

Ģekilleri  

Mücevher cinsine göre farklı sergileme, set ve basamak kullanarak sergileme 

önemsenmiĢ.. 

Ürünlerin depolama 

türleri 

Depolama alanı bulunmuyor. 

Ürün türleri 14-22 ayar bilezik, küpe, yüzük,kolye 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı  

Dükkânın yeniden yaptırılması halinde, tercihleri, otopark gereksinimi,caddedeki diğer 

mağazalar, kaldırım yol düzenlemesi ve yaya sirkülasyonu açısından kent içinde köĢede, 

50 m2, mağazanın dıĢ görünüĢü, döĢeme ve duvar kaplama ve renkleri, tavan ve 

aydınlatma sisteminin yeniden düzenlenmesi. 

 
 

 

 

Tablo 17. Mersin – Ertürk Kuyumculuk 

 

 
Adres  Ulu ÇarĢı No:37-38 - Mersin 

Konumu  Kent içi 

Alanı 37 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı. 

Planı  
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GiriĢ cephesi  

 

SatıĢ Tezgâhları  

 

 

 

 

 

Vitrin ve tezgah 

detayları 

 

 

 

 

 

Atölye, WC ve diğerleri  

 

 

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya-AhĢap Kaplama 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot. 
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Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Ġlkokul mezunu.  

52 yaĢında. 

Kuyumcular odasındanpırlanta eğitimi almıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; mağazanın dıĢ görüntüsü, vitrinin caddeden/yaya yolundan 

dikkati çekmesi, tavan ve aydınlatma sistemi önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulund. 

konum, ortam 

Cadde üzerinde 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar. Mağaza yapılırken en çk vitrin 

tasarımı ve sergileme yöntemleri önemsenmiĢ. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında sırası ile, kot-basamak olmaması, zemin malzemesinin kaygan yapıda 

olmaması ve güvenlik konumlandırılması önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ standları. 

sergileme Ģekilleri  

Mücevher cinsine göre farklı sergileme, set ve basamak kullanarak sergileme ve 

sergileme ünitelerinin aynı konsept içinde olması önemsenmiĢ.. 

Ürünlerin depola. türleri Ürünler üst katlarda depolanıyor. 

Ürün türleri bilezik, küpe, yüzük, kolye. 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı 

Dükkânın yeniden yaptırılması halinde, tercihleri, yaya sirkülasyonu açısından kent 

içinde köĢede, 50m2, mağaza dıĢ görünüĢü, giriĢive vitririnin yaya yolundan dikkat 

çekecek Ģekilde yeniden düzenlenmesi, döĢeme ve duvar kaplama ve renkleri, tavan ve 

aydınlatma sisteminin yeniden düzenlenmesi. 

 

 

 

Tablo 18. Mersin – Özak Kuyumculuk 

 
Adres  Çankaya Mah. Silifke Cd. Öğretmenevi Altı No:38/G Mersin 

Konumu  Kent içi 

Alanı 21 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, ardiye 

Planı 

 



84 

 

 

GiriĢ cephesi 

 

SatıĢ Tezgâhları  

 

 

 

 

 

Vitrin ve tezgah 

detayları 

 

 

 

 

 

Atölye, WC ve diğerleri   
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Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot. 

Dükkân sahibi hakk. 

genel bilgiler (eğitim 

dur. vb.) 

Üniversite mezunu.  

32 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almamıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; vitrinin caddeden/yaya yolundan dikkati çekmesi, döĢeme 

ve duvar kaplamaları ve renkleri ile tavan ve aydınlatma sistemi önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulun. konum Cadde üzerinde 

Dükkânda kullani tekno. Mücevher tasarımı 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar. Mağaza yapılırken en çok 

vitrin tasarımı ve sergileme yöntemleri önemsenmiĢ. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında sırası ile, aydınlatma ve zemin malzemesinin kaygan yapıda 

olmamasıönemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ standlar. 

sergileme Ģekilleri  

Mücevher cinsine göre farklı sergileme, set ve basamak kullanarak sergileme ve sergi 

ünitelerinin mağaza imajına uygunlğu önemsenmiĢ.. 

Ürünlerin depol.türleri Depolama alanı satıĢ ve sikülasyon katında bulunuyor. 

Ürün türleri GümüĢ taĢ, kolye, bilezik, yüzük, saat, tesbih. 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı 

Mağaza yeni açılmıĢ ve değiĢtirmek istemiyor.. 
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Tablo 19. Mersin – Örnek Kuyumculuk 

 
Adres  Silifke Cad. Üzüm ĠĢ Hanı No:34/A Mersin 

Konumu  Kent içi 

Alanı 33 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, ardiye 

Planı 

 

GiriĢ cephesi  

 

 

SatıĢ Tezgâhları  
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Vitrin ve tezgah 

detayları 

 

 

 

 

 

Atölye, WC ve diğerleri 

 

 

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot. 

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Üniversite mezunu.  

28 yaĢında. 

TaĢ üzerine eğitim almıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; mağazanın dıĢ görüntüsü, vitrinin caddeden/yaya yolundan 

dikkati çekmesi ve mağaza giriĢi önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulun. konum KöĢede 

Dükkânda kulla. teknol. Ġç mekanda (kasa), satıĢ (internet, televizyon vs.), mücevher tasarımı 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar. Mağaza yapılırken en çk vitrin 

tasarımı ve sergileme yöntemleri önemsenmiĢ. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında sırası ile, kot-basamak olmaması, zemin malzemesinin kaygan yapıda 
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olmaması, güvenlik konumlandırılması önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ standlar. 

sergileme Ģekilleri  

Mücevher cinsine göre farklı sergileme, set ve basamak kullanarak sergileme ve 

sergileme ünitelerinin aynı konsept içinde olması önemsenmiĢ.. 

Ürünlerin depolama 

türleri 

Depolama alanı satıĢ ve sirkülasyon katında bulunuyor. 

Ürün türleri 14-22 pırlanta, inci, zümrüt 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı  

HiçbirĢeyi değiĢtirmek istemiyorlar. 

 
 

 

 

Tablo 20. Mersin – Özkan Kuyumculuk 

 
Adres  Silifke Cad. E. Öğretmenevi Altı No: 38/E Mersin 

Konumu  Kent içi 

Alanı 36 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, atölye 

Planı 

 

GiriĢ cephesi  
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SatıĢ Tezgâhları 

  

 

 

Vitrin ve tezgah 

detayları 

 

 

 

 

Atölye, WC ve diğerleri   
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Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot. 

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Üniversite mezunu.  

37 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almamıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; mağazanın dıĢ görüntüsü, vitrinin caddeden/yaya yolundan 

dikkati çekmesi önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulund.konum Cadde üzerinde 

Dükkânda kullanılan 

teknolojiler 

Ġç mekanda (kasa, barkod okuyucu) 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için en az iletiĢim kadar etkili olduğunu düĢünüyorlar. Mağaza 

yapılırken en çok vitrin tasarımı ve sergileme yöntemleri önemsenmiĢ. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında kasa- güvenlik yakınlığı önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ standlar. 

sergileme Ģekilleri  

Mücevher cinsine göre farklı sergileme önemsenmiĢ.. 

Ürünlerin depolama 

türleri 

Depolama alanı satıĢ ve sirkülasyon katında bulunuyor. 

Ürün türleri 14-22 ayar pırlanta, inci, taĢ. 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

Dükkânın yeniden yaptırılması halinde, tercihleri, yaya sirkülasyonu açısından kent 

içinde köĢede, 60 m2 bir mağaza.Mağaza dıĢ görünüĢü, giriĢi ve vitrinin yaya yolundan 



91 

 

 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı  

dikkat çekecek Ģekilde yeniden düzenlenmesi, döĢeme ve duvar kaplama ve renkleri, 

tavan ve aydınlatma sisteminin yeniden düzenlenmesi, vitrindeki tasarım ve sergileme 

yöntemi, mağaza içi demirbaĢların-sergileme standlarının mağaza içinde yeniden 

yerleĢtirilmesi, müĢteri tezgah iliĢkisinin yeniden konumlandırılmasını istiyorlar. 

 

 

Tablo 21. Mersin – Ġhsan Kuyumculuk 

 
Adres  Atatürk Cad. No: 20/D Mersin 

Konumu  Kent içi 

Alanı 27 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı 

Planı 

 

GiriĢ cephesi  

 

SatıĢ Tezgâhları   
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Vitrin ve tezgah 

detayları 

 

 

 

 

Atölye, WC ve diğerleri   

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot ve fluoresant ampul 

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Ortaokul mezunu.  

35 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almamıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; mağazanın giriĢi, mağazanın dıĢ görüntüsü, vitrinin 

caddeden/yaya yolundan dikkati çekmesi, döĢeme duvar kaplama ve renkleri, tavan ve 

aydınlatma sistemi önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulund.konum Cadde üzerinde 

Dükkânda kullanılan 

teknolojiler 

 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar. Mağaza yapılırken en çk vitrin 

tasarımı ve sergileme yöntemleri önemsenmiĢ. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında sırası ile, zemin malzemesinin kaygan yapıda olmaması ve güvenlik 

konumlandırılması önemsenmiĢ. 
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Ürünlerin satıĢ standla. 

sergileme Ģekilleri  

Set ve basamak kullanarak sergileme ve sergileme ünitelerinin mağaza imajına 

uygunluğu önemsenmiĢ.. 

Ürünlerin depolama 

türleri 

Depolama alanı satıĢ ve sirkülasyon katında bulunuyor. 

Ürün türleri 22 ayar bilezik, set, kolye, alyans. 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı  

Dükkânın yeniden yaptırılması halinde, tercihleri, yaya sirkülasyonu açısından kent 

içinde köĢede, 30 m2, mağaza giriĢi ve dıĢ görünüĢünün yeniden düzenlenmesi, döĢeme 

ve duvar kaplama ve renkleri, tavan ve aydınlatma sisteminin yeniden düzenlenmesi. 

 

 

Tablo 22.  Mersin – Yusuf Kuyumculuk 

 
Adres  Atatürk Cad. No: 20 (Akbank KarĢısı) Mersin 

Konumu  Kent içi 

Alanı 24 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı 

Planı 

 

GiriĢ cephesi  
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SatıĢ Tezgâhları  

 

 

 

 

 

Vitrin ve tezgah 

detayları 

 

 

 

 

 

 

Atölye, WC ve diğe.   

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot. 

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Üniversite mezunu.  

30 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almamıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; mağazanın dıĢ görüntüsü, vitrinin caddeden/yaya yolundan 

dikkati çekmesi, tavan ve aydınlatma sistemi önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulund.konum Cadde üzerinde 

Dükkânda kulla.teknolo. Ġç mekanda (kasa), satıĢ (internet, televizyon vs.) 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar. Mağaza yapılırken en çk vitrin 

tasarımı ve sergileme yöntemleri önemsenmiĢ. 
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Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında sırası ile, kot-basamak olmaması ve aydınlatma konuları önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ standlari 

sergileme Ģekilleri  

Mücevher cinsine göre farklı sergileme, set ve basamak kullanarak sergileme ve 

sergileme ünitelerinin aynı konsept içinde olması önemsenmiĢ.. 

Ürünlerin depola.türleri Depolama alanı üst katlarda bulunuyor. 

Ürün türleri 14-22 ayar pırlanta ve inci set. 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı 

Dükkânın yeniden yaptırılması halinde, tercihleri, caddedeki diğer mağazalar ve yaya 

sirkülasyonu açısından kent içinde düz cadde üzerinde, 25m2 bir mağaza tercih 

edeceklerini belirttiler ancak mağaza tasarımında herhangi bir değiĢiklik istemiyorlar. 

 

 

Tablo 23. Mersin – Karteper Kuyumculuk 

 
Adres  Çankaya Mah. UluçarĢıNo:2 Mersin 

Konumu  Kent içi 

Alanı 16 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, depo 

Planı 

 

GiriĢ cephesi  
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SatıĢ Tezgâhları  

 

 

 

 

 

 

Vitrin ve tezgah 

detayları 

 

 

 

 

 

Atölye, WC ve diğerleri  

 

 

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Yağlıboya 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Fluoresant ampul 

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Lise mezunu.  

48 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; mağaza giriĢi, vitrinin caddeden/yaya yolundan dikkati 

çekmesi, döĢeme ve duvar kaplamaları ve renkleri, tavan ve aydınlatma sistemi ve 

mağazanın dıĢ görüntüsü, önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulund.konum Cadde üzerinde 

Dükkânda kulla. teknol. Mücevher tasarımı 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar. Mağaza yapılırken en çok 

vitrin tasarımı ve sergileme yöntemleri önemsenmiĢ. 
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Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında sırası ile, kot-basamak olmaması ve zemin malzemesinin kaygan 

yapıda olmaması önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ standlar. 

sergileme Ģekilleri  

Set ve basamak kullanarak sergileme ve sergileme ünitelerinin mağaza imajına 

uygunluğu önemsenmiĢ.. 

Ürünlerin depola. türleri Depolama alanı satıĢ ve sirkülasyon katında bulunuyor. 

Ürün türleri GümüĢ, 22 ayar bilezik, yüzük 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı  

Dükkânın yeniden yaptırılması halinde, tercihleri, caddedeki diğer mağazalar, kaldırım-

yol düzenlemesi ve yaya sirkülasyonu açısından kent içinde köĢede, 100 m2 bir mağaza 

tasarımı. 

Tasarımda, vitririnin tasarımı ve sergileme yönteminin yeniden düzenlenmesi, tavan ve 

aydınlatma sisteminin yeniden düzenlenmesini tercih ediyorlar. 

 

 

Tablo 24. Mersin – Ġçel Kuyumculuk 

 
Adres  Uray Cad. No:1 Mersin 

Konumu  Kent içi 

Alanı 70 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, atölye 

Planı 

 

 



98 

 

 

GiriĢ cephesi  

 

 

SatıĢ Tezgâhları  

 

 

 

 

 

Vitrin ve tezgah 

detayları 

  

Atölye, WC ve diğerleri 

  

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 
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Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot. 

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Üniversite mezunu.  

33 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; mağazanın dıĢ görüntüsü, vitrinin caddeden/yaya yolundan 

dikkati çekmesi, tavan ve aydınlatma sistemi önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulund.konum KöĢede 

Dükkânda kulla. tekno. Mücevher tasarımı 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar. Mağaza yapılırken en çk vitrin 

tasarımı ve sergileme yöntemleri önemsenmiĢ. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında, güvenlik konumlandırılması, önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ 

standlarında sergileme 

Ģekilleri  

set ve basamak kullanarak sergileme ve sergileme ünitelerinin mağaza imajına 

uygunluğu önemsenmiĢ.. 

Ürünlerin depolama 

türleri 

Depolama alanı satıĢ ve sirkülasyon katında bulunuyor. 

Ürün türleri 22 ayar alyans,set, bilezik 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı 

Dükkânın yeniden yaptırılması halinde, tercihleri, otopark gereksinimi ve yaya 

sirkülasyonu açısından kent içinde köĢede, 50 m2 mağaza olmasını tercih ediyorlar 

ancak tasarımda herhangi bir değiĢiklik istemiyorlar. 

 
 

 

 Tablo 25. Mersin – YaĢar  Ak Kuyumculuk 

 
Adres  Çankaya Mahallesi Atatürk Cad. No: 16/A Mersin 

Konumu  Kent içi 

Alanı 30 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, depo 
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Planı 

 

GiriĢ cephesi  

 

SatıĢ Tezgâhları 

  

 

 

Vitrin ve tezgah 

detayları 
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Atölye, WC ve diğerleri  

 

 

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot. 

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Lise mezunu.  

30 yaĢında. 

Meslek Lisesi Kuyumculuk Bölümü Mezunu 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; mağazanın dıĢ görüntüsü, vitrinin caddeden/yaya yolundan 

dikkati çekmesi, tavan ve aydınlatma sistemi önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulund.konum Cadde üzerinde 

Dükkânda kulla.teknolo. Ġç mekanda (kasa, barkod okuyucu), mücevher tasarımı 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında sırası ile,  aydınlatma ve güvenlik konumlandırılması, önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ standlar. 

sergileme Ģekilleri  

Mücevher cinsine göre farklı sergileme ve set ve basamak kullanarak sergileme 

uygulanmıĢ. 

Ürünlerin depola.türleri Depolama alanı satıĢ ve sirkülasyon katında bulunuyor. 

Ürün türleri 14-22 ayar bilezik, kolye, set, alyans 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı 

Dükkânın yeniden yaptırılması halinde, tercihleri, otopark gereksinimi ve yaya 

sirkülasyonu açısından kent içinde düz cadde üzerinde, 30 m2, mağaza dıĢ görünüĢü,  

tavan ve aydınlatma sistemin ve mağaza içi sergileme standlarının Ģeklinin yeniden 

düzenlenmesi. 
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6.1.3 Adana Bölgesinden Kuyumcu Dükkânlarının Ġncelenmesi  

 

 

Tablo 26. Adana – Cız Alyans Kuyumculuk 

 
Adres  Atatürk cd. Yeni kuyumcular ÇarĢısı No:27 Seyhan/Adana 

Konumu  Kent içi 

Alanı 60 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, ardiye 

Planı 

 

 

 

GiriĢ cephesi  
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SatıĢ Tezgâhları  

 

 

 

 

Vitrin ve tezgah 

detayları 

 

 

 

 

Atölye, WC ve diğerleri  

 

 

 

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot. 

Dükkân sahibi hakk. 

genel bilgiler 

Ġlkokul mezunu. 50 yaĢında.  

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Dükkân tasarımını mimar yapmıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; mağazanın dıĢ görüntüsü ve mağaza giriĢi  önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulund.konum Cadde üzerinde 

Dükkânda kulla.teknolo. Ġç mekanda (kasa), satıĢ (internet, televizyon vs.), mücevher tasarımı 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar.  

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında sırası ile, kot-basamak olmaması ve dinlenme amaçlı oturma elemanı 

uygulaması önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ standlar. Mücevher cinsine göre farklı sergileme ve sergileme ünitelerinin mağaza imajına 
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sergileme Ģekilleri  uygunluğu önemsenmiĢ.. 

Ürünlerin depo. türleri Depolama alanı bodrum katında bulunuyor. 

Ürün türleri 14-18-22 ayar altın,pırlanta, inci. 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı 

Dükkânın yeniden yaptırılması halinde, otopark gereksinimi ve yaya sirkülasyonu 

açısından aynı zamanda mağazanın marka olması ve kruumsal imajı için alıĢveriĢ 

merkezinde ve köĢe üzerinde, 100 m2 bir mağaza.Mağaza vitririndeki tasarım ve 

sergileme yöntemi ve mağazanın dıĢ görünüĢünün yeniden düzenlenmesi, döĢeme ve 

duvar kaplama ve renkleri, tavan ve aydınlatma sisteminin yeniden düzenlenmesi 

 

 

Tablo 27. Adana – Seyhan Kuyumculuk 

 

 
Adres  Atatürk cd. Yeni kuyumcular ÇarĢısı No:13 Adana 

Konumu  Kent içi 

Alanı 24 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, depo,wc 

Planı 

 

GiriĢ cephesi  

 

SatıĢ Tezgâhları   
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Vitrin ve tezgah 

detayları 

 

 

 

 

 

Atölye, WC ve diğerleri  

 

 

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot. 

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Yüksek Lisans Mezunu.  

57 yaĢında. 

TaĢ ve inci üzerine eğitim almıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ.  

Ġç mekan tasarımında en küçük ürün önde olacak Ģekilde olabildiğince geniĢ alana 

değerleri ve çeĢitleri göz önünde bulundurularak yapılmıĢ. 

Dükkânın bulund konum Cadde Üzerinde 

Dükkânda kulla.teknolo. Ġç mekanda (kasa), satıĢ (internet, televizyon vs.), mücevher tasarımı 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar. Vitrin düzenlemesi yapılırken 

müĢterinin ürünleri doğru ıĢık açısıyla birbirlerini engellemeden görmesine uygun 

Ģekikilde yapılmıĢ. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında sırası ile, kot-basamak olmaması ve aydınlatma önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ 

standlarında sergileme 

Ģekilleri  

Mücevher cinsine göre farklı sergileme ve sergileme ünitelerinin mağaza imajına 

uygunluğu önemsenmiĢ.. 
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Ürünlerin depola.türleri Depolama alanı üst katlarda bulunuyor. 

Ürün türleri 14-22 ayar incili, pırlantalı, elmasılı ürünler. 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı 

Dükkânın yeniden yaptırılması halinde, tercihleri, otopark açısından kent içinde köĢe 

üzerinde, 40 m2 bir mağaza tercih ediyorlar ancak mağaza tsarımında herhangi bir 

değiĢikliğe ihtiyaç olduğunu düĢünmüyorlar.. 

 

 

Tablo 28. Adana – Servet Kuyumculuk 

 

 
Adres  Yeni Kuyumcular ÇarĢısı No:24 Seyhan/Adana 

Konumu  Kent içi 

Alanı 40 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, depo,wc 

Planı 

 

GiriĢ cephesi  

 

SatıĢ Tezgâhları   
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Vitrin ve tezgah 

detayları 

 

 

 

 

 

Atölye, WC ve diğerleri  

 

 

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi AhĢap Kaplama 

Duvar Malzemesi AhĢap Kaplama 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot. 

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Üniversite mezunu.  

38 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almamıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; mağazanın dıĢ görüntüsü, mağaza giriĢi ve tavan ve 

aydınlatma sistemi önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulund.konum Cadde üzerinde 

Dükkânda kulla.teknolo. Ġç mekanda (kasa,barkod okuyucu) 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar. Mağaza yapılırken en çk vitrin 

tasarımı ve sergileme yöntemleri önemsenmiĢ. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında sırası ile, aydınlatma, zemin malzemesinin kaygan yapıda olmaması ve 
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kasa- güvenlik yakınlığı önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ standlar. 

sergileme Ģekilleri  

Mücevher cinsine göre farklı sergileme, set ve basamak kullanarak sergileme ve 

sergileme ünitelerinin mağaza imajına uygunluğu önemsenmiĢ. 

Ürünlerin depolama 

türleri 

Depolama alanı satıĢ sirkülasyon katında ve bodurm katında bulunuyor. 

Ürün türleri 14-22 pırlanta, set, kolye.. 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı  

Dükkânın yeniden yaptırılması halinde, tercihleri, otopark gereksinimi, caddedeki diğer 

mağazalar ve yaya sirkülasyonu açısından kent içinde düz cadde üzerinde, 100 m2, bir 

mağaza. Yeniden düzenlenmesini istedikleri, mağazanın dıĢ görünüĢü, mağaza giriĢi, 

döĢeme duvar kaplamaları ve renkleri, tavan ve aydınlatma sistemi, vitrindeki tasarım ve 

sergileme yöntemini. 

 

 

Tablo 29. Adana – CoĢkun Kuyumculuk 

 

 
Adres  Çakmak Cd. No: 10/A Seyhan/Adana 

Konumu  Kent içi 

Alanı 75 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı 

Planı 

 

GiriĢ cephesi  
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SatıĢ Tezgâhları  

 

 

 

 

Vitrin ve tezgah 

detayları 

 

 

 

 

 

Atölye, WC ve diğerleri  

 

 

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya-AhĢap Kaplama 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot. 

Dükkân sahibi hakk. 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Lise mezunu.  

30 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almamıĢ. 

Dükkânın tasarımının Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ.  



110 

 

 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları Mağaza yapılırken, sırası ile; mağazanın giriĢi ve dıĢ görüntüsü, vitrinin caddeden/yaya 

yolundan dikkati çekmesi, döĢeme ve duvar kaplamaları ve tavan ve aydınlatma sistemi 

önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulund.konum Cadde üzerinde 

Dükkânda kulla.teknolo. Ġç mekanda (kasa), satıĢ (internet, televizyon vs.), mücevher tasarımı 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar. Mağaza yapılırken en çk vitrin 

tasarımı ve sergileme yöntemleri önemsenmiĢ. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında, zemin malzemesinin kaygan yapıda olmaması, önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ 

standlarında sergileme 

Ģekilleri  

Mücevher cinsine göre farklı sergileme, ve tüm sergileme ünitelerinin aynı konsept 

içinde olması önemsenmiĢ.. 

Ürünlerin depola. türleri Depolama alanı üst katlarda bulunuyor. 

Ürün türleri Pırlanta, alyans, set, yüzük 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı 

Dükkânın yeniden yaptırılması halinde, tercihleri, caddedeki diğer mağazalar ve yaya 

sirkülasyonu açısından kent içinde düz cadde üzerinde, 100 m2 bir mağaza ancak 

tasarım anlamında hiçbir değiĢiklik düĢünmüyorlar. 

 

 

Tablo 30. Adana – Koray Kuyumculuk 

 

 
Adres  Ali Münif Cad. Büyük Adaana ĠĢ Hanı No:1 Seyhan/Adana 

Konumu  Kent içi 

Alanı 42 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, ardiye 

Planı 
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GiriĢ cephesi  

 

 

SatıĢ Tezgâhları  

 

 

 

 

 

Vitrin ve tezgah 

detayları 

 

 

 

 

 

Atölye, WC ve diğerleri   
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Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot 

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Ġlkokul mezunu.  

30 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almamıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; mağazanın dıĢ görüntüsü ile tavan ve aydınlatma sistemi 

önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulun. konum Cadde üzerinde 

Dükkânda kulla. tekno. Ġç mekanda (kasa, barkod okuyucu) 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar. Mağaza yapılırken en çk vitrin 

tasarımı ve sergileme yöntemleri önemsenmiĢ. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında aydınlatma önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ standlar. 

sergileme Ģekilleri  

Mücevher cinsine göre farklı sergileme ve sergileme ünitelerinin mağaza imajına 

uygunluğu önemsenmiĢ.. 

Ürünlerin depola. türleri Depolama alanı üst katlarda bulunuyor. 

Ürün türleri 14-22 ayar altın, pırlanta, yüzük, küpe.. 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı 

Dükkânın yeniden yaptırılması halinde, tercihleri, otopark gereksinimi ve caddedeki 

diğer mağazalar açısından kent içinde köĢede, 70 m2bir mağaza tercih edeceklerini 

belirtiyorlar ancak tasarım anlamında değiĢiklik istemiyorlar. 
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Tablo 31. Adana – Boğa Kuyumculuk 

 
Adres  Saydam Cad. No:49 Adana 

Konumu  Kent içi 

Alanı 33 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, depo 

Planı  

 

 

 

GiriĢ cephesi  
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SatıĢ Tezgâhları  

 

 

 

 

 

Vitrin ve tezgah 

detayları 

 

 
 

Atölye, WC ve diğerleri 

 

 

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Lambri  Kaplama 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 
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Aydınlatma Spot. 

Dükkân sahibi hakk. 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Lise mezunu.  

42 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmıĢ.  

Mağaza yapılırken, mağazanın dıĢ görüntüsü ve giriĢi , vitrinin caddeden/yaya yolundan 

dikkati çekmesi, tavan ve aydınlatma sistemi önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulun. konum Cadde üzerinde  

Dükkânda kulla. tekno. Ġç mekanda (kasa, barkod okuyucu 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar. Mağaza yapılırken en çk vitrin 

tasarımı ve sergileme yöntemleri önemsenmiĢ. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında, aydınlatma, zemin malzemesinin kaygan yapıda olmaması ve 

güvenlik konumlandırılması önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ standlar. 

sergileme Ģekilleri  

Mücevher cinsine göre farklı sergileme ve sergileme ünitelerinin mağaza imajına 

uygunluğu önemsenmiĢ.. 

Ürünlerin depola. türleri Depolama alanı satı ve sirkülasyon katında bulunuyor. 

Ürün türleri 14-22 ayar altın, pırlanta, inci, alyans, set 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı  

Dükkânın yeniden yaptırılması halinde, tercihleri, imaj açısından konumu ve güvenlik 

açısından alıĢveriĢ merkezinde köĢede, 25 m2, mağaza giriĢi ve dıĢ görünüĢü ile 

vitririnin yaya yolundan dikkat çekecek Ģekilde yeniden düzenlenmesi, tavan ve 

aydınlatma sisteminin ve müĢteri tezgah iliĢkisinin yeniden düzenlenmesi. 

 
 

 

Tablo 32. Adana – Mehmet Levent Kuyumculuk 

 
Adres  Atatürk Cad. Kuyumcular ÇarĢısı No. 5 Adana 

Konumu  Kent içi 

Alanı 24 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, depo, wc 

Planı 
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GiriĢ cephesi 

 

 

SatıĢ Tezgâhları  

 

 

 

 

 

Vitrin ve tezgah 

detayları 

 

 

 

 

 

Atölye, WC ve diğerleri  

 

 

Yer DöĢemesi Laminat parke 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 
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Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot. 

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Yüksek Lisans mezunu.  

33 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; mağazanın giriĢi, vitrinin caddeden/yaya yolundan dikkati 

çekmesi, tavan ve aydınlatma sistemi önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulund.konum Cadde üzerinde 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar. Mağaza yapılırken en çk vitrin 

tasarımı ve sergileme yöntemleri önemsenmiĢ. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında, aydınlatma önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ standlar. 

sergileme Ģekilleri  

Mücevher cinsine göre farklı sergileme ve set ve basamak kullanarak sergileme 

uygulanmıĢ. 

Ürünlerin depola. türleri Depolama alanı satıĢ ve sirkülasyon katında bulunuyor. 

Ürün türleri 14-22 ayar bilezik, küpe, set,  yüzük. 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı  

Dükkânın yeniden yaptırılması halinde, tercihleri, yaya sirkülasyonu açısından kent 

içinde kavisli cadde üzerinde, 40 m2, tavan ve aydınlatma sisteminin yeniden 

düzenlendiği bir mağaza tasarımı. 

 

 

Tablo 33. Adana – Kuyumcu Saadettin Gen Kuyumculuk 

 

 
Adres  Küçükesat Meydanı No:4 Adana 

Konumu  Kent içi 

Alanı 250 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, ofisler, wc, mutfak 

Planı 

 



118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 

 

GiriĢ cephesi  

 

 

 

 

 

SatıĢ Tezgâhları  
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Vitrin ve tezgah 

detayları 

  

Atölye, WC ve diğerleri  

 

 

 

 

 

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya-AhĢap Kaplama 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot. 

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Lise mezunu.  

62 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almamıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmıĢ.  

Mağaza yapılırken, mağazanın dıĢ görüntüsü,giriĢi, vitrinin caddeden/yaya yolundan 

dikkati çekmesi, tavan ve aydınlatma sistemi, döĢeme ve duar kaplamaları ve renkleri 

önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulund.konum KöĢede 

Dükkânda kulla.teknolo. Ġç mekanda (kasa), satıĢ (internet, televizyon vs.), mücevher tasarımı 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar. Mağaza yapılırken en çk vitrin 

tasarımı ve sergileme yöntemleri önemsenmiĢ. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında sırası ile, kot-basamak olmaması, aydınlatma, zemin malzemesinin 

kaygan yapıda olmaması, güvenlik konumlandırılması, dinlenme amaçlı oturma 

elemanlarının uygulanması, kasa- güvenlik yakınlığı önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ standlar. Sergileme ünitelerinin aynı konsept içinde olması ve sergileme ünitelerinin mağaza 
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sergileme Ģekilleri  imajına uygun olması önemsenmiĢ.. 

Ürünlerin depola. türleri Depolama alanı satıĢ ve sirkülasyon katında bulunmuyor. 

Ürün türleri 14-22 ayar bilezik, küpe, yüzük. 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı 

Dükkânın yeniden yaptırılması halinde, tercihleri, kaldırım ve yol düzenlemesi, otopark 

gereksinimi ve yaya sirkülasyonu açısından kent içinde köĢede, 200 m2 bir mağaza 

düĢünülebilir ancak tasarım anlamında bir değiĢiklik düĢünmediklerini belirttiler. 

 

 

 

Tablo 34. Adana – Gündüz Özkılınç Kuyumculuk 

 
Adres  Atatürk Cad. Yeni Kuyumcular ÇarĢısı No:33 Adana 

Konumu  Kent içi 

Alanı 42 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı 

Planı 

 

GiriĢ cephesi  
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SatıĢ Tezgâhları  

 

 

 

 

Vitrin ve tezgah 

detayları 

 

 

 

 

 

Atölye, WC ve diğerleri  

 

 

 

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 
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Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot. 

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Lise mezunu.  

23 yaĢında. 

Pırlanta üzerine eğitim almıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; mağazanın dıĢ görüntüsü, mağaza giriĢi, vitrinin 

caddeden/yaya yolundan dikkati çekmesi, döĢeme ve duvar kaplamaları ve renkleri ile 

tavan ve aydınlatma sistemi önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulund.konum Cadde üzerinde. 

Dükkânda kullan.teknol. Ġç mekanda (kasa, barkod okuyucu) 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar. Mağaza yapılırken en çk vitrin 

tasarımı ve sergileme yöntemleri önemsenmiĢ. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında sırası ile, kot-basamak olmaması, aydınlatma ve zemin malzemesinin 

kaygan yapıda olmaması önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ standlar. 

sergileme Ģekilleri  

Mücevher cinsine göre farklı sergileme ve sergileme ünitelerinin mağaza imajına 

uygunluğu önemsenmiĢ.. 

Ürünlerin depola.türleri Depolama alanı bodrum katında bulunuyor. 

Ürün türleri Tasarım ürünleri, 14-22 ayar altın, pırlanta, gümüĢ ev aksesuarları 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen.ve tasarımı 

Dükkânın yeniden yaptırılması halinde, tercihleri, otopark gereksinimi ve yaya 

sirkülasyonu ve caddedeki diğer mağazalar açısından kent içinde düz cadde üzerinde, 

150 m2 bir mağaza tercih edeceklerini belirtiyorlar ve tasarım anlamında hiçbir 

değiĢiklik düĢünmüyorlar. 

 

 

 

Tablo 35. Adana – Zümrüt Kuyumculuk 

 

 
Adres  Atatürk Cad. Yeni Kuyumcular ÇarĢısı No:14 Adana 

Konumu  Kent içi 

Alanı 24 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, depo 
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Planı 

 

GiriĢ cephesi 

 

SatıĢ Tezgâhları  

 

 

 

 

Vitrin ve tezgah 

detayları 

 

 

 

 

Atölye, WC ve diğerleri   

Yer DöĢemesi Seramik 
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Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot. 

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Lise mezunu.  

40 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; mağazanın dıĢ görüntüsü, giriĢi, vitrinin caddeden/yaya 

yolundan dikkati çekmesi, döĢeme ve duvar kaplamaları ile renkleri, tavan ve aydınlatma 

sistemi önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulund.konum Cadde üzerinde 

Dükkânda kulanı tekno. Ġç mekanda (kasa), satıĢ (internet, televizyon vs.), mücevher tasarımı 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar.  

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında sırası ile, kot-basamak olmaması, aydınlatma, zemin malzemesinin 

kaygan yapıda olmaması, engelliler için rampa uygulaması, güvenlik konumlandırılması, 

dinlenme amaçlı oturma elemanlarının uygulanması, kasa- güvenlik yakınlığı. 

Ürünlerin satıĢ 

standlarında sergileme 

Ģekilleri  

Mücevher cinsine göre farklı sergileme, set ve basamak kullanarak sergileme ,sergi 

ünitelerinin mağaza imajına uygunluğu ve sergileme ünitelerinin aynı konsept içinde 

olması önemsenmiĢ.. 

Ürünlerin depola. türleri Depolama alanı satıĢ ve sirkülasyon katında, bodrum katında ve üst katlarda bulunuyor. 

Ürün türleri 16-22 ayar bilezik, 12-14 ayar yüzük, pırlanta ve gümüĢ. 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı  

Tercihleri, iklimlendirme açısından alıĢveriĢ merkezinde köĢede, 60 m
2
, yenilenmesini 

istedikleri, mağaza giriĢi, dıĢ görünüĢü ve vitririnin yaya yolundan dikkat çekecek 

Ģekilde yeniden düzenlenmesi, döĢeme ve duvar kaplama ve renkleri, tavan ve 

aydınlatma sisteminin yeniden düzenlenmesi, vitrin tasarım ve sergileme yöntemleri, 

mağaza içi sergileme standlarının Ģekli, demirbaĢların mağaza içinde yerleĢtirilmesi, 

müĢteri tezgah iliĢkisi. 

 
 

Tablo 36. Adana – Nilsu Kuyumculuk 

 

 
Adres  Atatürk Cad. Dura Apt. No:44 Kuyumcular ÇarĢısı Yanı Adana 

Konumu  Kent içi 

Alanı 32 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, atölye, wc 
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Planı 

 

GiriĢ cephesi  

 

SatıĢ Tezgâhları  
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Vitrin ve tezgah 

detayları 

 

 

 

Atölye, WC ve diğerleri 

  

Yer DöĢemesi Laminat Parke 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot. 

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Ġlkokul mezunu.  

35 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almamıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; mağazanın dıĢ görüntüsü, giriĢi, vitrinin caddeden/yaya 

yolundan dikkati çekmesi, önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulund.konum Cadde üzerinde 

Dükkânda kulla. teknol. Mücevher tasarımı 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar. Mağaza yapılırken en çk vitrin 

tasarımı ve sergileme yöntemleri önemsenmiĢ. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında sırası ile, kot-basamak olmaması, aydınlatma ve güvenlik 

konumlandırılması önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ standlar. 

sergileme Ģekilleri  

Tüm sergileme ünitelerinin aynı konsept içinde olması önemsenmiĢ.. 
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Ürünlerin depola.türleri Depolama alanı satıĢ sirkülasyon ve imalat katında bulunmuyor. 

Ürün türleri 14 ayar altın, gümüĢ, yüzük, bilezik. 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen.ve tasarımı 

Dükkânın yeniden yaptırılması halinde, tercihleri, caddedeki diğer mağazalar ve yaya 

sirkülasyonu açısından kent içinde iki caddednin kesiĢtiği T üzerinde, 50 m2, mağaza dıĢ 

görünüĢü ve vitrindeki tasarım ve sergileme yönteminin yeniden düzenlenmesi, mağaza 

içi sergileme standlarının Ģekli ve müĢteri tezgah iliĢkisinin yeniden düzenlenmesi. 

 
 

 

Tablo 37. Adana – Hasan Öz Kuyumculuk 

 
Adres  Atatürk Cad. Yeni Kuyumcular ÇarĢısı No:12 Adana 

Konumu  Kent içi 

Alanı 32 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, depo, atölye. 

Planı 

 

GiriĢ cephesi  
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SatıĢ Tezgâhları  

 

 

 

 

 

Vitrin ve tezgah 

detayları 

 

 

 

 

 

Atölye, WC ve diğerleri 

 

 

 

 

Yer DöĢemesi Laminat Parke 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi AhĢap Kaplama 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot, fluoresant ampul 
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Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Lise mezunu.  

38 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; mağazanın dıĢ görüntüsü, giriĢi, vitrinin caddeden/yaya 

yolundan dikkati çekmesi, tavan ve aydınlatma sistemi ile döĢeme ve duvar kaplamaları 

ve renkleri önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulund.konum Cadde üzerinde 

Dükkânda kulla.teknolo. Ġç mekanda (kasa) ve mücevher tasarımı 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar. Mağaza yapılırken en çk vitrin 

tasarımı ve sergileme yöntemleri önemsenmiĢ. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında sırası ile, kot-basamak olmaması, aydınlatma ve kasa- güvenlik 

yakınlığı önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ standlar. 

sergileme Ģekilleri  

Mücevher cinsine göre farklı sergileme önemsenmiĢ.. 

Ürünlerin depola.türleri Depolama alanı satıĢ ve sirkülasyon katında bulunmuyor. 

Ürün türleri Set, 14-18 ayar kolye, pırlanta ve mücevher çeĢitleri 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı  

Dükkânın yeniden yaptırılması halinde, tercihleri, imaj açısından konumu, yaya 

sirkülasyonu ve güvenlik açısından alıĢveriĢ merkezinde, düz cadde üzerinde, 70 m2 bir 

mağaza ve tasarım anlamında, mağazanın dıĢ görünüĢü ile müĢteri tezgah iliĢkisinin 

yenilenmesini istiyorlar. 

  

 

 

Tablo 38. Adana – Sertaç Boğa Kuyumculuk 

 

 
Adres  Obalar Cad. GiriĢi No:12 Adana 

Konumu  Kent içi 

Alanı 12 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı 
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Planı 

 

GiriĢ cephesi  

 

SatıĢ Tezgâhları  

 

 

 

 

Vitrin ve tezgah 

detayları 
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Atölye, WC ve diğerleri   

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot. 

Dükkân sahibi hakk. 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Lise mezunu.  

32 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almamıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmıĢ.  

Mağaza yapılırken, mağazanın dıĢ görüntüsü ve giriĢi ile vitrinin caddeden/yaya 

yolundan dikkati çekmesi ayrıca tavan ve aydınlatma sistemi ile döĢeme ve duvar 

kaplamaları ve renkleri önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulund.konum Cadde üzerinde 

Dükkânda kulla. teknol. SatıĢ (internet, televizyon vs.), mücevher tasarımı 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar. Mağaza yapılırken en çok 

vitrin tasarımı ve sergileme yöntemleri önemsenmiĢ. 

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında sırası ile, kot-basamak olmaması, aydınlatma ve kasa- güvenlik 

yakınlığı önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ standlar. 

sergileme Ģekilleri  

Set ve basamak kullanarak sergileme ve sergileme ünitelerinin mağaza imajına 

uygunluğu önemsenmiĢ.. 

Ürünlerin depola. türleri Depolama alanı satıĢ ve sirkülasyon katında bulunuyor. 

Ürün türleri 14-22 ayar altın, alyans, bilezik, pırlanta. 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen.ve tasarımı 

Dükkânın yeniden yaptırılması halinde, tercihleri, otopark gereksinimi ve yaya 

sirkülasyonu açısından kent içinde köĢe üzerinde, 50 m
2
 bir mağaza tercih ediyorlar, 

tasarım anlamında hiçbirĢeyi değiĢtirmek istemiyorlar. 
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Tablo 39. Adana – Mercan Hazar Kuyumculuk 

 

 
Adres  5 Ocak Meydanı Altunören 1 ĠĢ Hanı Pasaj GiriĢi No:Z/1 Seyhan Adana 

Konumu  Kent içi 

Alanı 22 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı 

Planı 

 

GiriĢ cephesi  

 

 

SatıĢ Tezgâhları   
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Vitrin ve tezgah 

detayları 

 

 

 

 

Atölye, WC ve diğerleri   

Yer DöĢemesi Seramik 

Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot. 

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Lise mezunu.  

46 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ.  

Mağaza yapılırken, sırası ile; döĢeme ve duvar kaplamaları ile renkleri, mağazanın giriĢi 

ve vitrinin caddeden/yaya yolundan dikkati çekmesi, önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulun. konum Cadde üzerinde 

Dükkânda kulla. teknol. SatıĢ (internet, televizyon vs.) 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünüyorlar.  

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında sırası ile, kot-basamak olmaması ve aydınlatma önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ standlar. 

sergileme Ģekilleri  

Mücevher cinsine göre farklı sergileme, set ve basamak kullanarak sergileme ve 

sergileme ünitelerinin aynı konsept içinde olması önemsenmiĢ.. 

Ürünlerin depola. türleri Depolama alanı bodrum katında bulunuyor. 

Ürün türleri GümüĢ, alttın, prlanta set. 
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Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen. ve tasarımı  

Dükkânın yeniden yaptırılması halinde, tercihleri, yaya sirkülasyonu açısından kent 

içinde düz cadde üzerinde, 30 m
2
, mağaza giriĢi ve dıĢ görünüĢü ile vitrindeki tasarım ve 

rergileme yöntemlerinin yeniden düzenlenmesi. 

 

 

Tablo 40. Adana – Efes Kuyumculuk 

 

 
Adres  Küçükesat M. Seyhan Adana 

Konumu  Kent içi 

Alanı 200 m
2
 

Dükkânın Bölümleri Vitrin, müĢteri oturma alanı, satıĢ tezgahı, atölye, depolar. 

Planı  
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GiriĢ cephesi  

 

SatıĢ Tezgâhları  

 

 

 

 

Vitrin ve tezgah 

detayları 

 

 

 

 

Atölye, WC ve diğerleri  

 

 

 

Yer DöĢemesi Seramik 
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Tavan Malzemesi Alçıpan Asma Tavan 

Duvar Malzemesi Yağlıboya 

Isıtma  Klima 

Havalandırma Klima 

Aydınlatma Spot. 

Dükkân sahibi hakkında 

genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) 

Lise mezunu.  

46 yaĢında. 

Kuyumculuk hakkında eğitim-kurs almamıĢ. 

Dükkânın tasarımının 

yapılıĢ Ģekli ve sorunları 

Tasarımcı ile çalıĢılmamıĢ..Mağaza yapılırken, sırası ile; mağazanın dıĢ görüntüsü, 

vitrinin caddeden/yaya yolundan dikkati çekmesi, tavan ve aydınlatma sistemi, mağaza 

giriĢi ve döĢeme-duvar kaplamaları ve renkleri önemsenmiĢ. 

Dükkânın bulund.konum Cadde üzerinde. 

Dükkânda kulla. teknol. Ġç mekanda (kasa), satıĢ (internet, televizyon vs.), mücevher tasarımı 

Vitrin tasarım Vitrinin müĢteriler için diğer faktörler kadar etkili olduğunu düĢünüyorlar.  

Dükkân giriĢi tasarımı GiriĢ tasarımında sırası ile, kot-basamak olmaması, aydınlatma, kasa- güvenlik yakınlığı 

önemsenmiĢ. 

Ürünlerin satıĢ standlar. 

sergileme Ģekilleri  

Sergi ünitelerinin mağaza imajına uygunluğu, mücevher cinsine göre farklı sergileme ile 

set ve basamak kullanarak sergileme önemsenmiĢ.. 

Ürünlerin depola.türleri Depolama alanı satıĢ ve sirkülasyon katında ve bodrum katında bulunmuyor. 

Ürün türleri Alyans, pırlanta, set , yüzük ve küpe. 

Dükkânın yeniden 

yaptırılması halinde 

seçilecek mevki, dükkân 

büyüklüğü, iç mekan 

düzenlen.i ve tasarımı  

Dükkânın yeniden yaptırılması halinde, tercihleri, caddedeki diğer mağazalar, kaldırım 

yol düzenlemesi ve yaya sirkülasyonu açısından kent içinde iki caddenin kesiĢtiği T 

üzerinde, 300 m
2
, tavan ve aydınlatma sisteminin ve müĢteri tezgah iliĢkisinin yeniden 

düzenlenmesi. 
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6.2 Anketlerin Değerlendirilmesi 

Ankette sorulan sorulara verilen tüm cevaplar kendi içlerinde  değerlendirilerek 

aĢağıda açıklanmıĢtır. Anketin bazı maddelerinde denekler vitrin tasarımı, güvenlik gibi 

sorulara konuların içeriği itibari ile birden fazla yanıt vermiĢlerdir. Bu neden ile bazı 

baĢlıklar altında sorulan her bir soru, kendi içinde değerlendirilmiĢ ve aynı baĢlık 

altında diğer sorulara göre ehemmiyeti ve konumu ifade edilmiĢtir.  

Anketin birinci bölümünde dükkân sahibi hakkında genel bilgiler (eğitim 

durumu vb..) sağlanmıĢtır.   

Ġkinci bölümünde dükkânın tasarımının yapılıĢ Ģekli ve sorunları hakkında 

sorular sorulmuĢtur.  

Üçüncü bölümünde müĢterilerin sosyal statüsü anlaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. 

Dördüncü bölümünde dükkânın bulunduğu konum, ortam ve bu durumu tercih 

nedenleri sorgulanmıĢtır.  

BeĢinci bölümde dükkânda ne tür teknolojilerin kullanıldığı araĢtırılmıĢtır. 

Altıncı bölümde vitrin ve giriĢin tasarımınıda öncelikler ve müĢteri üzerine 

etkileri sorgulanmıĢtır.  

Yedinci bölümde ürünlerin satıĢ standlarında sergileme Ģekilleri ve depolama 

türleri sorgulanmıĢtır.  

Sekizinci bölümde güvenliğin sağlanma yöntemleri sorgulanmıĢtır.  

Dokuzuncu bölümünde aydınlanma, iklimlendirme, renk ve müzik yayını Ģekli 

sorgulanmıĢtır.  

Onuncu bölümde dükkânda verilen atölye hizmetlerini saptamak üzere sorular 

sorulmuĢtur.  Onbirinci bölümde satılan ürün türleri ve dükkân büyüklüğünün bu ürün 

türlerini sergilemeye ve yeterliği olup olmadığı sorgulanmıĢtır.  

On ikinci bölümde dükkânların yeniden yaptırılması halinde seçilecek mevki, 

dükkân büyüklüğü, iç mekan düzenlenmesi ve tasarımı hakkında görüĢleri sorgulanarak 

anket bitirilmiĢtir.  
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6.2.1 Eğitim Durumu 

Yapılan anket sonucu kuyumcuların % 40‟ı Lise mezunu, % 25‟i Üniversite 

mezunu ve %17,5 Ġlkokul Mezunu ve % 12,5‟uğu da ortaokul mezunu olduğu ve % 

5‟ininde yüksek lisans mezunu olduğu saptanmıĢtır.  Kuyumcuların % 30‟unun 

üniversite mezunu olduğu ve kiĢilerin yüksek eğitimine rağmen kuyumculuk mesleğini 

tercih ettikleri anlaĢılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 YaĢ Durumu 

Yapılan anket çalıĢmasında kuyumcuların %47.5‟uğu 30-39 yaĢ 

aralığında,%25‟i 50-59 yaĢ aralığında, %17.5‟uğu 40-49 yaĢ aralığındadır. Tüm 

kuyumcuların %90‟nının 30-59 yaĢ grubu arasında olduğu saptanmıĢtır. 
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Grafik  1. Eğitim Durumu 
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6.2.3 Mesleki Eğitim 

Yapılan anket sonucu kuyumcuların % 52.50‟ sinin mesleki eğitim almıĢ, 

%47.50‟ sinin mesleki eğitim almamıĢ olduğu anlaĢılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4 Dükkânların Tasarımı 

Yapılan anket sonucu kuyumcuların % 25‟ inin dükkânları için tasarım 

yaptırdığı ve %75‟ inin tasarım yaptırmadığı ortaya çıkmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5 Dükkânların Tasarım YapılıĢ ġekilleri 

Yapılan anket çalıĢmasında dükkânların tasarım yapıĢ Ģekillleri incelendiğinde, 

%87.50‟ lik bir oranın mağazanın dıĢ görünüĢüne, %62.50‟ lik bir oranın mağaza 

giriĢine, %57.50‟ lik bir oranın döĢeme ve duvar renklerine, %72.50‟ lik bir oranın 

tavan aydınlatma sistemine önem verdiği saptanmıĢtır. En yüksek oran %90 ile vitrinin 
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Grafik  3. Mesleki Eğitim 

Grafik  4. Dükkan Tasarımı 
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Grafik 4. Dükkan Tasarımı 
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yaya yolundan dikkat çekici olması, en düĢük oran ise %7.50‟ lik bir oran ile diğer 

faktörler yer almıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.6 Tasarımda Seçenekler 

Yapılan anket sonucu kuyumcuların %80‟ inin tasarımda, vitrindeki tasarım ve 

sergileme yöntemlerini, %42.50‟ sinin mağaza içi sergileme standlarının Ģekillerini, 

%25‟ inin demirbaĢların mağaza içinde yerleĢtirilmesini, %60‟ ının müĢteri ve tezgah 

iliĢkisini %25‟ lik bir oranın ise diğer faktörleri öne çıkartmak istediği anlaĢılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.7 MüĢteri Memnuniyeti Sağlamak Ġçin Mekânsal Olarak Verilen Hizmetler 

Yapılan anket çalıĢmasında, kuyumcuların müĢteri memnuniyetini sağlamak 

için, %85‟ inin genel temizlik, %55‟ inin içerideki havanın temizliği, %27.50‟ sinin iç 

mekanda müzik  yayını yapılmasını, %55‟ inin personelin dıĢ görünüĢünü, % 10‟ luk bir 

oranın müĢteri için wc-lavabo imkanı sağladığını, %60‟ ının müĢteri için rahat oturma 

imkanını sağladığı, %10‟ un ise diğer faktörleri sağladığı saptanmıĢtır. 
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Grafik  5. Dükkan Tasarım YapılıĢ ġekli 
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6.2.8 Bu gün Mağazanızı Yeniden Yaptırtmak Ġmkânınız Olsa Neyi-Neleri 

DeğiĢtirmek Ġstersiniz? 

 

Yapılan anket sonucu kuyumcuların bugün mağaza yenileme imkanı olsa 

yenilemek istedikleri oransal olarak, %42.50‟ nin mağazanın dıĢ görüntüsü, %22.50‟ 

nin mağazanın giriĢini, %20‟ nin vitrinin caddeden/yaya yolundan dikkati çekecek 

Ģekilde oluĢturulmasını, %27.50‟ nin döĢeme ve duvar kaplamaları ve renklerinin, %35 

inin tavan ve aydınlatma sistemini, %32.50‟ sinin, vitrindeki tasarım ve sergileme 

yöntemlerini, %17.50‟ sinin mağaza içi sergileme standlarının Ģekillerini, %10‟ unun 

demirbaĢların mağaza içinde yerleĢtirilmesi, %17.50‟ sinin müĢteri ve tezgah iliĢkisini 

ve %30‟ un diğer faktörleri değiĢtirmek istediği saptanmıĢtır. 
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Grafik  7. MüĢteri Memnuniyeti Hizmetleri 

Grafik  8. Mağaza DeğiĢiminde Öngörülenler 
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6.2.9 MüĢterilerinizi AlıĢveriĢ Yapılırken Hangi Sosyal Faktörlerden Etkilediğini 

Gözlemliyorsunuz? 

 

Yapılan anket sonucu kuyumcuların müĢterilerin etkilendiği sosyal faktörler 

hakkındaki görüĢlerinin oransal olarak, %72.50‟ sinin arkadaĢ çevresinden, %57.50 

„sinin referans gruplarından, %30‟ unun sosyal sınıf statüsünden ve %10‟ nunda diğer 

faktörler olduğu saptanmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.10 Mağazanızın Hangi Konumda Olmasını Tercih Edersiniz? 

Yapılan anket çalıĢmasında kuyumcuların %50‟si mağazasının köĢede, %32.50 

„si düz cadde üzerinde, %20‟ si iki caddenin kesiĢtiği T üzerinde, %2.5‟ i kavisli cadde 

üzerinde olmasını tercih ettikleri sonucu çıkmıĢtır. 
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Grafik  9. Mağaza Konumu Tercihi 
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6.2.11 Mağazanızın Hangi Ortamda Olmasını Tercih Edersiniz? 

Yapılan anket sonucu kuyumcuların % 82.50‟ si mağazasının kent içinde 

olmasını tercih ederken, %17.50‟si mağazasının alıĢveriĢ merkezinde olmasını tercih 

etmektedir.  %2.5‟ lik bir oran ise mağazasının sanal ortamda olmasını tercih etmekte 

olduğu anlaĢılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.12  Kent Ġçindeki Mücevher Mağazalarının Tercih Sebebi Olabilecek 

Özellikleri Hangileridir? 

 

Yapılan anket sonucu kuyumcuların kent içi mücevher mağazalarını tercihleri 

arasında, %82.50‟ lik bir oranda yaya sirkülasyonu, %40‟ lık bir oranın caddedeki diğer 

mağazalar, %35‟ lik bir oranın otopark gereksinimi, %12.50‟ lik bir oranın kaldırım yol 

düzenlemesi ve %2.5‟ lik bir oranın diğer faktörleri belirttiği saptanmıĢtır. 
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Grafik  10. Mağazanın Bulunması Ġstenen Ortam 
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6.2.13 AlıĢveriĢ Merkezi Ġçindeki Mücevher Mağazalarının Tercih Sebebi 

Olabilecek Özellikleri Hangileridir? 

 

Yapılan anket sonucu kuyumcuların alıĢveriĢ merkezlerindeki mücevher 

mağazalarını tercihleri arasında, % 52.50‟ lik bir oran güvenlik, %55‟ lik bir oranın 

imaj, %52.50‟ lik bir oranın yaya sirkülasyonu, %20‟ lik bir oranın mimari tasarım, 

%12.50‟ lik bir oranın iklimlendirme, % 2.50‟ lik bir oranın ise diğer sebepleri belirttiği 

saptanmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.14 Markanızda Teknolojiden Ne ġekilde Yararlanıyorsunuz? 

Yapılan anket sonucu kuyumcuların teknolojiden yararlanma Ģekilleri oransal 

olarak, %62.50 iç mekanda (kasa, barkod okuyucu vs.), %45 satıĢ (internet, televizyon), 

%45 mücevher tasarımı ve %10 diğer faktörler olduğu saptanmıĢtır. 
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Grafik  12. AlıĢveriĢ Merkezlerinde Mağazanın Tercih 

Sebepleri 

Grafik  13. Teknolojiden Yararlanma ġekilleri 
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6.2.15 Mağazanızda Vitrinin MüĢteriler Ġçin Ne Kadar Etkili Olduğunu 

DüĢünüyorsunuz? 

 

Yapılan anket sonucu kuyumcuların %90‟ ı vitrinin müĢteriler için çok etkili 

olduğunu, %7.5‟ lik bir oran diğer faktörler kadar etkili olduğunu, %2.5‟ lik bir oran ise 

çok fazla etkisi olduğunu düĢünmemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.2.16 Mağaza Tasarımında GiriĢ Alanı Ġçin Hangilerine Önem Verdiniz? 

Yapılan anket çalıĢmasında kuyumcuların, mağaza tasarımında giriĢ alanı için, 

%55 i kot basamak yapılmaması, %70‟ i aydınlatma, %40 zeminin kaygan malzemeden 

olmaması, %5‟ i engelliler için rampa uygulaması, %30‟ u güvenlik konumlandırması, 

%7.5‟ i dinlenme amaçlı oturma elemanı kullanılması, %25‟ i kasa güvenlik 

konumlandırmasına önem verdiğini belirtmiĢtir. 
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Grafik  14. Vitrinin MüĢteri Üzerine Etkisi 
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6.2.17 SatıĢ Standlarında Hangi Seçenekler Büyük Önemi TaĢır? 

Yapılan anket sonucu kuyumcuların %62.50‟ si satıĢ standlarında mücevher 

cinsine göre sergilemeye, %42.50‟ si set ve basamak kullanarak sergilemeye, %27.50‟ 

si tüm sergi ünitelerinin aynı konsept içinde olmasına, %47.50‟ si sergi ünitelerinin 

mağaza imajına uygunluğuna önem verdiği saptanmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.18 Güvenliği Çok Önemli Olan Depolama Alanı Mağazanızın Hangi 

Bölümünde Yer Alıyor? 

 

Yapılan anket sonucu kuyumcuların %72.50‟ si depolamayı satıĢ ve sirkülasyon 

katında, %15‟ inin bodrum katında, %17.50‟ sinin üst katlarda, %2.5‟ i farklı Ģekilde 

sağladığı saptanmıĢtır.  
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Grafik  16. SatıĢ Standları 

Grafik  17. Depolama Alanı 

Grafik 17. SatıĢ Standları 

Grafik 18. Depolama Alanı 
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6.2.19 Mağazanızın Güvenliğini Hangi Yöntemle Sağlıyorsunuz? 

Yapılan anket sonucu kuyumcuların % 17.50‟ sinin güvenliği kendi imkanları ile 

sağladığı, %97.50‟ sinin ise güvenlik Ģirketi aracılığı ile sağladığı saptanmıĢtır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.20 Doğru UygulanmıĢ Bir Mağaza Aydınlanmasının Getirileri Nelerdir? 

Yapılan anket sonucu kuyumcuların %80‟ i doğru uygulanmıĢ bir mağaza 

aydınlatmasının müĢterinin ürünleri doğru ve çabuk bir biçimde değerlendirmesine 

yardımcı olduğunu, %70‟ i doğru uygulanmıĢ bir mağaza aydınlatmasının müĢterinin 

dikkatini mağaza içerisine çektiğini, %35‟ i doğru uygulanmıĢ bir mağaza 

aydınlatmasının mağaza içi müĢteri trafiğini canlandırdığını, %15‟ i ise doğru 

uygulanmıĢ bir mağaza aydınlatmasının mağaza personelinin çalıĢma Ģevkini 

arttırdığını belirtmiĢtir. 
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Grafik  18. Güvenlik Sağlama Yöntemi 

Grafik  19. Doğru Aydınlatmanın Avantajları 

Grafik 19. Güvenlik Sağlama Yöntemleri 

Grafik 20. Doğru Aydınlatma 
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6.2.21 Mağazanızın Ġklimlendirmesini Ne ġekilde Sağlıyorsunuz? 

Yapılan anket sonucu kuyumcuların %100‟ ünün klima ile mağaza 

iklimlendirmesi sağladığı, %15‟ inin ise havalandırma kanalı kullandığı saptanmıĢtır. 

 

 

6.2.22 Renklendirmede Hangi Seçeneği Tercih Edersiniz? 

 

Yapılan anket sonucu kuyumcuların %35‟ i tüm mağazada aynı rengi 

kullanmayı tercih ederken, %65‟i belli bölümlerde farklı renkler kullanmayı tercih 

etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.23 Mağazanızda Müzik, TV  V.B. Çalarmısınız ?  

 

Yapılan anket sonucu kuyumcuların %75‟ inin mağazada müzik, tv yayını 

yaptığı, %25‟ inin ise yapmadığı saptanmıĢtır. 
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Grafik  20. Mağazanın Renkleri 

Grafik 21. Ġklimlendirme ġekli 

Grafik 22. Mağazanın Renkleri 
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6.2.24 Mağazanızda Atölye Var Mı? 

 

Yapılan anket sonucu kuyumcuların %65‟ inin mağazasında atölye bulunduğu, 

%35 inin ise bulunmadığı saptanmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.25 Atölye Ne Amaçla Kullanılıyor 

Yapılan anket sonucu kuyumcuların %42.86‟ sı mağazada atölyeyi tamir iĢleri 

için kullanırken, %57.14‟ ü ise  değiĢik mücevher üretim ve tamiri için kullanmaktadır. 
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Grafik  21. Müzik Yayını 

Grafik  22. Atölye 

Grafik  23. Atölyenin Kullanım ġekli 

Grafik 23. Müzik Yayını 

Grafik 24. Atölye 

Grafik 25. Atölyenin Kullanım ġekli 
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6.2.26 Mağazanızda Kuyumculukla Ġlgili Hangi Bir Makine  Var Mı ? 

Yapılan anket sonucu kuyumcuların %87.50‟ sinin mağazasında kuyumculuk ile 

ilgili bir makine bulunurken, %12.50‟ sinin mağazasında bulunmadığı saptanmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.27 Ne Tür Ürünler Satıyorsunuz? 

Yapılan anket sonucu kuyumcuların %92.50‟ si 22 ayar altın ürünleri, %40‟ ı 

pırlanta ve elmas ağırlıklı, %17.50‟ si 18ayar altın ürünleri, %12.50‟ si gümüĢ takı, 

%2.5‟ i ise gümüĢ süs eĢyaları satmakta olduğu saptanmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.28 Mağazanızın Mevcut Büyüklüğü Sattığınız Ürünler Ġçin Yeterli mi? 

Yapılan anket sonucu kuyumcuların %77.50‟ si mağaza büyüklüğünün yeterli 

olduğunu düĢünmekte, %22.50‟ si yetersiz olduğunu düĢünmektedir. 
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Grafik  24. Makine Tezhicat Kullanımı 

Grafik  25. Ürün ÇeĢitleri 

Grafik 26.Tezhicat Kullanımı 
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6.2.29 Yeniden Mağaza Yaptırtmak Ġsterseniz, En Az Kaç Metrekare Olmasını 

Tercih Ederdiniz? 

 

Yapılan anket sonucu kuyumcuların % 60‟ ı 50 m2 üzeri, %15‟ i 25.29 m2 üzeri, 

%10 u 40-44 m2 aralığı, %7.5‟ i, 30-34 m2 aralığı, %5‟ i 20-24 m2 aralığı ve %2.5‟ i 

45-49m2 aralığını tercih etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.30 Ve Ne Tür Bir Ġç Düzenleme Ġstersiniz? 

Yapılan anket sonucu kuyumcuların 25‟ i klasik anlamda bir iç düzenlemeyi, 

%75‟ i müĢterinin alacağı ürüne göre ayrı düzenlenmiĢ iç mekan tasarımını tercih 

ediyor. 
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Grafik  27. Arzu Edilen Mağaza Büyüklüğü 
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6.2.31 Sizce Ürün SatıĢı Diğerlerine Göre Yüksek Olan Mağazaların Ne Tür 

Avantajları Bulunmaktadır? 

Yapılan anket sonucu kuyumcuların %97.50‟ si mevkii, %60‟ ı vitrin sergileme, 

%55‟ i mağaza cephesi, %42‟ si iç düzenleme, %40 mağazada müĢteriye yönelik 

konforun sağlanmıĢ olması, %30‟ u ise mağazanın çok lüks ve pahalı malzemeler ile 

tasarlanmıĢ olması cevabını vermiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu bölümde ele alınan konular: Tüm incelenen kuyumcu dükkânlarında yapılan 

tespitleri içeren bulguların tamamı verilen tek bir tabloda toplanarak kuyumcu 

dükkânlarının nitelikleri, planlama ve tasarımda uygulamaları birbirleri ile kolayca 

karĢılaĢtırılabilir hale getirilmiĢtir  (Bkz. EK 4). Anketlere kırk kuyumcu tarafından 

verilen cevaplar da ayrıca tek bir tabloda toplanarak kuyumcuların değiĢik konulara 

bakıĢ açıları, büyük oranda uygun buldukları ve/veya karĢı çıktıkları hususlar 

karĢılaĢtırmalı olarak görselleĢtirilmiĢtir (Bkz. EK5).   
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Grafik  28. Ġç Düzenleme ġekli 

Grafik  29. Ürün SatıĢına Etki Eden Faktörler 

Grafik 30. Ġç Düzenleme ġekli 

Grafik 31. Ürün SatıĢına Etki Eden Faktörler 



154 

 

 

Anket sonuçlarına göre, yaĢ ortalaması 30-59 arasında değiĢmekte olan 

kuyumcuların çoğunluğu lise mezunu ve az sayıda kuyumcu ise yüksek lisans 

mezunudur. Yarısı mesleki eğitim almıĢ, yarısı ise almamıĢtır.  

Kuyumcuların çoğunluğu dükkânlarının planlanmasında bir tasarımcı ile 

çalıĢmamıĢlardır.  Dükkân tasarımda en önem verdikleri husus, vitrinin ve dükkânın dıĢ 

görünüĢünün dikkat çekici ve etkileyici olmasıdır.  Dükkânlarını bu gün yenileme 

imkânları olsa, yapacakları ilk iĢin dükkânın dıĢ görünüĢünü değiĢtirmektir olduğu 

saptanmıĢtır.   

Doğru uygulanmıĢ bir vitrin aydınlatmasının müĢterinin tarafından ürünlerin 

doğru ve çabuk bir biçimde değerlendirilmesine yardımcı olması ve müĢterinin 

dikkatini dükkân içerisine çekmesidir. Vitrin ve iç sergileme satıĢ stant tasarımlarında 

mücevher cinsine göre sergilemeye önem verilmiĢtir. 

Mekân bazında müĢteri memnuniyetini sağlamada en önemli unsurlardan biri 

genel temizliktir. Wc-lavabo imkanı sağlamanın çok önemli bulunmamıĢtır. 

MüĢterilerin dükkân seçimi yaparken etkilendikleri sosyal faktörler arasında ortak görüĢ 

arkadaĢ çevresi ve referans grupları ön plana çıkmaktadır.  

Dükkânları cadde üzerinde bulunan 40 mücevher mağazası sahibinin çoğunluğu 

mevkiinin ürün satıĢının artmasında çok etkili olduğunu düĢünmekte ve yoğun yaya 

sirkülasyonunun bulunduğu kent içini tercih etmektedirler. Dükkânın alıĢveriĢ 

merkezinde olmasını tercih eden az sayıda kuyumcu ise güvenlik ve imaj sebebi ile 

tercihlerinin bu yönde olduğunu belirtmektedir.  

Teknolojinin özellikle iç mekânda (kasa, barkot okuyucu vs.) kullanılması tercih 

edilmektedir. Aynı zamanda güvenliği kendi imkânları ile sağlayan mücevher 

mağazaları dıĢında çok sayıda mücevher mağazası güvenlik Ģirketleri aracılığı ile 

güvenlik cihazları kullanarak teknolojiyi mağazalarına sokmaktadır, güvenliğin en 

önemli olduğu depolama alanlarını ise çok sayıda kuyumcu satıĢ ve sirkülâsyonun 

yoğun olduğu giriĢ katında, az sayıda kuyumcu ise bodrum ya da üst katlarda 

sağlamaktadır.  

Depolama alanları dıĢında kuyumcuların yarısından fazlası dükkân içerisinde 

atölye ve kuyumculuk ile ilgili makine bulundurmaktadır, Atölye genellikle isteğe bağlı 

olarak değiĢik mücevherlerin üretimleri ve basit tamiri iĢleri için kullanılmaktadır. 

Müzik ve TV yayını çok sayıda dükkânda kullanılmaktadır. Ġklimlendirme için 

alıĢveriĢ merkezleri dıĢında bulunan dükkânlarda ağırlıklı olarak split klima tercih 

edilmektedir.   
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Ġç mekân tasarımları incelendiğinde, çoğunluk mağazada belli bölümlerde farklı 

renkler kullanmayı ve müĢterinin alacağı ürüne göre ayrı düzenlenmiĢ iç mekân ve stant 

tasarımlarını tercih etmekte ve zeminde seramik, tavanda alçıpan asma tavan ve spot 

sistemi kullanmaktadır. Zeminde parke, tavanda yağlı boya ve floerasant ampul 

kullanım az miktarda da olsa bulunmaktadır.   

Deneklerin çoğunluğu iĢletmeleri için mevcut dükkânlarının boyutunun yeterli 

olduğunu düĢünmektedir. Yeniden yapma imkânları olması halinde 50 m
2
 üzeri 

olmasının daha yararlı olabileceğini belirtmektedirler.   
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YEDĠNCĠ BÖLÜM 

SONUÇ 

„„Mücevher Mağazalarında Ürün Sergileme Ve Ġç Mekân Tasarım Sorunları 

Üzerine Bir Ġnceleme, Çukurova Bölgesi Örneği‟‟ isimli yüksek lisans tez çalıĢmasında 

mücevher mağazalarında ürün sergilenmekte olan iç mekanların incelenmesi ve tasarım 

sorunlarının irdelenmesi amaçlanmıĢtır.  

Bu amaç doğrultusunda Çukurova Bölgesinde; Adana, Tarsus ve Mersin de kırk 

adet kuyumcu dükkânında anket ve tespit çalıĢmaları yapılmıĢtır. Söz konusu Ģehirlerde 

seçilen dükkânların durumlarını, sorunlarını saptamak ve öneriler geliĢtirmek amacıyla 

yapılan anket çalıĢmasının dıĢında literatür taraması yapılarak elde edilen kaynaklar 

ıĢığında mücevher mağazalarının ürün sergileme ve iç mekan tasarım sorunları 

irdelenmiĢtir. Bu araĢtırmada hazırlanan sorular anket konusunda uzmanlarla 

geliĢtirilmiĢ ve uzman anketörlerle deneklere sorular sorulmuĢtur. Ayrıca dükkânların 

ölçüleri alınarak plan Ģemaları çizilmiĢ, sergileme ünitelerinin ve mekanın fotoğrafları 

çekilmiĢtir.   

Bu çalıĢmalar neticesinde elde edilen verilerin karĢılaĢtırmalı olarak analizleri 

yapılmıĢ ve bundan sonra yapılacak tasarımlar için öneriler hazırlanmıĢtır. 

40 mücevher mağazasının sahiplerinin eğitim durumu incelendiğinde, %40‟ lık 

bir oranın lise mezunu, % 25‟i Üniversite mezunu %17,5 Ġlkokul Mezunu ve % 12,5 i 

de ortaokul mezunu  olduğu ve % 5‟ininde yüksek lisans mezunu olduğu saptanmıĢtır.  

Kuyumcuların % 30‟unun üniversite mezunu olduğu ve kiĢilerin yüksek eğitimine 

rağmen kuyumculuk mesleğini tercih ettikleri anlaĢılmaktadır.  

Ayrıca kuyumcuların %90‟nının 30-59 yaĢ grubu arasında ve ancak yarısının  

mesleki eğitim almıĢ olduğu saptanmıĢtır. 

Kuyumcuların %25‟i dükkânları için tasarım yaptırmıĢ ve %75‟i ise tasarım 

yaptırmamıĢtır. Dükkânların tasarım yapıĢ Ģekillleri incelendiğinde, önemsenen 

faktörler arasında vitrinin yaya yolundan dikkat çekici olması; birinci sırada, mağazanın 

dıĢ görünüĢü; ikinci sırada, mağaza giriĢi; üçüncü sırada ve döĢeme duvar renkleri 

faktörü dördüncü sırada yer almaktadır.  Mücevher mağazalarının genel düzenleme 

anlayıĢında tasarım yapılırken dikkat edilmesi gereken özelliklerin doğru uygulanması 

için tasarımcı ile çalıĢmak gerekmektedir. Mağaza konumuna uygun bir cephe ile vitrin 
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ve iç mekan bir arada düĢünülerek tasarlama yapılmalıdır.Mağazaların öne çıkartmak 

istedikleri incelendiğinde ise %80‟ inin tasarımda; vitrindeki tasarım ve sergileme 

yöntemlerini, %42.50‟ sinin; mağaza içi sergileme standlarının Ģekillerini, %25‟ inin; 

demirbaĢların mağaza içinde yerleĢtirilmesini,  %60‟ının; müĢteri ve tezgah iliĢkisini 

olduğu anlaĢılmıĢtır. . En yüksek oranda dikkat edilen konu vitrindeki tasarım ve 

sergileme yöntemlerini kapsayan  mücevher mağazaların gerek konumu gerekse cephe 

düzenlemeleri, potansiyel alıcıyı etkilemek ve onun mağazanın içine girmesini 

sağlamaya yönelik olmalıdır. Çünkü mağazanın dıĢındaki görüntü, potansiyel alıcıya 

ulaĢılan ilk yerdir. Mağazanın konumu, binanın mimari yapısı ve cephe tasarımı, 

potansiyel alıcıyı aktif alıcı hale dönüĢtürebilmekte, en önemli unsuru oluĢturmaktadır 

ve yapılan araĢtırmada çok etkili olduğu ortaya çıkan konudur. 

Vitrinler ve sergileme standları  incelendiğinde, kuyumcuların %62.50‟ si satıĢ 

standlarında mücevher cinsine göre sergilemeye, %42.50‟ si set ve basamak kullanarak 

sergilemeye, %27.50‟ si tüm sergi ünitelerinin aynı konsept içinde olmasına, %47.50‟ si 

sergi ünitelerinin mağaza imajına uygunluğuna önem verdiği saptanmıĢtır. 

Tasarımda çevresel fakrtörler arasında, sosyal, kültürel ve psikolojik faktörler, 

müĢteri profili ve teknoloji yer alır. Teknoloji faktörü incelendiğinde, kuyumcuların 

teknolojiden yararlanma Ģekilleri oransal olarak, %62.50 iç mekanda (kasa, barkod 

okuyucu vs.), %45 satıĢ (internet, televizyon) ve yine  %45 mücevher tasarımı olarak 

gözlemlenmektedir. Güvenlik konusunda yapılan araĢtırma göstermektedir ki teknoloji 

en çok Ģirketler aracılığıyla sağlanmakta olan güvenlik cihazları ile kullanılmaktadır. 

Kuyumcuların %97.50‟ sinin güvenlik Ģirketi aracılığı ile güvenliklerini sağladığı ve % 

17.50‟ sinin ise güvenliği hem güvenlik Ģirketi hem de kendi imkanları ile sağladığı 

saptanmıĢtır. Teknoloji de mücevher mağaza tasarımlarında, tefriĢ elemanı olarak da 

değerlendirilen güvenlik ürünleri gibi etkiler ile önem kazanmaktadır. Kuyumcuların 

%75‟ inin mağazada müzik, tv yayını yaptığı, %25‟ inin ise yapmadığı saptanmıĢtır. 

Teknolojik geliĢmeler ayrıca, günümüzdeki alıĢveriĢ alıĢkanlıklarını değiĢtirebilecek 

ölçüde büyük değiĢimler getirmektedir. Örneğin, kasalarda yer alan barkod okuyucular 

ve kredi kartı ile alıĢveriĢ imkanı sağlayan pos makineleri hem alıĢveriĢi 

kolaylaĢtırmakta hem de tüketimi artırmaktadır.  Katalogla satıĢ, telefonla satıĢ, 

televizyon kullanılarak yapılan doğrudan satıĢlar tüketicilerin mağazalardan 

beklentilerini değiĢtirmektedir. Sosyal, kültürel ve psikolojik faktörler, bireylerin 

tüketim alıĢkanlıklarını ve alıĢveriĢ tarzlarını belirlediğinden iĢletmeleri doğrudan 
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ilgilidir. Sosyal, kültürel ve psikolojik değiĢimler, tasarımcıları ve dolayısıyla 

tasarımları da etkiler. 

Bu bağlamda mağazalarda yapılan tasarımlar incelendiğinde, kuyumcuların, 

mağaza tasarımında giriĢ alanı için, %55‟i kot basamak yapılmaması, %70‟ i 

aydınlatma, %40 zeminin kaygan malzemeden olmaması, %5‟ i engelliler için rampa 

uygulaması, %30‟ u güvenlik konumlandırması, %7.5‟ i dinlenme amaçlı oturma 

elemanı kullanılması, %25‟ i kasa güvenlik konumlandırmasına önem verdiğini 

belirtmiĢtir. MüĢteri profili, müĢterilerin tüketim alıĢkanlıklarına, gelir durumlarına, 

mesleklerine, yaĢlarına ve cinsiyetlerine bağlı olarak değiĢiklik gösterir. Mağazaların 

varoluĢ nedenleri tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karĢılamaktır. Bu bağlamda müĢteri 

profiline bağlı olarak mağaza tasarımları da değiĢkenlik göstermektedir. 

MüĢterilerin alıĢveriĢ yaparken etkilendiği sosyal faktörler arasında bulunan 

müĢteri profili incelendiğinde  %72.50‟ sinin arkadaĢ çevresinden, %57.50‟ sinin 

referans gruplarından etkilendiği ortaya çıkmıĢtır. MüĢterilerin etkilendikleri konular 

sorulduğunda kuyumcuların %97.50‟ si mevkii, %60‟ ı vitrin sergileme, %55‟ i mağaza 

cephesi, %42‟ si iç düzenleme, %40 mağazada müĢteriye yönelik konforun sağlanmıĢ 

olması, %30‟ u ise mağazanın çok lüks ve pahalı malzemeler ile tasarlanmıĢ olması 

cevabını vermiĢtir. MüĢteri memnuniyetini sağlamak için kuyumcuların %85‟ inin genel 

temizlik, %60‟ ının müĢteri için rahat oturma imkanı, %55‟ inin içerideki havanın 

temizliği, aynı oranda personelin dıĢ görünüĢünü,  %27.50‟ sinin iç mekanda müzik  

yayını yapılmasını, % 10‟ luk bir oranın müĢteri için wc-lavabo imkanı sağladığını 

saptanmıĢtır. Dolayısıyla müĢteriye doğru hizmeti verebilmek için iĢletme sahipleri, 

mağaza konumu dıĢında mağazanın yapısal özelliklerine dikkat etmelidir. Cephe ve 

vitrin ile müĢteriyi mağazaya çekip, satıĢ standlarının doğru konumlandırarak müĢteriye 

konfor sunmalıdır. Ġç düzenlemenin (mobilya-sirkülasyon alanları) kullanıĢlı olması, 

konforun yanı sıra satıĢa sunulan ürüne yönelik lüks görüntüsü, etkili bir sunum için; 

temiz mekan ve personel seçimi, aydınlatma ve havalandırma konuları da mücevher 

mağazalarında müĢteriyi etkileyecek faktörlerdir.  

Mağazalarda iklimlendirme incelendiğinde, maliyet ve bina yapısı gereği 

kuyumcuların %100‟ ünün klima ile mağaza iklimlendirmesi sağladığı, %15‟ inin ise 

havalandırma kanalı kullandığı saptanmıĢtır. Ayrıca kuyumcuların %80‟i doğru 

uygulanmıĢ bir mağaza aydınlatmasının müĢterinin ürünleri doğru ve çabuk bir biçimde 

değerlendirmesine yardımcı olduğunu, %70‟i doğru uygulanmıĢ bir mağaza 

aydınlatmasının müĢterinin dikkatini mağaza içerisine çektiğini, %35‟i doğru 
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uygulanmıĢ bir mağaza aydınlatmasının mağaza içi müĢteri trafiğini canlandırdığını, 

%15‟i ise doğru uygulanmıĢ bir mağaza aydınlatmasının mağaza personelinin çalıĢma 

sevkini artıdığını belirtmiĢtir.  Aydınlatma doğru uygulandığında bulunduğu konum 

üzerinde mağazaya dikkati çekmeli, vitrinde ürünleri ön plana çıkartmalı ve iç mekanda 

müĢteriyi yönlendirebilmelidir. 

Bu konumlar arasında, düz cadde üzerinde konumlanmıĢ, kavisli cadde üzerinde 

konumlanmıĢ, iki caddenin kesiĢtiği T üzerinde konumlanmıĢ ve köĢe üzerinde 

konumlanmıĢ mağazalar mevcuttur. Kuyumcuların %50‟si mağazasının köĢede, 

%32.50‟si düz cadde üzerinde, %20‟si iki caddenin kesiĢtiği T üzerinde, %2.5‟i kavisli 

cadde üzerinde olmasını tercih ettikleri sonucu çıkmıĢtır.  Kent merkezinde ve alıĢveriĢ 

merkezlerinde bulunan mağazaları ele alacak olursak, her iki ortamlarda bulunan 

mücevher mağazalarında hem kalabalığa uyum sağlayacak, hemde dikkat çekerek 

müĢteriyi çekecek tasarımlara önem verilmesi gerekmektedir. 

Kuyumcuların % 82.50‟ si mağazasının kent içinde olmasını tercih ederken, kent 

içinde bulunan mücevher mağazaları, genellikle iĢlek cadde veya yaya dolaĢımının fazla 

olduğu yerlerde konumlandırılmaktadır. Mücevher mağazalarının kent içinde ve köĢede 

olması en çok tercih edilen konum olarak karĢımıza çıkmaktadır. Kuyumcuların kent içi 

mücevher mağazalarını tercihleri arasında, %82.50‟lik bir oranda yaya sirkülasyonu, 

%40‟lık bir oranın caddedeki diğer mağazalar, %35‟lik bir oranın otopark gereksinimi, 

%12.50‟lik bir oranın kaldırım yol düzenlemesi ve %2.5‟lik bir oranın diğer faktörleri 

belirttiği saptanmıĢtır. Kent içi mağazalarda ki kuyumculara ancak belirli ihtiyaçlar 

olunduğunda gidilmektedir. 

Mağaza sahiplerinin %17.50‟si ise mağazasının alıĢveriĢ merkezinde olmasını 

tercih etmektedir. AlıĢveriĢ merkezlerindeki mücevher mağazalarını tercihleri arasında, 

% 52.50‟lik bir oran güvenlik, %55‟lik bir oranın imaj, %52.50‟lik bir oranın yaya 

sirkülasyonu, %20‟lik bir oranın mimari tasarım, %12.50‟lik bir oranın iklimlendirme, 

% 2.50‟ lik bir oranın ise diğer sebepleri belirttiği saptanmıĢtır. Vakit geçirmek amacı 

ile alıĢveriĢ merkezinde dolaĢmaya gelen kimselerin genellikle satın alma amaçlı değil, 

baĢka insanların yoğunluğu ve hareketlerinden ve tesadüfen gördükleri ürünlerden, 

kampanyalardan  etkilenerek, ihtiyaçları olmazsa bile bu ürünleri satın almaya 

yönelmeleri sıklıkla karĢılaĢılan bir durumdur. Mücevher mağaza tasarımında mimari 

girdilerin amacı ürünü ön plana çıkarmak olmalıdır. Bu amaçla, mücevherlerin teĢhiri 

için kullanılan vitrinler mağaza dıĢında kullanıldığı gibi iç mekanda da vitrin bankolar, 

camekan sergileme üniteleri kullanılmaktadır. 
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Kuyumcuların %90‟ı vitrinin müĢteriler için çok etkili olduğunu düĢünmektedir. 

Kuyumcu iĢletmeleri büyüdükçe satıĢın yapıldığı alan dıĢında atölye, personel 

odaları gibi alanlar da mücevher mağazalarında hacim olarak büyümüĢtür. Atölye ve 

personel hacimleri mağaza ile bütün olarak kullanılabildiği gibi ayrı binalarda da 

kullanılmaktadır. Yapılan anket sonucu kuyumcuların %65‟inin mağazasında atölye 

bulunduğu, %35‟inin ise bulunmadığı saptanmıĢtır. Kuyumcuların %42.86‟ sı mağazada 

atölyeyi tamir iĢleri için kullanırken, % 57.14‟ü ise  ise değiĢik mücevher üretim ve 

tamiri için kullanmaktadır. Kuyumcuların %87.50‟sinin mağazasında kuyumculuk ile 

ilgili bir makine bulunurken, %12.50‟sinin mağazasında bulunmadığı saptanmıĢtır. 

Yapılan anket sonucu kuyumcuların %77.50‟si mağaza büyüklüğünün yeterli 

olduğunu düĢünmekte, %22.50‟si yetersiz olduğunu düĢünmektedir. % 60‟ı 50 m
2
 üzeri, 

%15‟i 25.29 m
2
 üzeri, %10‟u 40-44 m

2
 aralığı, %7.5‟ i, 30-34 m

2
 aralığı, %5‟ i 20-24 

m
2
 aralığı ve %2.5‟i 45-49m

2
 aralığını tercih etmektedir. Bu veriler ıĢığında, mevcut 

mağazasını büyütmek ya da küçültmek isteyen mağaza sahipleri sattıkları ürün ve 

konum gereği farklı m2 ler talep etmektedir. Mağaza boyutu ürün çokluğu ve müĢteri 

sirkülasyonu dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Ayrıca mağazaların vitrinlerinde 

kullanılan boyutlar; gerek mağazanın, gerekse ürünün algılanmasında, önem 

taĢımaktadır. Mağazalarda vitrin için ayrılan alanın yüksekliği, derinliği, camın ölçüleri, 

amaca cevap verebilecek Ģekilde tasarlanmalıdır. 

Kuyumcuların bugün mağaza yenileme imkanı olsa yenilemek istediklerinin ilk 

sırasında  %42.50‟lik bir oran ile mağazanın dıĢ görüntüsü gelmektedir, diğer faktörler 

ise anket sırasıyla,  %22.50‟sinin mağazanın giriĢini, %20‟sinin vitrinin caddeden/yaya 

yolundan dikkati çekecek Ģekilde oluĢturulmasını, %27.50‟inin döĢeme ve duvar 

kaplamaları ve renklerinin, %35‟ inin tavan ve aydınlatma sistemini, %32.50‟sinin, 

vitrindeki tasarım ve sergileme yöntemlerini, %17.50‟sinin mağaza içi sergileme 

standlarının Ģekillerini, %10‟unun demrbaĢların mağaza içinde yerleĢtirilmesini, 

%17.50‟sinin müĢteri ve tezgah iliĢkisi cevabını vermiĢtir. Mücevher mağazalarının 

tasarımında, iç ve dıĢ mekân; bir bütün olarak düĢünülerek tasarlanmaktadır. Buradaki 

amaç; insanların cephe ve vitrin tasarımdan etkilenerek, iç mekâna girmelerinin ve her 

iki mekânın da ortak bir dilinin, mesajının ve amacının olduğunun algılanmasını 

sağlanmasıdır. Mağazanın dıĢındaki görüntünün alıcıya ulaĢılan ilk yer olması nedeni 

ile cephe düzenlemeleri ve vitrin tasarımları potansiyel alıcıyı etkilemeye ve müĢterinin 

mağazanın içine girmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. 
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Prof.Dr.Yusuf Gürçınar danıĢmanlığında ' Mücevher Mağazalarında Ürün Sergileme 

ve Ġç Mekân Tasarım Sorunları, Çukurova Bölgesi Örneği“ Konulu Yüksek Lisans  

tezi  hazırlamaktayım. Bu tez çerçevesinde hazırlamıĢ olduğum anketi 

cevaplandırmanızı önemle rica ederim  

Vereceğiniz cevaplar sadece akademik amaçla kullanılacaktır. Katılımınız için Ģimdiden 

teĢekkür ederiz. 

 

 

 

ANKET FORMU 

Tarih:          :   

Saat:            :   

Ġsim/ Soyadı  :  

Adres            : 

Tlf. 

1. Eğitim durumunuz nedir ? 

o ilkokul mezunu   

o ortaokul     

o lise mezunu    

o üniversite mezunu   

o y.lisans  

o Doktora 

 

2. Kaç yaĢındasınız ? 
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3. Kuyumculukla ilgili mesleki eğitim- kurs- aldınız mı ? 

 o Evet  ................................... 

 o Hayır 

4. Mağazanızın tasarımı yapılırken bir tasarımcı ile çalıĢtınız mı? 

o Evet 

o Hayır 

5. Mücevher mağazanızın genel tasarımı yapılırken en çok hangi seçenekleri ön 

plana çıkartmayı hedeflediniz? Önceliğine göre numaralandırarak iĢaretleyiniz. 

o Mağazanın dıĢ görünüĢü 

o Mağaza giriĢi (kapılar ve vitrinler) 

o Vitrinin caddeden/ yaya yolundan dikkati çekmesi 

o DöĢeme ve duvar kaplamaları ve renkleri  

o Tavan ve aydınlatma sistemi 

o Diğer 

............................... 

6. Mücevher mağazanızın iç mekân ve vitrin tasarımı yapılırken en çok hangi 

seçeneği ön plana çıkartmayı hedeflediniz? 

o Vitrindeki tasarım ve sergileme yöntemi 

o Mağaza içi sergileme standlarının Ģekli 

o DemirbaĢların mağaza içinde yerleĢtirilmesi 

o MüĢteri ve tezgah iliĢkisi 

o Diğer 
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............................... 

7. MüĢteri memnuniyeti sağlamak için mekansal olarak verdiğiniz hizmetler 

o Genel temizlik,  

o Ġçerideki havanın temizliği 

o Ġç Mekanda Müzik Yayını  

o Personelin dıĢ görünüĢü 

o MüĢteri için WC Lavabo imkânı 

o MüĢteri için rahat oturma alanları 

o Diğer 

............................... 

8. Bu gün mağazanızı yeniden yaptırtmak imkanınız  olsa neyi-neleri değiĢtirmek 

istersiniz? 

o Mağazanın dıĢ görünüĢü 

o Mağaza giriĢi (kapılar ve vitrinler) 

o Vitrinin caddeden/ yaya yolundan dikkati çekecek Ģekilde yeniden 

düzenlenmesi 

o DöĢeme ve duvar kaplamaları ve renkleri  

o Tavan ve aydınlatma sistemi 

o Vitrindeki tasarım ve sergileme yöntemi 

o Mağaza içi sergileme standlarının Ģekli 

o DemirbaĢların  mağaza içinde yerleĢtirilmesi 

o MüĢteri ve tezgah iliĢkisi  
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o Diğer 

............................... 

9. MüĢterilerinizi alıĢveriĢ yapılırken hangi sosyal faktörlerden etkilediğini 

gözlemliyorsunuz? 

o Sosyal sınıf-statüsü 

o Referans grupları-(iĢ adamları-dernekler) 

o ArkadaĢ çevresi  

0  Diğer 

............................... 

10. Mağazanızın hangi konumda olmasını tercih edersiniz? 

o Düz Cadde Üzerinde 

o Kavisli Cadde Üzerinde 

o Ġki Caddenin KesiĢtiği “T” Üzerinde 

o köĢede 

o Diğer 

............................... 

11. Mağazanızın hangi ortamda olmasını tercih edersiniz? Seçim yaptığınız 

konumun size getirisi ne olacaktır? 

o kent Ġçinde  

o alıĢ veriĢ merkezinde 

o Sanal Ortamda (Internet üzerinden pazarlama) 

o Diğer 



168 

 

 

............................... 

12. Kent içindeki mücevher mağazalarının tercih sebebi olabilecek özellikleri 

hangileridir? 

o Caddedeki diğer mağazalar 

o Kaldırım-yol düzenlemesi 

o Mağaza logosunun çevreye uyum sağlamak için değiĢtirilmesi gerekliliği 

o X   Yaya sirkülasyonu 

o Otopark gerekliliği    

o Diğer 

............................... 

13. AlıĢveriĢ merkezi içindeki mücevher mağazalarının tercih sebebi olabilecek 

özellikleri hangileridir? 

o Ġmaj açısından konumu 

o Yaya Sirkülasyonu 

o Mimari Tasarım yapılırken mücevher mağazalarının önceden düĢünülmesi 

o Ġklimlendirme 

o Güvenlik 

o Diğer 

............................... 

14. Markanızda teknolojiden ne Ģekilde yararlanıyorsunuz? 

o Ġç Mekanda ( Kasa- Barkod Okuyucu vs.) 

o SatıĢ ( Ġnternet – Televizyon vs.) 
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o Mücevher Tasarımı 

o Diğer 

............................... 

15. Mağazanızda vitrinin müĢteriler için ne kadar etkili olduğunu düĢünüyorsunuz? 

o Çok etkilidir. 

o Diğer faktörler kadar etkilidir. 

o Çok fazla etkisi yoktur. 

o diğer 

............................... 

16. Mağaza tasarımında giriĢ alanı için hangilerine önem verdiniz? 

o X  Kot-basamak olmaması 

o Aydınlatma 

o Zemin malzemesinin kaygan yapıda olmaması 

o Engelliler için rampa uygulaması 

o Güvenlik konumlandırması 

o Dinlenme amaçlı oturma elemanı uygulaması 

o Kasa-güvenlik yakınlığı 

o Diğer 

............................... 

17. SatıĢ standlarında hangi seçenekler büyük önemi taĢır? 

o Mücevher cinsine göre farklı sergileme 
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o X   Set ve basamak kullanarak sergileme 

o Tüm sergi ünitelerinin aynı konsept içinde olması 

o Sergi ünitelerinin mağaza imajına uygunluğu 

o Diğer 

............................... 

18. Güvenliği çok önemli olan depolama alanı mağazanızın hangi bölümünde yer 

alıyor? 

o SatıĢ-sirkülasyon katında 

o Bodrum katında 

o Üst katlarda 

o Diğer 

............................... 

19. Mağazanızın güvenliğini hangi yöntemle sağlıyorsunuz? 

o Kendi bünyemizde güvenliği sağlıyoruz. 

o Güvenlik ġirketi aracılığı ile güvenliği sağlıyoruz.”alarm v.b” 

20. Doğru uygulanmıĢ bir mağaza aydınlanmasının getirileri nelerdir? 

o MüĢterinin ürünleri doğru ve çabuk bir biçimde değerlendirmesine yardımcı 

olur. 

o MüĢterinin dikkatini mağaza içerisine çeker.  

o Mağaza içi müĢteri trafiğini canlandırır. 

o Mağaza personelinin çalıĢma sevkini artırır. 
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21.  Mağazanızın iklimlendirmesini ne Ģekilde sağlıyorsunuz? 

o Havalandırma kanalları 

o Klima 

22.  Renklendirmede hangi seçeneği tercih edersiniz? 

o Tüm mağazada aynı rengi kullanmayı 

o Belli bölümlerde farklı renkler kullanmayı 

23. Mağazanızda müzik, TV  v.b. çalarmısınız   ? 

o Evet 

o Hayır 

24.  Mağazanızda atölye var mı?   

o Hayır 

o Evet 

Tamir iĢleri için kullanıyorum 

değiĢik mücevher  üretimi yapıyorum. 

Ürün türleri: 

25. Mağazanızda kuyumculukla ilgili hangi bir makine  var mı ?  

o Evet 

o Hayır 

26.  Ne tür ürünler satıyorsunuz        

27. Mağazanızın mevcut büyüklüğü sattığınız ürünler için yeterli mi? 

o Evet 
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o Hayır 

     Hangi alanların daha büyük olması gerekir 

28.  Yeniden mağaza yaptırtmak isterseniz, en az kaç metrekare olmasını ve  ne tür 

bir iç düzenleme tercih ederdiniz? 

o Klasik anlamda Vitrin – Tezgah ve MüĢteri alanı 

o MüĢterinin alacağı ürüne göre (niĢan Yüzükleri, altın lira ve bilezikler, pırlanta 

elmas Pırlanta, gümüĢ vs. ) ayrı ayrı düzenlenmiĢ satıĢ standları    

o Diğer 

            …………..          

29. Sizce  ürün satıĢı diğerlerine göre yüksek olan mağazaların ne tür avantajları 

bulunmaktadır? Önem sırasına göre birden  fazla numaralandırarak cevaplandırabilir 

misiniz.  

o Mevkii 

o Ġç Mekan Düzenlemesi 

o Vitrin ve sergileme standlarının çekiciliği 

o Mağazada müĢteriye yönelik her türlü konforun ve özel servisin 

sağlanmıĢ olması 

o Mağazanın cephesinin etkileyici tasarımı  

o Mağazanın çok lüks ve pahallı malzemeler ile tasarlanmıĢ olması 
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EK 2 

ĠNCELENEN VE ANKET YAPILAN KUYUMCULAR VE ADRESLERĠ 

Nr. Ġsim Adres 

1 
Tarsus – Asutaylar 

Kuyumcusu 
Akbank KarĢısı Atatürk Cad. No. 5 Tarsus 

2 Tarsus – Gözde Kuyumculuk 
Atatürk Cad. Hurmalı ĠĢ Hanı Zemin Kat No. 26/B 

Tarsus 

3 
Tarsus – ReĢit Aykurt 

Kuyumculuk 
Akbank KarĢısı Atatürk Cad. No. 9 Tarsus 

4 Tarsus – Ender Kuyumculuk C. Topel Cad. Maliye Altı No: 14/B Tarsus 

5 

Tarsus – Canatan 

Kuyumculuk 
Cengiz Topel Cad. Solmaz ĠĢhanı No: 4 Tarsus 

6 

Tarsus – Temiz ĠĢ 

Kuyumcusuluk 
Cengiz Topel Cad. Baltalı Pasajı No: 17/D Tarsus 

7 

Tarsus – Bülent Çolak 

Kuyumculuk 

Cengiz Topel Cad. Maliye Sarayı Ġçelli Pasajı No: 10/A 

Tarsus 

8 Tarsus – Örnek Kuyumculuk Belediye ĠĢhanı No: 2/F Tarsus 

9 

Tarsus – Raci Özkurun 

Kuyumcu 
Cengiz Topel Caddesi No: 46/D Tarsus 

10 Tarsus – Gözen Kuyumcu Atatürk Cd. No:18 Tarsus 

11 

Mersin – Devasa 

Kuyumculuk 
Ġnönü Mahallesi 1407 sok. Ünal Apt. Altı Mersin 

12 Mersin – Ertaç Kuyumculuk Çankaya Mah. 4706 Hanri Atat Sokak No: 7/A Mersin 

13 

Mersin – Mehtap 

Kuyumculuk 

Atatürk Cad. UluçarĢı No: 1/N Mersin 

 

 

14 Mersin – Esin Kuyumculuk Hastane Cad. Güney ÇarĢısı KçĢesi No: 99/A Mersin 

15 Mersin – Dias Kuyumculuk Atatürk Cad. Hayfavi ĠĢ Hanı 22/m- Mersin 

16 Mersin – Ören Kuyumculuk Atatürk Cd. Hayfavi ĠĢ Hanı No:24/B Mersin 

17 Mersin – Ertürk Kuyumculuk Ulu ÇarĢı No:37-38 – Mersin 

18 Mersin – Özak Kuyumculuk 
Çankaya Mah. Silifke Cd. Öğretmenevi Altı No:38/G 

Mersin 

19 Mersin – Örnek Kuyumculuk Silifke Cad. Üzüm ĠĢ Hanı No:34/A Mersin 

20 Mersin – Özkan Kuyumculuk Silifke Cad. E. Öğretmenevi Altı No: 38/E Mersin 
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21 Mersin – Ġhsan Kuyumculuk Atatürk Cad. No: 20/D Mersin 

22 Mersin – Yusuf Kuyumculuk Atatürk Cad. No: 20 (Akbank KarĢısı) Mersin 

23 

Mersin – Karteper 

Kuyumculuk 
Çankaya Mah. UluçarĢıNo:2 Mersin 

24 Mersin – Ġçel Kuyumculuk Uray Cad. No:1 Mersin 

25 

Mersin – YaĢar  Ak 

Kuyumculuk 
Çankaya Mahallesi Atatürk Cad. No: 16/A Mersin 

26 

Adana – Cız Alyans 

Kuyumculuk 

Atatürk cd. Yeni kuyumcular ÇarĢısı No:27 

Seyhan/Adana 

27 Adana – Seyhan Kuyumculuk Atatürk cd. Yeni kuyumcular ÇarĢısı No:13 Adana 

28 Adana – Servet Kuyumculuk Yeni Kuyumcular ÇarĢısı No:24 Seyhan/Adana 

29 

Adana – CoĢkun 

Kuyumculuk 

Çakmak Cd. No: 10/A Seyhan/Adana 

 

 

30 Adana – Koray Kuyumculuk 
Ali Münif Cad. Büyük Adana ĠĢ Hanı No:1 

Seyhan/Adana 

31 Adana – Boğa Kuyumculuk Saydam Cad. No:49 Adana 

32 

Adana – Mehmet Levent 

Kuyumculuk 
Atatürk Cad. Kuyumcular ÇarĢısı No. 5 Adana 

33 

Adana – Kuyumcu Saadettin 

Gen Kuyumculuk 
Küçükesat Meydanı No:4 Adana 

34 

Adana – Gündüz Özkılınç 

Kuyumculuk 
Atatürk Cad. Yeni Kuyumcular ÇarĢısı No:33 Adana 

35 

Adana – Zümrüt 

Kuyumculuk 
Atatürk Cad. Yeni Kuyumcular ÇarĢısı No:14 Adana 

36 Adana – Nilsu Kuyumculuk 
Atatürk Cad. Dura Apt. No:44 Kuyumcular ÇarĢısı Yanı 

Adana 

37 

Adana – Hasan Öz 

Kuyumculuk 
Atatürk Cad. Yeni Kuyumcular ÇarĢısı No:12 Adana 

38 

Adana – Sertaç Boğa 

Kuyumculuk 
Obalar Cad. GiriĢi No:12 Adana 

39 

Adana – Mercan Hazar 

Kuyumculuk 

5 Ocak Meydanı Altunören 1 ĠĢ Hanı Pasaj GiriĢi No:Z/1 

Seyhan Adana 

40 Adana – Efes Kuyumculuk Küçükesat M. Seyhan Adana 
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                                                 EK 3 

FOTOĞRAFLARIN ĠSĠMLERĠ, ALINDIKLARI KAYNAKLAR VE 

ADRESLERĠ 

 

Nr. Ġsim Adres Kaynak 

1 Telkari Örneği 
 

URL-1 

2 

Sallantılı çiçekli dal üzerinde 

kuĢlu broĢ, özel koleksiyon 

19.yy. 
 

URL-1 

3 
  Osmanlı arması formunda 

broĢ, özel koleksiyon 19.yy. 
  URL-1 

4   Mersin Esin Kuyumculuk 
  Hastane Cad. Güney ÇarĢısı 

KçĢesi No: 99/A Mersin 
KiĢisel ArĢiv, 2009-1 

5 

  

AltınbaĢ Mağazası- Galeria 

AlıĢveriĢ Merkezi 

 Ġstanbul-Bakırköy  

Galeria AlıĢveriĢ Merkezi 
KiĢisel ArĢiv 2010-2 

   
 

6 
Koçak Gold – Nuri Osmaniye 

Cad. Ġstanbul 

Ġstanbul-Sultanahmet 

Nuri Osmaniye Caddesi 
KiĢisel ArĢiv 2008-3 

7 
Adana Koray Kuyumculuk 

Vitrin Tasarımı 

  Ali Münif Cad. Büyük 

Adaana ĠĢ Hanı No:1 

Seyhan/Adana 

KiĢisel ArĢiv 2009-4 

8 Adana, Ġpekyolu GiriĢ   KiĢisel ArĢiv 2008-5 

9 
  

Koçak Gold – Segileme Alanı 
  KiĢisel ArĢiv 2008-6 

   
 

10 Koçak Gold-SatıĢ Standı   KiĢisel ArĢiv 2008-7 

11 Adana Zümrüt Kuyumculuk 

  Atatürk Cad. Yeni 

Kuyumcular ÇarĢısı No:14 

Adana 

KiĢisel ArĢiv 2009-8 

12 
  Koçak Gold-Oturma Elemanı 

 
  KiĢisel ArĢiv 2008-9 

 

 

13 

 

 

Adana Gündüz Kuyumculuk 

 

Atatürk Cad. Yeni 

Kuyumcular ÇarĢısı No:33 

Adana 

 

 

KiĢisel ArĢiv 2009-10 

14 
Adana Gen Mağazası Vitrin 

Aydınlatması 
  KiĢisel ArĢiv 2009-11 

15 

  

Swarovski Mağaza Zinciri 

Örneği 

 Viyana KiĢisel ArĢiv 2008-12 


