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ÖZET 

Al� � veri�  merkezleri günümüzde sosyal hayat�n bir parças� haline gelmi� tir. 
Al� � veri�  ve tüketim kavram�yla ba� layan bu sektör dünyada oldu� u gibi ülkemizde 
h�zla geli� mektedir. Bu merkezler; ma� azalar�, ayd�nlatmas�, iklimi, bitki örtüsü, 
gölleri, yollar�, meydanlar�, e� lence birimleri, yemek alanlar� ile kent simülasyonu, 
h�zl� ya� ayan kentlinin s�k�� t�r�lm��  mekanlar� olmu� tur. Bu ba� lamda; bir kenti 
olu� turan ö� elerden yararlan�larak al�� veri�  merkezlerinin kent ile benzerli� i çal�� ma 
içeri� inde belirlenen kurguya göre incelenmi� tir.  

Birinci bölüm bu çal�� man�n ortaya koydu� u fikrin geli� im sürecinin anlat�m�yla 
ba� lamaktad�r. Bölümün devam�nda bu çal�� man�n amac�, kapsam� ve yöntemi 
belirtilmi� , daha önce yap�lm��  çal�� malar k�saca özetlenerek arka plan çal�� mas� 
yap�lm�� t�r.  

�kinci bölümde; tüketim, al�� veri�  kavram� aç�klanm��  ve farkl� toplumlarda bulunan 
farkl� kültürdeki al�� veri�  mekanlar�n�n türleri ve özellikleri tarihsel süreç içerisinde 
incelenmi� tir. Günümüze gelindi� inde ise yeni bir tüketim mekan� olan  al�� veri�  
merkezlerinin s�n�fland�r�lmas�, türleri ve özellikleri anlat�lm�� t�r. 

Üçüncü bölümde; Lynch’in kent ile ilgili ç�kar�mlar�ndan yararlan�larak kent tasar�m 
kriterleri belirlenmi�  ve bu kriterlere bina tasar�m kriterleri de eklenerek, al�� veri�  
merkezlerinde kullan�m � ekli tespit edilip, irdelenmi� tir.  

Uluslararas� Al�� veri�  Merkezleri Konseyi (ICSC) taraf�ndan ödüllendirilmi�  yurt 
d�� � örnekler, yurtd�� �ndan örnek al�narak yap�lm��  veya yine ayn� konsey taraf�ndan 
ödüllendirilmi� , �stanbul örnekleriyle toplam onyedi adet al�� veri�  merkezinin kent 
ve bina tasar�m kriterleri çerçevesinde incelemesi bir sonraki bölümde yap�lm�� t�r. 

Be� inci bölümde; �stanbul’daki al�� veri�  merkezleri, tasar�m kriterleri ile yurt d�� � 
al�� veri�  merkezi incelemelerinden elde edilen bilgilere göre kar� �la� t�r�larak 
de� erlendirilmi�  ve bu de� erlendirme bir tabloda özetlenmi� tir. 

Sonuç bölümünde; al�� veri�  merkezlerinin, kentin sosyo-ekonomik durumunu, 
kimli � ini yans�tan, zaman ve yap� organizasyonu aç�s�ndan s�k�� t�r�lm�� , simülasyon 
mekanlar haline geldi� ine, kente alternatif olarak kullan�ld�� �na ve bu nedenle kent 
için gerekli olan düzenlemelerin al�� veri�  merkezleri için de geçerli oldu� u 
sonucuna var�lm�� t�r. 
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SUMMARY 

Nowadays, shopping centers has became a part of the social life. This sector which 
began with the concept of consumption and shopping, has been developing rapidly 
in our country as in the world. These centers has become simulations of the city by 
their compressed places with stores, illumination, climate, vegetation, lakes, roads, 
open spaces and entertainment units for citizens who live fast. The similarities of 
shopping centers and the city are examined through editing which were determined 
in the content of this study by utilizing the elements constituting the city. 

The first part begins with the expression of the development process of the idea 
which this study deals with. Moreover, the aim, the scope, the technique of this 
study are stated; and the background study is expressed examining the previous 
work on the subject. 

In the second part of the study, the concepts of consumption and shopping are 
explained. Also the features and the kinds of shopping centers found in different 
societies and different cultures are examined in a historical process. In addition to 
this, the classification, the kinds and the features of shopping centers at present are 
explained. 

In the third part, the criteria of city design are determined by utilizing Lynch’s 
inferences about the city. Thus, the usage of shopping centers is analyzed by 
integrating the criteria of building design. 

In the next part the examples from abroad, rewarded by International Council of 
Shopping Centers, and seventeen shopping center built after abroad of �stanbul 
rewarded by the same council are taken into consideration to constitute the criteria 
of the city and building design. 

In the fifth part, the design criteria of shopping centers in �stanbul are evaluated by 
compairing with the information which was obtained from the examinations of 
shopping centers from abroad and summarized with a table. 

To sum up, shopping centers are used as alternatives for the city itself in the way of, 
its socio-economic faktors and identity and also they are like simulated spaces of 
time and building organization. Moreover, it can be claimed that the needs and 
arregements for the city are the same as for the shopping centers.  
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1. G� R��  

�nsano� lu var olu� uyla birlikte; göçebelikten ba� layarak, yerle� ik köy hayat�ndan 

kent hayat�na ya� am�n�n her evresinde ihtiyaçlar� do� rultusunda al�� veri�  kavram�n� 

kullanm��  ve günümüz kent kültürüne kadar çe� itlendirerek geli� tirmi� tir. Eski 

ça� larda de� i� -toku�  ile ba� layan al�� veri�  kavram�, ekonomik bir de� erin (paran�n)  

M.Ö. 7. yüzy�lda Asurlular taraf�ndan bulunmas�yla yeni bir boyut kazanm�� , de� erli 

madenlerin kar� �l� � � olan mal�n al�m-sat�m� ba� lam�� t�r. 17. yüzy�ldan günümüze 

kadar da ka� �t ve maden olarak kullan�lan para, mal ve hizmet al� � veri� inde, ayr�ca 

borç yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde herkes taraf�ndan benimsenen bir 

ödeme arac� olmu� tur (AnaBritannica, 1987) 

Odaba� �’n�n dedi� i gibi (2006);   insan do� du� u anda hayata al�� veri� le ba� lar. �nsan 

nefes al�r, verir; oksijeni tüketir, karbondioksit üretir. Bu ba� lamda insano� lunun 

ya� amas� için tüketmesi � artt�r. Havadan sonra ya� am�n sürmesi için su, yemek, 

giyecek gibi di� er hayati ihtiyaçlar�n ve mallar�n tüketilmesi gelmektedir. Ama 

Baudrillard’a göre (1986); ne mal�n miktar� ne de ihtiyaçlar�n kar� �lan�yor olmas� 

tüketim kavram�n� tan�mlamaya yeterli de� ildir; bunlar sadece tüketimin ön 

ko� uludur.  

Sanayi devrimiyle birlikte kentle� me olgusu toplumlar�n ekonomik, fiziksel ve sosyal 

yap�s�nda de� i� iklikler meydana getirmi� tir. Seri üretimin ortaya ç�kard�� � 

kapitalizmle ekonomik sistem de� i� mi� , ki� isel üretimin yap�ld�� � zanaat 

döneminden, fabrikalarda yap�lan seri üretimin sa� lad�� � ucuzlama sayesinde toplu 

üretim ba� lam�� t�r. Ürün çe� itlili � i ve kitle üretimi, yeni mekansal kullan�m 

çözümleri üretilmesine sebep olmu� tur. Al�� veri�  merkezleri de bu ekonomik, 

fiziksel ve sosyal ihtiyaçlar� kar� �lama amac�yla üretilen bir çözüm olarak kar� �m�za 

ç�kmaktad�r. 

Mimarl�� �n temel ürünü olan mekan, tüketim eyleminin de mekan� olmaktad�r 

(Y�rt�c�, 2002). Üretim, tüketim, al�� -veri�  eylemlerinin gerçekle� mesi için mekana 

ihtiyaç vard�r, çünkü mekan üretimi ve tüketimi yönlendirme, � ekillendirme 
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özelli� ine sahiptir. Tüketim merkezleri olarak adland�r�labilecek mekanlar, al�� veri�  

yöntemleri ve al�� kanl�klar� ile toplumdan topluma kurgu farkl�l�klar� göstermektedir. 

Bu çal�� mada al�� veri�  merkezlerinin tasar�m kriterlerinin de� erlendirilebilmesi için 

ilk olarak sosyal bir ihtiyaç olan al�� veri�  eyleminin ne oldu� u ve günlük ya� amda 

önemi anlat�lacakt�r. Al�� veri�  olgusuna ba� l� olan tüketim olgusu ve ayr�ca tüketim 

olgusu ile ili� kili olan kapitalizm, fordizm ve post fordizm bu fikirlerin yorumcular� 

olan Marx ve Henry Ford’un dü� ünceleriyle anlat�lmaya çal�� �lacakt�r. Tüketim 

sosyolojisi ve tüketim mekanlar� anlat�mlar�yla tüketimin insanlar ve mekanlar 

üzerindeki etkisi belirtilmeye çal�� �lacakt�r. 

Al� � veri�  ve tüketim örüntülerinden meydana gelen de� i� imin al�� veri�  mekanlar�na 

yans�mas�n� görmek için de tarihte çe� itli toplumlarda uygulanan al�� veri�  

mekanlar�n�n kullan�m � ekilleri, türleri ve özellikleri üzerinde durulacakt�r. Kent 

içinde kurulan bu al�� veri�  mekanlar�n�n tarihten bu güne geli� im sürecini gösterecek 

olan bu çal�� mada yeni al�� veri�  mekanlar�n�n kent ile ili� kisi ve alg�lan�� � üzerinde 

durulacakt�r. 

Kent kurulumu için önemli olan yer seçimi, ula� �labilirlik, okunabilirlilik, 

yönlendirme, mekan organizasyonu gibi tasar�m kriterlerini al�� veri�  merkezleri 

örnekleri üzerinden kentle al�� veri�  merkezi kar� �la� t�r�lmas� yap�lacakt�r. Bu 

çal�� mada yurtiçi ve yurtd�� �nda ödül alm��  al�� veri�  merkezleri aras�ndan seçilen 

yap�larla ilgili analizler yap�larak kullan�lmakta olan merkezlerde uygulanan 

kriterlerin ba� ar�l� veya ba� ar�s�z olma durumlar� belirtilecek ve kar� �la� t�rmayla elde 

edilen sonuçlar de� erlendirilecektir. 

1.1. Çal�� ma Amac� ve Yöntemi 

Bu çal�� mada amaç; kentin olu� umunu etkileyen yer seçimi, okunabilirlik, 

eri� ilebilirlik, güvenlik, form, sürtüktür, dekorasyon gibi kriterler belirlenip, mevcut 

al�� veri�  merkezlerini üzerinde de� erlendirme, inceleme ve incelenen örnekleri 

kar� �la� t�rma olana� � sa� layarak bu alanda yap�lacak çal�� malar�n önünü aç�p, 

al�� veri�  merkezi tasar�m�n� etkileyecek sorunlara �� �k tutmas� amaçlanm�� t�r. 

Al� � veri�  merkezlerinin yurtiçi ve yurtd�� � kar� �la� t�rmalar� sonucunda �stanbul’daki 

kullan�c� ve tasar�mc� için ne kadar ba� ar�l� oldu� u de� erlendirmesi elde edilmesi 

amaçlanmaktad�r.  
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Tezde bu amaca yönelik olarak; arka plan çal�� mas� kapsam�nda, kütüphane 

ara� t�rmas�yla daha önce yap�lm��  yaz�l� ve görsel çal�� malar incelenmi� , internet 

ortam�nda tarama yap�lm�� t�r. �nceleme amac�yla ele al�nacak olan yurtiçi al�� veri�  

merkezleri �stanbul’un çok kullan�lan, bilinen ve örnek te� kil eden, her biri tasar�m 

ödülü alm��  merkezler aras�ndan seçilmi� tir. Yurtd�� � al�� veri�  örneklerinde ise yine 

yaz�l� ve görsel çal�� malar sonucunda, ICSC taraf�ndan ödül alm��  ve �stanbul’daki 

al�� veri�  merkezleriyle benzerlik gösteren veya �stanbul’daki al�� veri�  merkezlerinin 

örnek ald�� � yap�lar�n seçimine özen gösterilmi� , böylece yurtiçi ve yurtd�� � 

merkezlerin kar� �la� t�r�larak de� erlendirilmesi sa� lanm�� t�r. Saha çal�� mas� 

kapsam�nda ise; yurtiçi al�� veri�  merkezleri yerinde gözlemlenmi� , yöneticiler ve 

görevli personelden yaz�l� ve sözlü bilgiler al�nm�� t�r. Yurtd�� � incelemelerinde ise 

görsel ve yaz�l� kaynaklar kullan�lm�� t�r. 

Bu çal�� mada al�� veri�  mant�� �n� anlamak için; öncelikle al�� veri� , tüketim ve 

tüketim mekanlar� ile ilgili temel kavramlar analiz edilmekte ve al�� veri�  

merkezlerini tarihsel süreç içinde türleri ve özellikleri incelenerek günümüzdeki 

merkezlerin özgüllükleri ortaya ç�kar�lmaya çal�� �lmaktad�r. Çal�� man�n ileriki 

a� amas�nda kentler, binalar için önerilen yerle� im, eri� ilebilirlik, okunabilirlik, 

güvenlik, form vb. kriterler, al�� veri�  merkezleri için de uygulanabilecek � ekilde 

anlat�larak kent ve al�� veri�  merkezi tasar�m�n�n benzerli� i aranm�� t�r. Belirlenen 

tasar�m kriterleri ile seçilmi�  yabanc� ve yerli al�� veri�  merkezleri kar� �la� t�r�larak 

ele� tirel bir biçimde de� erlendirilmeye çal�� �lm�� t�r. 

Al� � veri�  merkezleri alan ara� t�rmas� bölümünde; yerinde inceleme, foto� raf çekme, 

al�� veri�  merkezi yönetici ve personeli ile görü� meler çal�� man�n yurtiçi 

incelemelerinde kullan�lan yöntemleri kapsamaktad�r. Ara� t�rma kapsam�ndaki 

eri� ilebilirlik, okunabilirlik, yönlendirme, mekan organizasyonu, malzeme, güvenlik 

dekorasyon vb gibi kriterlerin yerinde incelenmesi ara� t�rmaya ele� tirel bir yöntem 

katmaktad�r. Al�� veri�  merkezi yöneticileriyle yap�lan görü� melerde bu yap�lar�n 

kurgulanmas�nda kent ile benzerli� inin sorguland�� �n� ve al�� veri�  merkezi 

personelleriyle güvenlik, ayd�nlatma gibi teknik detaylar�n konu� uldu� u görü� meler 

yap�lm�� t�r. 

Al� � veri�  merkezleri incelemesinde, çal�� ma kapsam�nda belirlenmi�  olan yurtiçi 

al�� veri�  merkezlerinin plan ve kesitleri internetden, yaz�l� kaynaklar veya bu 

merkezlerin uygulama projelerini çizen firmalarla görü� me sonucu elde edilmi� tir. 
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Planlar� elde etmesi güç olan al�� veri�  merkezlerinde ise mü� terileri yönlendirmek 

için kullan�lan bilgisayarlar ve bro� ürlerden elde edilen foto� raflar�n bilgisayar 

ortam�nda mimari çizim ve grafik programlar�n�n deste� i ile di� er al�� veri�  

merkezleriyle ayn� dile çevrilmi� tir. Yurtd�� � al�� veri�  merkezlerinin planlar� ise 

al�� veri�  merkezleri ile ilgili yaz�lm��  Beyard (1999), Beddinton 1991, Hornbeck 

(1962) gibi önemli ara� t�rmac�lar�n kaynaklar�ndan veya Architectural Record gibi 

yabanc� dergilerden yararlan�lm�� t�r. Yurtiçi ve yurt d�� � al�� veri�  merkezleri planlar�, 

mekan organizasyonu incelemeleri ve yap� hakk�ndaki genel bilgileri için al�� veri�  

merkezlerinin internet sitelerinden yararlan�lm�� t�r. Her bir al�� veri�  merkezi için tek 

bir ana tablo haline kurgulanan plan, � ema, tablo, lejant ve resimler; yaz�m, mimari 

çizim ve grafik programlar� kullan�larak tüm al�� veri�  merkezleri için ortak bir 

anlat�ma çevrilmi� tir. Ara� t�rma sonuçlar�n� resimler, tablolar ve grafiklerle 

de� erlendirmi� tir. �ncelemeler, görü� meler ve tablolar sonucundan elde edilen tüm 

bilgiler ele� tirel � ekilde de� erlendirilip bir sonuca ba� lanm�� t�r.  

1.2. Daha Önce Yap�lm��  Çal�� malar�n � ncelenmesi (Arka Plan Çal�� mas�) 

Yap�lan arka plan çal�� mas� sonucunda; tüketim, al�� veri� , al�� veri�  merkezleri, kent 

ve kent olu� umu ile ilgili elde edilen pek çok ara� t�rma bu teze kaynakl�k etmi� tir. 

Hornbeck (1962), Redstone (1973) ve Kliment’in (2004) ara� t�rmalar�; al�� veri�  

kavram�n� ve al�� veri�  merkezleri geli� imini, planlanmas� ve tasar�m�n� yurt d�� �nda 

mevcut olan örneklerle anlatmaktad�rlar. Bottomore (2006), Marx’�n tüketim ile ilgili 

dü� üncelerini anlatmakta ve yorumlamaktad�r. Ünlü Frans�z felsefeci ve toplum 

bilimci Baudrillard’�n yaz�lar� tüketim kavram�n� irdelemek, al�� veri�  kavram� ve 

al�� veri�  merkezlerine de de� inmekte al�� veri�  merkezlerinin simülasyon ve simülark 

yönlerini anlatmaktad�r. Featherstone (1991) kitab�nda tüketim sosyolojisini ve 

tüketim kültürünün postmodernizm ile ba� lant�s�n� anlatmaktad�r. Urry 

kitab�nda(1999) ürünlerin tüketiminden farkl� olarak yerlerin tüketimine, toplum ve 

mekana da de� inmi� tir. Al� � veri�  merkezleriyle ilgili yap�lm��  olan ara� t�rmalar� bir 

kitapta toplayan Chung (2001) al�� veri�  mekanlar�n�n geli� imini tarihten günümüze 

kadar incelemektedir. Owens (2000), Wycherley (2000), Thorpe (2002), Sennett 

(2002) ve Anabolu’nun (2003)  kitaplar� Yunan ve Roma dönemlerinde al�� veri�  

yerlerinin mimarisi ve türleri hakk�nda bilgi vermektedir. Beddington’un (1982) 

ara� t�rmas�, al�� veri�  kavram�n�n çe� itleri yan�nda al�� veri�  merkezinde mekan 
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olu� umu ve al�� veri�  merkezi planlamas� ile ilgili teknik bilgileri de içermektedir. 

Sandiego Üniversitesi’nin (2006) ara� t�rmas� al�� veri�  merkezleri ve büyük 

ma� azalar�n ilk uyguland�� � tarihten günümüze kadar geli� imini ortaya koymaktad�r. 

Beyard’�n (1999) editörlü� ünü yapt�� � kitab� al�� veri�  merkezleri el kitab� 

niteli� indedir, al�� veri�  merkezlerini tan�mlamakta, tasar�m, planlama, geli� imlerini 

ayr�nt�l� bir � ekilde ele almaktad�r. 

Çal�� mada al�� veri�  merkezlerine ili� kin yay�nlar�n yan� s�ra Throns’un (2004) 

kitab�nda tüketim ve kent kültürünü, ayr�ca Lynch’in; kentler ve kentin 

okunabilirli� i, mekan organizasyonu, eri� ilebilirlik gibi konular�n� içeren kitaplar� 

ana referans kitaplar� olarak kullan�lm�� t�r. 

Mimarlar Odas� yay�nlar�ndan olan Ege Mimarl�k Dergisi’nin 2001 y�l� 40-41 

numaral� özel say�s�; tüketim kültürü, tüketim toplumu, tüketim mekanlar�, al�� veri�  

merkezleri, al�� veri�  merkezlerini tarihsel geli� imi ve tasar�m� konular�n� ele 

almaktad�r. Odaba� �’n�n kitab� (2006) tüketimin olu� umu ve çe� itlili � ine 

de� inmektedir. Hakk� Y�rt�c�’n�n doktora çal�� mas�nda ise tüketim, tüketim felsefesi 

kavram� ve hipermarketler ayr�nt�l� bir � ekilde ele al�nmaktad�r. Özde�  (1998) 

çal�� mas�nda Türk al�� veri�  yerlerinden çar� �, pazar, bedesten, kapal� çar� �lar�n� plan, 

kesit ve resimlerle incelemekte ve de� erlendirmektedir. 

2. ALI � VER�� , TÜKET � M KAVRAMLARI, ALI � VER��  MEKANLARI ve 

ÖZELL � KLER �  

 

2.1. Al�� veri�  

Al� � veri�  kelimesinin sözlük anlam�, al�m sat�m i� lemi, muameledir 

(www.tdk.gov.tr). Al�� veri�  bireyler veya toplumlar aras�nda istek ve sürüm temeline 

göre giri� ilen, kar� �l� � �nda para veya e� ya bulunan de� i� imlerdir (AnaBritannica, 

1987). Birtak�m mal veya hizmetleri elde edebilmek için de� i� -toku�  ile ba� layan 

daha sonra paran�n bulunmas�yla h�z ve ticari bir boyut kazanan al�m sat�m i� i, 

günümüzde de günlük ya� ay�� �n en önemli bölümünü olu� turan bir eylemdir. Al�� -
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veri�  en basit anlam�yla de� i� -toku�  anlam�ndaki eylem, ticari bir e� ya veya mala 

bakmak, incelemek, fiyat ö� renmek, sat�n almak gibi fiili durumlar�n bile� kesidir 

(Hornbeck, 1952). 

Al� � veri�  eylemi insanlar�n sosyal yönlerinin gere� i � ehrin belirli mekanlar�nda 

toplanarak, etkile� imli tüketim eylemi gerçekle� tirilmektedir. Bu eylem zamanla 

� ehirlerin kimli� ini ortaya koyan bir i� leve bürünmektedir, � ehirler bu aktivitelerin 

yo� un oldu� u akslar boyunca geli� im göstermektedir (Ülker, 1999). Al�� veri� , 

günümüzde bir ticaret eylemi olmas�n�n yan�nda günlük ya� amda önemli yer tutan 

sosyal bir etkinliktir. Al�� veri�  yöntem ve al�� kanl�klar�, dünyan�n farkl� yerlerinde 

yerle� imlere göre çe� itlilik göstermektedir. Bu etkinli� in kar� �layan mekanlardaki 

ortak amaç ise, mal ve hizmet alma i� levleri ile birlikte insanlar�n bir araya gelme, 

ileti� im kurma gibi sosyal ihtiyaçlar�n� da kar� �layacak, olumlu niteliklere sahip 

çevreler yarat�lmas� olmaktad�r (Redstone, 1973). 

Günümüzde insanlar�n al�� veri� e olan e� ilimleri kimi zaman ihtiyaçlar� çerçevesinde 

kal�rken kimi zaman abart�l� boyutlara ula� maktad�r. Y�ld�r�m (2006) al�� veri� in 

amaçlar�n�; iste� i kar� �lamas�, bir � eye sahip olmak keyfi ve övünç duygusu vermesi, 

hayat� kolayla� t�rmas�, iyi hissettirmesi, insanlar�n sayg� duymas�n� sa� lamas�, moda 

ve statü sembolü olmas� � eklinde s�ralamaktad�r. Al�� veri�  kavram�na, zamanla 

insanlar farkl� anlamlar yüklemi� lerdir. Al�� veri� ; insanlar için üzüntülü veya sevinçli 

olduklar�nda, kendilerini iyi hissetmek, bazen de prestij için yapt�klar� bir eylem 

olmu� tur (Y�ld�r�m, 2006). Al�� veri� , maddi anl�k gereksinimleri kar� �layan bir ö� e 

olmaktan ç�karak toplumsal ileti� im sa� layan bir unsur haline gelmi� tir. 

2.2. Tüketim 

Tüketim kavram� sözlüklerde, üretilen veya yap�lan � eylerin kullan�l�p harcanmas�, 

üretimin kar� �t� olarak kullan�lmaktad�r (www.tdk.gov.tr). Tüketim herhangi ürün 

veya hizmetin seçimini, sat�n al�nmas�n�, kullan�m�, korunmas�n�, tamirini ve 

at�lmas�n� içeren bir eylem olarak tan�mlanmaktad�r (Throns, 2004). 

Tüketim kavram� kapitalizm kavram� ile birlikte kullan�lmaktad�r. Kapitalizmin 

Türkçe’deki kar� �l� � � anamalc�l�kt�r (www.tdk.gov.tr). Kapitalizm üretim araçlar�n�n 

özel mülkiyetin elinde oldu� u ve kar amaçl� kullan�ld�� �, mallar�n üretim, da� �l�m ve 

fiyat�n�n arz talep mekanizmalar�yla serbest piyasada özgürce belirlendi� i bir 

ekonomik sistem olarak tan�mlanmaktad�r. Bu sistem insan ve sermayenin bireysel 
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ya da ortakla� a özel mülkiyet alt�nda bulundu� u bir ekonomik örgütlenme, insanlar�n 

mal, mülk sermaye edinebildi� i bir düzen olarak görülmektedir (www.en.wikipedia. 

org). Kapitalizmin do� u� u feodal sistemde loncalar�n tekelindeki üretim, yeni 

pazarlar�n giderek artan ihtiyaçlar�n� kar� �lamaya yetmez olunca, yerini imalat 

sistemine b�rakmaya ba� lam�� t�r (Botommore, 2006). 

Tüketim ve kapitalizmin ili� kisini en iyi inceleyen Marx, kapitalizmi en genel 

çizgileriyle toplumsal bir üretim olarak tan�mlamakta ve kapitalist üretimin 

çeli� kilerini anlatmaktad�r. Marx için bir üretim modeli olarak kapitalizmin ay�rt 

edici özelli� i tüketim mallar�n�n üretimidir. Ancak Marx’�n üretim ve tüketim 

döngüsünde esas ilgisini çeken süreç, bu mallar�n tüketimi de� il üretimidir (Y�rt�c�, 

2005). 

Tüketim olgusu kapitalizm sayesinde vard�r çünkü  kapitalizmle birlikte üretimden 

ziyade tüketim ön plana ç�kmaktad�r (Odaba� �, 2006). Ekonomik-politik ve kültürel 

bir sistem olarak kapitalizmin geçirdi� i de� i� imler, tüketim kavram�na yeni anlamlar 

kazand�rm��  ve her geçen gün önemini artt�rm�� t�r. Bu anlamda; kapitalizm evrimini 

aç�klayan çal�� malar, tüketimin tarihsel biçimleni� ini de ortaya koymaktad�r 

(Akbal�k, 2004).  Kapitalizmi önceki sistemlerden ay�ran ba� l�ca özellik, üretimin 

tüketimi a� an bölümünün iktisadi aç�dan üretken olmayan yat�r�mlar (örn. �lkça� da 

piramitler, ortaça� da katedraller) yerine, üretim kapasitesini geni� letmek için 

kullan�lmas�d�r (AnaBritanica, 1987). Bununla beraber tüketim konusu ele al�n�rken 

kapitalist dünyadaki geli� meler ve de� i� melerden biri olan fordizm ve post-fordizm 

kar� �la� t�rmas� yap�lmadan geçilmemelidir. 

Fordizm seri üretimin getirdi� i yüksek kazanç sonucunda maa� lar� yükselen i� çilerin, 

ürettikleri mallar� sat�n alabilecek duruma gelmesini sa� layan ekonomik ya� am 

felsefesi olarak tan�mlanmaktad�r (www.en.wikipedia.org, 2007). Sanayi devriminin 

önemli bir kilometre ta� � olan seri üretim olay� sonras�, de� i� en dengelerle geli� en bu 

yeni üretim organizasyon biçiminin ortaya ç�k�� �, kitle üretimiyle elde edilen yüksek 

ürün miktar�n�n tüketilebilece� i büyüklükte pazarlar�n olu� mas�yla h�zla 

yayg�nla� m��  ve tüm dünyada hakimiyet kurmu� tur. Henry Ford’un “mü� terilerimiz, 

rengi siyah olmak kayd�yla istedikleri her renk arabay� alabilirler” sözünden 

fordizmde tüketimin tek tip oldu� u anla� �lmaktad�r (www.zaferdergisi.com, 2007).  

Fordizmin standart üretim-tüketim kal�plar�, yerle� mi�  ve kararl� pazarlar�n 

olu� mas�n� sa� lam�� t�r. 
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Fordizm sonras� dönemde de� i� en ve artan taleplere göre yeni, esnek üretim 

ba� lam�� , hizmet sektörü önem kazanm�� t�r. Sa� ocak’a göre (2003); fordizm sonras� 

dönemde çe� itlilik gereksinimiyle kendini belirgin bir biçimde hissettirmeye 

ba� layan tüketim olgusu, markalar ve modeller arac�l�� �yla yeni ya� am biçimleri 

olu� turmaya ba� lam�� t�r. Bu dönemde çe� itlilik artarken, ürünlerin ömürleri 

k�salm�� t�r. 

2.3. Tüketim Sosyolojisi 

Tüketim sosyolojisinin as�l olarak maddi nesnelerin farkl� sat�n al�m�, kullan�m� ve 

simgesel anlamlar�yla ilgilenmektedir. Bu tür nesneler yiyecek, giysiler, otomobiller, 

elektrikli e� ya, mobilya gibi ürünlerin yan�nda mekan� da içermektedir. Tüketim 

sosyolojisi ayn� zamanda toplumla ortak etkile� en bir ili� ki ve tüm kültürel ya� am� 

üzerinde kuruldu� u sistemli bir etkinlik ve küresel ya� ant� biçimidir (Featherstone, 

1991). 

Tüketim sosyolojisinde postmodernizm etkisi oldukça belirgin görünmektedir. 

Featherstone’a göre (1991) postmodernle� me, tamamen olgunla� m��  yeni bir 

toplumsal düzendir. Entelektüel ve sanatsal uygulamalarda ortaya ç�kan ve ifade 

edilen postmodernizm daha geni�  bir kültürün, kültürel mallar�n ve uygulamalar�n 

üretimi, tüketimi ve dola� �m�ndaki daha kapsaml� de� i� imler dizisinin bir i� areti ya 

da habercisi olarak gözükmektedir. 

2.4. Tüketim Mekan� 

Endüstri dönemine geçi� te, seri üretimin beraberinde getirdi� i mal�n de� erinin 

ucuzlamas� toplumun her kademesine yay�lan tüketime yol açm�� t�r (Sa� ocak, 2003). 

Art�k üretim fabrikada olmakta, üretici ile tüketici eskiden kar� � kar� �ya iken, bu 

dönemde üretici ile tüketici aras�na arac�lar girmektedir (Ba� tu� , 2005). Toplu 

tüketim için yeni yerler gerekmekte, bu ba� lamda tüketim örüntülerinde meydana 

gelen de� i� im, mekansal yans�malara, yani tüketim mekanlar�na dönü� mektedir 

(Sarar ve Süer, 2002). 

Mekanlar artan bir biçimde, mallar�n ve hizmetlerin kar� �la� t�r�ld�� �, 

de� erlendirildi� i, sat�n al�nd�� � ve kullan�ld�� � tüketim merkezleri olarak yeniden 

yap�land�r�lmaktad�r. Mekanlar�n kendileri bir anlamda, özellikle görsel aç�dan 
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tüketilmektedir. Burada önemli olan, hem ziyaretçiler hem de yerel insanlara yönelik 

çe� itli tüketici hizmetleri sa� lanmas�d�r. (Urry, 1999)  

2.5. Al�� veri�  Mekanlar�, Türleri ve Özellikleri 

Ticaret anlay�� � henüz yaz�n�n olmad�� �, binek hayvanlar�n evcille� tirilmedi� i, 

kervanlar�n ve kervan yollar�n�n olmad�� � çok eski bir geçmi� e dayanmaktad�r. M.Ö. 

10.000’lere rastlayan bu dönemde uzun mesafeli bir ticaretin varl�� � bilinmektedir. 

Do� u ve Orta Anadolu’daki zengin yataklardan aktar�lan obsidyen ta� � a� �r olmas�na 

bak�lmaks�z�n, o günlerde insan s�rtlar�nda uzak ülkelere de� i� -toku�  için ta� �nan bir 

ürün olarak görünmektedir (Anon, 2005) 

�nsano� lunun yakla� �k 1.5 milyon y�l süren göçebelik döneminin ard�ndan yerle� ik 

ya� ama geçi� iyle, ilk “köycük” birimleri kurulmu�  bu dönemle birlikte insano� lunun 

kendi yerle� im bölgesinde yeti� tirdi� i ya da sahip oldu� u yer alt� kaynaklar� d�� �nda 

gereksinim duydu� u mallar� elde etmek amac�yla de� i� -toku�  sistemine dayanan ilk 

ticaret ili� kilerini ba� latm�� lard�r (Anon, 2005) 

Dünyada ilk yerle� ik düzen örne� i M.Ö. 7500 ile M.Ö. 7000 y�llar�na ait Çayönü ve 

Çatalhöyük yerle� imleriyle görülmektedir. Bu dönemde Diyarbak�r’daki Çayönü 

yerle� iminde bölgenin ürünlerinden ilk do� al bak�r e� yalar de� erli bir ticaret mal� 

olarak de� i� -toku�  sisteminde kullan�lm�� t�r (Anon, 2005). 

Para kavram�n�n henüz geli� medi� i ça� larda ticaret kolektif bir eylemdir ve devletin 

egemenli� indedir. Örne� in; M�s�rda firavun, tanr�sal özellikler ta� �mas�n�n yan� s�ra 

ülkedeki tek üretici ve sat�c� konumundad�r. Halk onun topraklar�n�n i� leyicisidir 

ama bu arada kendi hesab�na küçük ölçekli de olsa serbest ticarete ba� lanm�� t�r 

(Say�l�, 1992). 

Bir kent yerle� kesi özelliklerine ait en ayr�nt�l� bilgiyi neolitik dönemde, M.Ö. 7000 

y�l�nda Türkiye’de Çatal Höyük kentinde ortaya ç�km�� t�r, ticaretin bu dönemde 

ba� lad�� � varsay�lmaktad�r. Pazar kavram� ise ilk olarak M.Ö. 1500 y�llar�nda 

M�s�r’da ortaya ç�km�� t�r. Al� � veri�  kavram�n�n bir düzene, plana oturtulmas�n� ise 

antik ça� da (M.Ö.6. ile M.S.3. yüz y�l aras�nda) agoralar , forumlar, antik pazarlar ve 

ticari liman bölgeleri olarak çe� itli formlarda Yunan ve Roma medeniyetlerinde 

görülmektedir (Harvard Design School, 2001) [� ekil 2.1].  
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� ekil 2.1. M.Ö. 1500’de Teb’de (M�s�r) al�� veri�  (Harvard Design School, 2001) 

Kentlerin içerisindeki ekonomik sirkülasyon limanlar, agoralar, forumlar üzerinden 

geçmektedir, kalabal�klar buralarda odaklanmakta, insanlar buralarda  

sosyalle� mektedir. Owens’a göre (2000); zaman ilerledikçe geni�  ve belli bir amaca 

göre yap�lm��  ticari yap�lar geli� mi� tir. 

2.5.1. Agora 

Yunanl�lar�n kenti (polis) olu� turulurken akropolis denilen  yüksek bir tepe, kaya 

ç�k�nt�s� üzerine in� a edilen bronz ça� � iç kalelerinden ba� layarak � ehir 

olu� turulmaktad�r. � ehrin yay�l�m� tepeden a� a� �ya do� ru inerek akropolisin 

çevresinde geli� mektedir. Yüz y�llar süren bu geli� imde;  evler, çiftlikler, tap�naklar 

ve bunlar� ba� layan caddeler olu� turulmu� tur. Caddelerin kesi� ti� i kamusal alanda 

olu� turulan üçgen ya da dikdörtgen bölgeler de agora alan� olarak planlanm�� t�r. 

Seçim, yarg�lama gibi önemli kamu olaylar�n�n da gerçekle� tirildi � i bir alan olan 

agora, bu anlamda kentin merkezi durumundayd� ve çevresinde önemli kamu yap�lar� 

yer almaktayd� (Hasol, 1998). Agora kentin bütün ö� elerini ve ya� am merkeziyle 

birlik olu� turan bir çekirdek görünümündedir. Kent plan�n�n orta yerinde dikdörtgen 

birkaç blok agoraya ayr�lmaktad�r. 
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� ekil 2.2. Agora (Roth, 2006) 

Agora Yunan kentinin toplu ya� am�n�n kalbi konumundad�r; bu aç�k alanda ticaret ve 

ö� retim yap�lmakta, kentin i� leri (politika) tart�� �lmaktad�r. Atina’da ba� lang�çta 

agora özel evlerle ve dükkanlarla tan�mlanmaktad�r, daha sonra mallar�n� satan 

zanaatkarlara bar�nakl�k yapan, arka cephesi boylu boyunca bir duvarla kapal�, ön 

cephesinde bir ya da daha çok say�da sütun s�ras� bulunan, üzeri çat�yla örtülü ince 

uzun galeri olan stoalarla tan�mlanmaktad�r (Roth, 2006). 

Owens’a göre (2000) kentin siyasal, ekonomik, toplumsal ve dinsel i� levleri kentte 

yer alan kamu yap�lar�na ve bunlar�n kent çevresi içerisindeki konumlara yans�m�� t�r. 

Kentin siyasal ve yönetimsel rolüne en çok agora ve forum tan�kl�k eder. Bu yap�lar 

Yunan ve Roma kentinin kalbiydiler ve kentin geri kalan k�s�mlar�na sokak a� � ile 

ba� lanm�� t�r. Akropolis gibi agora ve forum da bir kentin siyasal ve yönetsel 

ba� �ms�zl�� �n�n birer göstergesidir [� ekil 2.2]. 

Klasik ve Helenistik ça� daki agoralar, kentin toplumsal, sosyal aktivitesinin, 

ekonomik ve ticari yerle� imlerin merkezleri olarak günümüz al�� veri�  merkezlerine 

benzemektedir. Kent merkezlerinin niteli� ini belirleyen agoralar planlanmas�, sistemi 

ve fonksiyonlar� ile  Romal�lar�n forumunun, Osmanl� çar� �lar�n�n atas� say�lmaktad�r 

[� ekil 2.3]. 
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� ekil 2.3. M.Ö. 400’de Yunan Agoras� (Harvard Design School, 2001) 

2.5.2. Forum 

Forum önceleri Romal�larda mezarlar�n önünde b�rak�lan bo�  yer ve meydanc�k 

anlam�nda kullan�lan kelimedir. Roma kentlerinde Pazar yeri, ayn� zamanda resmi ve 

dinsel yap�lar�n yer ald�� � alan için kullan�lmaktad�r. Forum ayn� zamanda halk için 

bir gezinti meydan� vazifesini görmektedir. Dini törenler, halka verilen ziyafetler, 

� enlikler ve oyunlar hep burada yap�lmakta , panay�r burada kurulmaktad�r (Saltuk, 

1993). 

Yunan kentlerinde oldu� u gibi Roma’da da ya� am kent üzerine odaklanm�� t�r. 

Romal�lar Yunanl�lara benzer mimari kentler kurmu� lar ama Yunanl�lar�n yerle� mi�  

kent planlar�na yeni fikirler getirmi� , yeni malzemeler ve  strüktürel yöntemler 

katm�� lard�r. Yunan kentlerinin agoras�n�n, Romal�lar çevresini kapatarak geli� tirmi�  

ama yine agora çevresinde bulunan ö� eleri aynen kabul ederek kentlerinde forum ad� 

alt�nda kullanm�� lard�r (Hasol, 1998).  

Romal�lar; kent planlamas�nda � ehirlerini kurarken “ambilieus” ad�n� verdikleri 

noktay� � ehrin merkezi olarak belirlemi� lerdir. Planlamac�lar merkezi bulduktan 

sonra � ehrin kenarlar�n� tan�mlayabilmektedirler (Sennett, 2002). 
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Eski Roma’da al�� veri�  mekanlar� önemli bir yer tutmaktad�r. Bu Al�� veri�  mekanlar� 

halka hizmet veren ve imparatoru simgeleyen bütün bir sistemin standart elemanlar� 

olarak her kentin merkezinde bulunmaktad�r (Özde�  , 1953) [� ekil 2.4]. 

Eski Roma kentlerinden ticaret ve dinlence yeri olarak bilinen Pompei’de [� ekil 2.5] 

forum, toplumsal ya� am�n merkezi ve kentin tek çok amaçl� kullan�m alan� olmu� tur. 

Pompei’deki forumda, ekseninin bir ucunda yer alan Jüpiter tap�na� �n�n hakim 

oldu� u, genellikle dikdörtgen � ekilli mimarisiyle forumlar�n ay�rt edici özelli� i 

görülmektedir. Pompei formunun etraf�nda, onu çevreleyen ve � eklini veren “curia” 

denilen kent ofisleri ve adli davalara bak�lan büyük çat�l� yap� olan “basilica” ile 

birlikte de� i� ik tap�naklarla kamu yap�lar� bulunmaktad�r (Roth, 2006). 

�mparatorluk forumlar� ticari faaliyetlere ve Pompei’deki forumlar�n samimi sosyal 

ortam�na sahip de� ildir. �� levleri, kendilerini yaratan imparatorlar�n gücünü kutlamak 

ve prestijlerini artt�rmakt�r. Ayr�nt�larda birbirlerinden farkl�la� salar da hepsi Roma 

planlamas�nda önemli üç unsur olan güçlü bir kapal�l�k duygusu, merkezi eksenli 

tasar�m ve zengin bezemeye sahiptir. Ayr�ca Romal�lar forum gibi kamu 

mekanlar�nda prestij amaçl�; kesme ta� , mermer kolon ve kiri� leriyle malzeme ve 

sütrüktürleriyle tutucu tav�rlar�n� b�rakmam�� lard�r (Thrope, 2002). 

 
� ekil 2.4. M.Ö. 43’de Roma’n�n �mparator Augustus Forumu (Thrope, 2002) 
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� ekil 2.5. Pompei’de Forum (Thrope, 2002) 

2.5.3. Aç�k Pazarlar 

Pazaryerleri, eskiden sat�c�lar�n belirli günlerde mallar�n� satmak için getirdikleri 

geçici yerlerdir (www.tdk.gov.tr). Eski dönemlerde surlarla ku� at�lm��  kentlerin 

içinde tar�m ürünlerinin sat�� � yasak oldu� undan, çevredeki k�rsal yerle� melerden 

gelen sat�c�lar mallar�n� kale kap�lar�n�n yan�nda, kendileri için ayr�lan yerlerde 

sat�lmaktad�r. Zamanla kentler bu alanlar� içine alacak biçimde geni� leyince, üstü 

aç�k al�� veri�  yerleri olan pazarlar, kentlerin sosyal ticari odak noktalar� olmu� lard�r 

(AnaBritanica, 1987) [� ekil 2.6]. 

Yunan kültürünün egemen oldu� u Do� u Akdeniz ve �talya’n�n daha kuzey 

taraflar�nda, Roma Cumhuriyet Dönemi ile Akdeniz çevresi ülkelerinin tümünde ve 

Roma �mparatorluk Dönemi’nde aç�k pazarlar görülmektedir (Anabolu, 2003). 

 



 

 15 

 

� ekil 2.6. Orta Ça� da Bir Kent Merkezindeki Aç�k Pazar                                

(Harvard Design School, 2001) 

Aç�k Pazar yerleri, Ortaça�  Avrupa’s�nda katedrallerin ve � atolar�n çevresindeki kent 

meydanlar�nda olu� turulmu� tur. Al�� veri�  eylemi bu meydanlarda olu� turulan pazar 

tezgahlar�nda gerçekle� mi� tir. Periyodik olarak kurulan seyyar panay�r ve fuarlarla 

birlikte pazaryerleri de kent merkezlerinin odak noktas�n� olu� turmaktad�r. 12. 

yüzy�ldan sonra deniz a� �r� ülkelerle ticaretinin hareketleni� i ile katedrallerin 

çevresinde var olan bu pazarlar, yava�  yava�  nehir kenarlar� ve liman bölgelerine 

kayarak bo�  alanlarda özel, fuar, pazarlar, antrepo ve depolarla sabitlenmeye 

ba� lam�� t�r. Asl�nda bu bölgelere do� ru aç�l�m ile seyyar pazaryerlerindeki üzeri 

örtülü aç�k tezgah sisteminden kal�c� dükkan birimlerine geçi�  sa� lanm�� t�r (Zengel, 

2002). 

2.5.4. Bedesten 

Bedesten e�  büyüklükte kubbelerle örtülü Osmanl� çar� � yap�s�d�r. Bedesten sözcü� ü 

çar� �n�n kuma�  sat�lan bölümünü özel olarak adland�rma e� iliminden do� mu� tur 

(AnaBritannica, 1987).  Bedestenler, kuma�  ve bez sat�lmak için yap�lm�� , sonralar� 

k�ymetli mallar ve antika e� ya al�m-sat�m�na tahsis edilmi�  olan kapal� çar� �lard�r 

(Özde� , 1953). Bedestenlerin yayg�nl�k kazanmas� ve ticari bir yap� haline gelmesi 

Osmanl�larda 15. ve 16. yüzy�llarda olmu� tur. Bedestenlerin plan � emalar�, 
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yap�ld�klar� bölge ve kullan�m � ekillerine göre de� i� iklik göstermektedir. Bilinen 

dört tip bedesten vard�r :  

1- Üstü kapal� bir tek hacim halinde en basit tip. Bu tipe örnek olarak  

Ere� li Bedesteni verilebilir [� ekil 2.7]. 

2- Ortas�nda ayaklar bulunan ve etraf� dükkans�z tip: Gelibolu bedesteni, 

�stanbul’daki Sandal ve Galata bedestenleri bu tipe örnek olu� turmaktad�r 

[� ekil 2.8]. 

3- �ç veya d��  kenar�nda dükkan olan tip: Kütahya, Isparta, Vezirköprü, 

Tokat ve Ankara bedestenleri örnek olarak verilebilir [ � ekil 2.9]. 

4- Ortas� direkli, iç kenar�nda mahzen � eklinde odalar ve d�� �nda bir s�ra 

dükkan bulunan tip: �stanbul’daki eski bedesten ile Bursa ve Edirne 

bedestenleri bu türe örnektir (Özde� , 1953) [� ekil 2.10.]. 

 

� ekil 2.7. Ere� li Bedesteni (Özde� , 1998) 

 
� ekil 2.8. �stanbul Kapal�çar� � Sandal Bedesten (Özde� , 1998) 
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� ekil 2.9. Vezirköprü Bedesten (Özde� , 1998)  

 
� ekil 2.10.  Edirne Bedesteni (Özde� , 1998) 

2.5.5.  Çar� � 

Çar� � kelimesi Farsça “cehar-sû” dört sokak anlam�na gelmektedir. Al�� veri�  etmeye 

elveri� li, iki taraf� dükkan, üstü örtülü veya aç�k sokak ya da meydanlara verilen 

isimdir. Bat� dillerinde ise kökeni Farsça olan “bazaar” çar� � kelimesinin kar� �l� � �d�r. 

Do� uda  ilk görüldü� ü yer �ran olan çar� � daha sonra Arabistan’a, Anadolu’ya ve 

Kuzey Afrika’ya kadar yay�lm�� t�r. 8. yüzy�lda çar� �lar bu bölgelere gelen tüccarlarla 

doludur. Bu dönemde halk hikayeleri olarak ortaya ç�kan Binbir Gece Masallar�’nda  

�ran çar� �lar� ayr�nt�l� bir biçimde tasvir edilmektedir (�nönü Ansiklopedisi, 1946). 
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�ran’dan Anadolu’ya gelerek kendine has geli� im gösteren, �stanbul’un fethinden 

sonra do� u ile bat�n�n sentezi sonucunda son halini �stanbul’da alan Türk çar� �lar� iki 

tipte görülmektedir: 

1- Üstü aç�k çar� �lar: Bu çar� � türünün üç farkl� biçimde kentlerde görüldü� ü 

belirtilmektedir. 

a- Üstü aç�k çar� �lar�n bu türünde bir ba� ka yap� ile birlikte ve daima 

zemin kata yap�lan tek s�ra dükkan tipi vard�r. Süleymaniye Medresesi 

alt�ndaki Tiryaki Çar� �s� örnek gösterilebilir. 

b- Üstü aç�k çar� �lar�n bu türünde bir ba� ka yap� alt�nda aç�k ve kapal� 

dükkanlar vard�r. �zmir’deki � ad�rvan, Ba� durak, Kestanepazar� Camii 

ile Bor’daki Pa� a Camii alt�ndaki çar� �lar örnek verilebilir. 

c- Üstü aç�k çar� �lar�n son türünde tek s�ra üzerinde kar� �l�kl� iki s�ra 

dükkan bulunmaktad�r. Lüleburgaz Sokollu Külliyesi’ndeki çar� � örnek 

gösterilebilir. 

2- Üstü Kapal� Çar� �lar: Bu çar� �lar�nda üç farkl� türüne rastlanmaktad�r. 

a- Üstü örtülü bir sokak ve etraf� dükkan tipi: Ni� de de Payas, Bursa’da 

Ilg�n kapal� çar� �lar�, Edirne’deki Ali Pa� a Çar� �s� ve arastas� örnek 

verilebilir. 

b- Birbirini kesen iki s�ra yol kenar�na dizilen iki s�ral� dükkan tipi: 

�stanbul’daki M�s�r Çar� �s� ve Sipahi çar� �s� bu tipin en belirgin 

örnekleridir. 

c- Üstü kapal� bir çok sokak ve etraf�nda dükkanlar�n bulundu� u kapal� 

çar� �: Kayseri Kapal� Çar� �s� bu tipe örnektir. En büyük örne� i 

�stanbul’daki Kapal� Çar� �’d�r (Özde� , 1953). 

2.5.5.1. Kapal� Çar� � 

Kapal� çar� � sözlüklerde üstü kagir tonozlarla ya da ah� ap çat�yla örtülü sokaklar 

boyunca s�ralanm��  dükkanlardan olu� an çar� � olarak tan�mlanmaktad�r (Büyük 

Larousse, 1986). Kapal� çar� � �slam kentlerinde ortaya ç�km��  ve varl�� �n� hep bu 

kentlerde sürdürmü� tür. Günümüzde büyük kentlerde s�k s�k kar� �la� �lan, içinde 
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çe� itli mallar sat�lan çok say�da dükkan�n yer ald�� � al�� veri�  merkezlerinin ilk örne� i 

say�labilmektedir. 

Kapal� çar� �y� ilk uygulayanlar Araplar olmu� tur. 9. yüzy�lda El-Kayrevan, 10. 

yüzy�lda Musul’da, 11. yüzy�lda Türkistan kentlerinde kapal� çar� �lar�n bulundu� unu 

yazan kaynaklar bulunmaktad�r. Günümüzde ula� �lm��  en eski kapal� çar� � Halep’te 

bulunan çar� � olarak gösterilmektedir (AnaBritannica, 2000). 

� stanbul Kapal� Çar� �s� 

Nuruosmaniye ile Beyaz�t aras�ndaki alan� kapsayan, temeli 1461 y�l�nda at�lan 

Kapal�çar� �, asl�nda bir mimari bütün de� ildir. Bir defada in� a edilmemi� , a� amal� bir 

biçimde zaman içinde olu� turulmu� tur (�nönü Ansiklopedisi, 1946). II. Mehmet 

taraf�ndan camiye çevrilen Ayasofya’ya gelir kayna� � olmak üzere yap�lan 

Kapal�çar� �, yan yana iki ta�  bedesten ile ba� layarak in� a edilmi� , daha sonra onlar� 

çevreleyen aç�k pazarlar ve zamanla bu aç�k pazarlar�n üstü kiremitli, tonozlu 

çat�larla örtülerek, pazar sokaklar�n� ba� layan yollar ve galerilerden olu� turulmu� tur 

(Güler, 1993)[� ekil 2.11].   

   

  
� ekil 2.11. �stanbul Kapal� Çar� � (�nönü Ansiklopedisi 1946 ve Özde� , 1998) 
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Kapal� Çar� � 30,7 hektar yüzölçümüyle, 61 sokaktan olu� an bir yap� kompleksidir. 

Kapal� Çar� � üç ana bölümden olu� maktad�r: Cevahir Bedesten, Sandal Bedesten, 

Hanlar. Eski kay�tlara göre Kapal� Çar� �’da iki bedestenin yan� s�ra 4399 dükkan, 

2195 hücre, 497 dolap, 12 mahzen, 1 hamam., 1 cami, 10 mescit, 16 çe� me, 2 

� ad�rvan, 1 sebil, 8 kuyu, 1 türbe, 1 mektep ve 24 han bulunmaktad�r. Bu verilere 

bak�ld�� �nda o dönemin ba� kenti �stanbul’da Kapal� Çar� �’n�n büyük bir al�� veri�  

merkezi oldu� u anla� �lmaktad�r. Kapal� Çar� � düzensiz ta� �y�c�lar, e� ri tonozlar, 

asimetrik kemerleriyle asl�nda bozuk bir mimari yap�ya sahip olmas�na ra� men 

kendine özgü bir esteti� e sahiptir. Kapal�çar� �’n�n insanlar� etkileyen özelli� i, her 

bölümünün farkl� olmas� ve büyüklü� üdür. Kapal� Çar� �’n�n her soka� � birbirinin 

ayn� ve düzgün bir � ekilde de� ildir (Özde� , 1998). 

2.5.6. Al�� veri�  Caddeleri 

Al� � veri�  caddeleri pazarlara alternatif olarak ç�km�� t�r. Bu genellikle yap�lar�n zemin 

katlar�nda dükkanlar� olan, caddelerde genel olarak görünen organik bir geli� imdir 

(Beddington,1990)[� ekil 2.12.]. 

 

� ekil 2.12. 19.yy’da �ngiltere’de Önemli Bir Al�� veri�  Caddesi Olan Oxford Caddesi 

(www.en.wikipedia.org, 2007) 

Endüstri devriminden önce, al�� veri�  ihtiyac�n� kar� �lamak için düzenlenmi�  pazar 

meydanlar�n�n dolmas� ve geli� meye olanak vermemesi üzerine ticaret eylemi � ehrin 

her noktas�na da� �lm��  ve loncalar da dahil kent parçalar�n� olu� turmu� tur. Böylelikle 

belirli mallar� satan dükkanlardan olu� an sokaklar ortaya ç�km�� t�r. (Ülker, 1999) 
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Bat�da al�� veri�  yap�lan yerlerin tipolojisinde farkl�l�klar görülmesine ra� men, bir 

sokakta ayakkab� yapan kundurac�lar, ba� ka bir sokakta dikim yapan kuma� ç�lar, bir 

di� erinde tak� tasarlayan kuyumcu dükkanlar� olabilmekte, bu � ekilde  zanaatkarlar�n 

ayr�� t�� � bölgelere göre � ehrin içinde al�� veri�  caddeleri olu� maktad�r. Art�k, mal�n 

üretildi� i yerle tüketildi� i yer ayn� mekanda olu� mu� tur. 

Eski Türk kentlerinde de zanaat dallar�na göre ayr�lm��  caddeler vard�r. Günümüzde  

hala varl�� �n� sürdüren zanaatkar sokaklar: Beyo� lu’nda giyim ile ilgili, � i� hane ve 

Kuledibi’nde mobilya ve aksesuarlar� veya Galipdede Caddesi’nde müzik aletleri 

konusunda, sat�� �n yan�s�ra onar�m, uyarlama ya da özel imalat yapabilen küçük 

dükkanlar, giderek daha büyük üreticilerin haz�r, standart mallar�n� satan dükkanlara 

dönü� meye ba� lam�� t�r (Abal�, 2001). 

Endüstrile� me ile birlikte art�k seri bir biçimde fabrika ya da atölyelerde üretilen 

mallar profesyonel ma� azalar taraf�ndan toplan�p, ma� azan�n kimli� iyle sat�lmaya 

ba� lanm�� t�r. 19. yüz�l�n bu geli� imiyle beraber ma� azalar, � ehir içlerinde belli sokak 

üzerinde toplanarak al�� veri�  caddeleri olu� turmaya ba� lam�� t�r [� ekil 2.13,2.14].  

            

   � ekil  2.13. Champ Elysees (www.pariserve.tm.fr)   � ekil  2.14. �stiklal Caddesi (Wow.turkey.com) 

2.5.7. Pasajlar 

Pasajlar içinde dükkanlar�n bulunan, üzeri kapal� veya aç�k çar� � olarak 

tan�mlanmaktad�r (www.tdk.gow.tr, 2007). Pasaj yayalar�n geçebilece� i ve iki 

yan�nda dükkanlar bulunan geçittir. Genellikle iki soka� a cephesi olan bir yap�n�n 

içinden iki soka� � birle� tirmek için b�rak�lm�� t�r. 19. yüzy�l�n ba� lar�nda Bat� 

mimarl�� �nda uygulanmaya ba� lanm�� t�r. Çeli� in ta� �y�c�, cam�nda örtücü malzeme 

olarak kullan�lmas�yla yukar�dan �� �k alan pasajlar k�sa zamanda geli� erek içlerinde 

dükkanlar�n da yer ald�� � al�� veri�  merkezlerine en yak�n hali alm�� t�r 
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(AnaBritannica, 1987). Endüstriyel lüksün yeni bir bulu� u olan pasajlar, küçük bir 

kent olarak betimlenmektedir. 

    

� ekil 2.15. Londra Burlington Pasaj� (www.pbase.com, 2006) 

Pasajlar�n ilk örnekleri 1815 y�l�nda Londra’daki Burlington Pasaj� [� ekil 2.15] ve 

Paris’te 1828 y�l�nda in� a edilen Orleans Galerisi olarak görülmektedir. 1867 y�l�nda  

Milano’da in� a edilen II. Vittorio Emanuele Galerisi gösteri� i ile dikkati çeken bir 

pasajd�r (www.en.wikipedia.org ,2006) [� ekil 2.16]. 

   

� ekil 2.16. II.Vittorio Emanuele Galerisi (www.rositour, 2007) 

�stanbul’da ilk pasajlar�n in� aat� Beyo� lu’nda 19. yüzy�l�n ikinci yar�s�na 

rastlamaktad�r. Beyo� lu’nun en eski pasajlar�ndan biri olan � ark Pasaj� (Passage 

Oriental, Lebon Pasaj�, Markiz Pasaj�) 1840’larda in� a edilmi� tir [ � ekil 2.17]. 

Arkas�ndan 1850’lerde Hacopulo Pasaj�, 1870’te Krepen Pasaj� ve Avrupa Pasaj�, 

1876’da da Naum Tiyatrosu’nun yerine Çiçek Pasaj� yap�lm�� t�r (Eyice, 1993) [� ekil 

2.18]. 

20. yüzy�la gelindi� inde, pasajlar artan talebi ve de� i� en tüketim anlay�� �n� 

kar� �lamakta güçlük çekti� i görülmektedir. Art�k tek kat üzerine, iki taraf�nda 
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dükkanlar olan ve geçit görevi gören pasajlar�n yerine birkaç kat üzerine kurulu 

büyük ma� azalar ve al�� veri�  merkezleri kullan�lmaya ba� lanmaktad�r. 

                   

                   � ekil 2.17. Markiz Pasaj�                          � ekil 2.18. Çiçek Pasaj� (WowTurkey, 2007) 

2.5.8. Büyük Ma� azalar 

Büyük ma� aza  (deparment store veya bon marshé)  oldukça karma� �k ma� aza tipidir 

(Beddington, 1987). Büyük ma� azalarda çok çe� itli mallar�n her biri kendi 

yöneticileri taraf�ndan denetlenen ayr� bölümlerde sat�lmaktad�r. Büyük ma� azalar� 

dükkanlardan farkl� k�lan � ey de� i� ik kalitelerde her türlü mal ve ürünün bulunmas�, 

her kesime hitap etmesi, mü� teriye kar� �la� t�rma olana� � vermesi ve ürün için garanti 

ve geri iade olanaklar�n�n sunulmas�d�r. Endüstri devriminden sonra çok daha fazla 

geni� likte ürün seçme olana� � ile birlikte al�m gücü artan tüketicilerin 

gereksinimlerini kar� �lamas� gereken bir süreç içinde büyüyen ticaret sermayesiyle 

ürünlerin da� �t�m�, ula� �m�, korunmas�, depolanmas�, sergilenmesi ile birlikte büyük 

ma� azalarda geli� meye ve çe� itlenmeye ba� lam�� t�r (AnaBritannica, 1987) 

Kanada’da 1670 y�l�nda aç�lan Hudsons’s Bay Company kesin olarak büyük ma� aza 

diye s�n�fland�r�lmasa da  departmanlardan olu� an ilk büyük ma� aza niteliklerini 

ta� �maktad�r. Gerçek ilk büyük ma� aza (Bon Marché), 1838’de Paris’te orta ölçekli 

olarak aç�l�p geli� erek 1852’de geni�  ürün çe� itleriyle departmanlar� tek çat� alt�nda 

toplayan “Aristide Boucicaut” olarak bilinmektedir. Bu ma� azada ürünler sabit 

fiyatla, garantili olarak geri ödemeli ve iadeli olarak sat�lm�� t�r (history.sandiego.edu/ 

GEN/soc/shoppingcenter4.html, 2006). 
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1846’da New York’ta A.T. Stewart, Amerikan büyük ma� azalar�n�n (Department 

Store) ilk prototipini yapm�� t�r. Bu ma� aza  cephesine beyaz mermer giydirmesi, 

dökme demir konstrüksüyonu  ve geni�  cam çerçeveleriyle Rönesans plazalar�na 

benzemektedir. 1862’de Stewart 8 katl� 19 bölümlü, giyim, mobilya, hal�, cam 

ürünleri, oyuncak  ve spor malzemelerinin sat�ld�� �, ortas�ndaki cam kaplamas� olan 

gerçek anlamdaki ilk büyük ma� azay� in� a etmi� tir (history.sandiego.edu/GEN/soc/ 

shoppingcenter4.html , 2006). 

1876’de Philadelphia’da açt�� � “Oak Hall” giyim pazar�yla ve bu pazarda yapt�� � 

büyük promosyonlar ve reklamlarla “tüccar prens” (Merchand Prince) ve “modern 

reklamc�l�� �n babas�” (The Father of Modern Advertising) s�fatlar�n� alan J. 

Wanamaker yine 1876 y�l�nda Philadelphia’da gerçekle� tirdi� i Grand Depot [� ekil 

2.19] cam örtülü çat�s� (Skylight) ve gaz avizeli ayd�nlatmas�yla dünyan�n en büyük 

ve en orijinal ticari mekan� olu� turmu� tur (history.sandiego.edu/GEN/soc/ 

shoppingcenter4. html , 2006). 

 

 

� ekil 2.19. Wanamaker’�n Grand Depot Büyük Ma� azas� �çi (1876) 

(history.sandiego.edu/GEN/soc/shoppingcenter4.html , 2006). 
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Türkiye’de AMPD’nin büyük ma� azalar için belirlemi�  oldu� u teknik rapora göre 

(2004); tüm il ve ilçe belediye s�n�rlar� içerisinde sat��  alan� 400 m²'yi geçen 

ma� azalar "büyük ma� aza" say�lmakta ve kurulu� lar� Sanayi ve Ticaret Bakanl�� �'n�n 

iznine ba� l� k�l�nmaktad�r. Sat��  alan� 2500 m²'yi geçmeyen büyük ma� azalar kurulu�  

taleplerini, vali ba� kanl�� �ndaki izin kurullar�na, 2500m2'nin üzerindeki büyük 

ma� azalar ise Büyük Ma� azalar �zin Kurulu'na yapt�r�lmaktad�r. Bütün bu izin 

kurullar� birer merkezi yönetim kurulu durumundad�r (Ünal ve Ocakç�, 2007). 

Türkiye’de yap�lan ilk çok katl� ma� aza 1950 y�l�nda Sultanhamam’da aç�lan 

“YKM” dir. Mütevazi bir kuma�  dükkan� olan bu ma� aza taksitli al�� veri�  hizmetini 

getirerek Türkiye’de büyük ma� azac�l�k anlay�� �n�n ilk ad�mlar�n� atm�� , tam 

anlam�yla büyük ma� aza olmas� daha sonra gerçekle� mi� tir (www.ykm.com.tr, 

2006). 

Türkiye’de mimari tasar�m�, ürün çe� itlili � i ve de hizmet anlay�� � olarak ilk büyük 

ma� aza Aksaray’da 1975’te in� aat�n� Tekeli, Sisa ve Ertem’in yapt�� � “Ufi” 

ma� azas�d�r. Bu yap�da, yap� teknolojisinde ve yakla� �mda tamamen ça� da�  kalarak, 

eski ile kültürel ve estetik devaml�l�� �yla tarihsel çevreye uyum  sa� lanm�� t�r. 

Cephesi traverten, mermer ve seramikle kaplanm�� t�r. D��  kabuk giri� ler ve 

vitrinlerle aç�lan devaml� ve kapal� bir yüzey olarak tasarlanm�� , bu � ekilde eski 

yap�larda alg�lanan kapal�l�k hissiyle, al�� veri�  merkezlerinin kapal�l�k ilkesi 

birle� tirilmi � tir. Büyük ma� aza olarak ürünlerin çoklu� u, çe� itlili � i, ürünlerin 

depolanabilmesi ve kafeterya gibi sosyal aktivite olanaklar� sa� layan Ufi Türkiye’de 

geleneksel Türk al�� veri� ine ve kültürüne göre tasarlanm�� , Türk büyük ma� azas�n�n 

bir örne� i olmu� , ticari ya� am�n� sürdürememi� , bir süre sonra kapanarak yap� el 

de� i� tirmi� tir (Arkitekt, 1976) [� ekil 2.20]. 
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� ekil 2.20. Ufi Binas� plan, kesit ve foto� raf�  (Arkitekt, 1976) 
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Kad�köy’de 1963 y�l�nda giyim ma� azas� olarak aç�lan Pabet (pantolon, bluz, etek 

kelimelerinin k�saltmas�) ma� azas�, 1984’te  ürün yelpazesini ve çe� itlerini 

ço� altarak 3500 m²  sat��  alan�yla ikinci büyük ma� aza olarak Maslak’ta aç�lm�� t�r 

(www.pabetlant.com.tr). Geleneksel Türk al�� veri�  anlay�� � yerine bat� üslubuyla 

yeni ürünleri ve markalar� �stanbul’a getirerek bir ilki ba� latm�� t�r. Türkiye’nin ilkleri 

olan Ufi ve Pabetland’�n ortak özelli� i; ikisinin de kendilerine ait binalarda 

olmalar�d�r. Büyük ma� azalar�n �stanbul’da bir al�� veri�  merkezi içinde aç�lmas� ilk 

defa 1984 y�l�ndan Bak�rköy’de aç�lan Galeria Al�� veri�  Merkezi içinde yer alan 

Printemps ma� azas� taraf�ndan gerçekle� tirilmi � tir. 

20. yüzy�lda ticaret anlay�� �n�n de� i� mesi sonucunda büyük ma� azac�l�k sistemi 

ba� ar�ya ula� m�� , anonim mü� teriyi hedefleyen yeni ticari sistemle insanlar e� itlik, 

özgürlük ve statü kazanm�� t�r.  

2.6.  Al�� veri�  Merkezlerinin Türleri ve Özellikleri 

Al� � veri�  merkezi, kentlerde tarihi pazar yerinin 20. yüzy�l uyarlamas� olarak 

nitelendirilmektedir. Tek bir yap� olarak tasarlan�p in� a edilen ve i� letilen, 

perakendeci dükkanlar, hizmet birimleri ile aç�k ve kapal� bir otoparktan olu� ur 

(AnaBritannica, 1987). �çinde çe� itli ma� azalar yan�nda e� lence ve bo�  zaman 

de� erlendirme birimlerini de toplayan büyük merkezlerdir (Hür, 1993). Al�� veri�  

merkezi kentin ça� da�  anlat�m�nda ayr� bir öneme sahiptir ve postmodern durumun 

somut hali olarak görülmektedir (Thorns, 2004). 

Al� � veri�  merkezleri ilk olarak Amerika Birle� ik Devletleri’nin banliyölerinde 

geli� ip, ticari araziyi kullan�m� ve bina tipleri ile uzmanla� m�� , günümüzde dünyan�n 

her yerine yay�lm�� t�r. Zaman içinde banliyö kavram�ndan dönü� erek daha geni�  ve 

çe� itli uygulamalara sahip olmu� tur (Beyard, 1999).  

Amerika Birle� ik Devletleri’nde 1936 y�l�nda, arazi kullan�m� alan�nda sorumlu bir 

� ekilde önderlik yaparak çevreyi bir bütün olarak zenginle� tirmek amac�yla kurulan 

Kentsel Arazi Enstitüsü’nün “ULI” (Urban Land Institute) tan�m�na göre al�� veri�  

merkezleri; konumuna, boyutuna, dükkan tiplerine, hizmet etti� i ticari alana ba� l� bir 

i� letme birimi olarak planlanm�� , geli� tirilmi � , sahipli, idari sistemli, özel mimarisi 

olan, birle� ik ticari kurumlar grubudur (Beyard, 1999). 
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�lk aç�ld�� �ndan itibaren h�zla ço� alan al�� veri�  merkezlerinin bir standarta 

oturtulmas�, tan�mlanmas�, s�n�fland�r�lmas�, ve ticari geli� iminin denetlenebilmesi 

konular� gündeme geldi� inde 1957 y�l�nda Uluslar Aras� Al�� veri�  Merkezi Konseyi 

(International Council of Shopping Centers) olu� turulmu� tur. Konseyin kurulu�  

amac� � öyle s�ralanmaktad�r: 

·  Al� � veri�  merkezlerinin tüketim ürünleri ve hizmetin pazarlanmas� 

üzerindeki rolünü artt�rmak, 

·  Üye al�� veri�  merkezlerinden kazanç getirecek yararl� bilgileri 

toplayarak ve da� �tarak, al�� veri�  merkezleri endüstrisini geli� tirmek, 

bireysel al�� veri�  merkezlerini toplum içinde daha büyük bir kurum 

yapmak,  

·  Al� � veri�  merkezleri mimarisi ve tasar�m ara� t�rmas�n� te� vik etmek, 

idare ve bak�m yöntemlerini geli� tirmek, 

·  Al� � veri�  merkezleri endüstrisine etki eden ekonomi, pazarlama ve 

promosyon gibi faktörleri incelemek, 

·  Üye kurumlar�n al�� veri�  merkezi alan�nda prestijlerini ilerletmek, 

süreklili� ini sa� lamak ve bu konular üzerinde çal�� ma yapmak 

(www.icsc.org,  2007). 

Uluslararas� Al�� veri�  Merkezleri Konseyi’ne (ICSC) göre; Al�� veri�  Merkezleri  

kapal� ve aç�k al�� veri�  merkezleri olarak ikiye ayr�lmaktad�r. Konseyin belirledi� i bu 

iki ana grup al�� veri�  merkezinin tasar�m�, boyutu, bulundu� u arazi, içerdi� i üniteler, 

ünitelerin oran�, hizmet etti� i ticari bölge, i�  stratejisine göre alt ba� l�klara 

ayr�lmaktad�r (www.icsc.org, 2007). 

2.6.1.  Kapal� Al�� veri�  Merkezleri 

Konsey kapal� Al�� veri�  merkezlerini iki ana grupta toplamaktad�r: 

a- Bölgesel Al�� veri�  Merkezleri (Regional Center) : Bölgesel 

merkezler içinde bir veya iki büyük ma� aza bulunduran, 40.000-80.000 

m² aras�nda alana sahip al�� veri�  merkezleridir. Bölgesel al�� veri�  

merkezleri ürün ve ma� aza çe� itlili � inin, sa� lad�� � sat��  imkanlar�, 

garantili geri iadeli sat�� lar�, aç�k ve kapal� dola� �m alanlar�, bo�  vakit 
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geçirme olanaklar�   yan�nda otopark�, güvenli� i ile yakla� �k olarak 

150.000 ki� iye hizmet etmek üzere tasarlanm�� lard�r (Beyard, 1999). 

b- Süper Bölgesel Al�� veri�  Merkezleri (Super Regional Center) : 

Süper bölgesel merkezlerin fonksiyon aç�s�ndan bölgesel merkezlerden 

pek fark� yoktur.  Ay�r�m, süper bölgesel merkezlerin ticari hizmet 

alan�n�n daha fazla olmas� ve daha fazla yerle� me alan�na ve hizmet 

birimleriyle daha fazla insan çekme olana� �na sahip olmalar�ndan 

kaynaklanmaktad�r. Süper bölgesel al�� veri�  merkezleri 80.000 m²’den 

daha büyük alana sahip olup 300.000’den fazla insana hizmet etme 

kapasitesine sahiptir (Beyard, 1999). 

2.6.2. Aç�k Hava Al� � veri�  Merkezleri 

a- Mahalle Merkezi (Neighborhood Center): Mahalle merkezleri 

ki� isel tüketim ürünleri ve günlük ihtiyaç ürünlerde indirimli sat�� lar�n 

oldu� u yerlerdir. Pek ço� unda market, süpermarket, eczane gibi ki� isel 

ve genel tüketim ürünlerinin sat�ld�� � birimler bulunmaktad�r. 3.000-

15.000 m² aras� alana sahip al�� veri�  merkezlerinde 3.000 ile 40.000 aras� 

ki� iye hizmet verilmektedir. Bu tip merkezler � ehir içinde 3-5 dakikal�k 

var��  mesafesindelerdir. 

b- Toplum Merkezi (Community Center): Toplum merkezi sahip 

oldu� u özelliklere göre s�n�fland�r�l�r. Bir al�� veri�  merkezi, büyük 

ma� azaya ve mahalle merkezinden daha büyük bir markete sahipse, 

topluluk merkezi olmaya hak kazan�r. Toplum merkezlerinde en önemli 

� ey süper marketleridir. Bölgesel al�� veri�  merkezlerinden de farkl� 

olarak mobilya, bahçe ürünleri, bina gereçleri gibi ürünlerinde sat�� �n� 

yapar. Al�� veri�  merkezi 10.000-35.000 m² de 40.000 ile 150.000 

aras�nda ki� iye hizmet sa� lar. Bu tip al�� veri�  merkezlerine talep fazla 

oldu� undan süper topluluk merkezleri (super community center) tesis 

edilmi� tir. 

c- Güç Merkezi (Power Center): Güç merkezleri, süper topluluk 

merkezlerinin bir benzeridir. 25.000-60.000m² lik alanda; 9000m² olmak 

ko� uluyla en az bir  büyük ma� azas� (ev dekorasyon veya indirim büyük 
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ma� azas� olabilir), 2000-2500 m²’lik en az 4 adet orta büyüklükte 

ma� azas� ve her biri 900m²’den daha az olacak � ekilde al�� veri�  

merkezini %15’ini geçmemek ko� uluyla küçük ma� azalar�yla yakla� �k 

100.000 ile 250.000 ki� iye hizmet sa� lar. Genellikle aç�k haval� al�� veri�  

merkezlerinden olup “U” veya “L” plan tipinde in� a edilirler. 

d- Festival Al�� veri�  Merkezi (Festival Center) : �lk örne� i 1956’da 

James Rouse taraf�ndan tasarlanan Mondawmin Mall’d�r. Ad�ndan da 

anla� �ld�� � üzere festival-e� lence amaçl� al�� veri�  merkezleridir. Özel 

tasar�mlar�yla as�l hedef kitlesi turistlerdir. � ehir içinde in� a 

edilmi� lerdir. 8.000-25.000 m² aras�nda alana sahiptirler. 

e- Ya� am Biçimi Merkezi (Lifestyle Center) : Yüksek gelir kesimine 

hitap eden büyük ma� azalar�, giyim ma� azalar�, butikleri, �smarlama 

giyim diken ma� azalar�, gurme restoranlar�yla genellikle yüksek kalite ve 

yüksek ücretlerle sat��  yapan çok özel al�� veri�  merkezleridir. Moda 

merkezlerinin genellikle, ay�r�c� mimari tasar�m�, yüksek maliyetli 

malzemeleri, özel detaylar� ile dikkat çekerler. Yap�n�n çekicili� i temalar, 

bahçe tasar�mlar�, özel ayd�nlatmalar�yla sa� lanmaktad�r. � ehir içi 

yap�lanmas�yla turist çekme amaçl� da kullan�l�rlar. 15.000-50.000m² 

aras�nda kullan�m alan�na sahiptirler. 

f- � ndirim Merkezi (Outlet Center) : 1980’lerin en önemli ticari ata� � 

ihracat merkezlerinin ç�k�� �d�r. �hracat merkezleri, farkl� bir çok firman�n 

indirim ma� azalar�n�n bir al�� veri�  merkezinde oldu� u gibi tek çat� 

alt�nda birle� ti� i ve tek yönetime ba� l� oldu� u yap�lard�r. Büyük 

ma� azalar� yoktur ama büyük ma� azalar�n çekim gücü yerine büyük 

markalar�n çekim gücü kullan�l�r. Bu merkezlerde büyük marka veya 

ma� azalar�n sezon d�� � ya da defolu ürünleri ucuz bedellere sat�l�r. 

� ehirden uzak yerlere, � ehir s�n�rlar�na, küçük kentlere ya da karayollar� 

yan�na in� a edilirler. 5.000-50.000m² aras�nda alana sahiptirler (Beyard, 

1999). 
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2.6.3. Al� � veri�  Merkezlerinin Tarihçesi 

Dünyada ilk al�� veri�  merkezi kavram� Amerika’da ortaya ç�km�� t�r. Amerika’daki 

ilk uygulama 1916 y�l�nda Aldis’in tasar�m�n� yapt�� � Illunois’deki “Market 

Square”dir. Bu yap� tam olarak bir al�� veri�  merkezi say�lmasa da yirmisekiz 

ma� azas�, ofis ve klüp binalar�, peyzaj düzenlemesiyle otomobil merkezli ilk i�  ve 

al�� veri�  binas�d�r. �lk al�� veri�  merkezi niteli� ini ta� �yan merkez ise 1922 de Nichols 

C.’nin tasarlad�� � Kansas’da aç�lan, geli� i güzel planlanm��  birimlerin yerine tek bir 

giri� imci taraf�ndan yönetilen ve kiralanabilen birimlere sahip, birle� ik planl�, 

otomobil merkezli yap� “Country Club Plaza” d�r (http://history.sandiego.edu, 2006). 

1928 y�l�nda Casto’nun Ohio’da açt�� � ama günümüzde kapanan, “Grandview 

Avenue” dört süpermarket, yirmi dükkana sahip,  yürüyü�  yollar�, park yerleri ile 

kent gibi tasarlanm�� , da� �n�k planl� aç�k hava mahalle merkezi tarz�nda bir al�� veri�  

merkezi niteli� indedir (http://history.sandiego.edu, 2006). 

Bir konsepte sahip olan ilk merkez 1931’de Prather’�n  Akdeniz tarz� tasar�m� ile 

tasarlad�� � “Highland Park Village” al�� veri�  merkezi kent içinde in� a edilmi�  

örneklerden biridir. 

1932 y�l�nda Heaton’�n tasar�m�n yapt�� � Washington’daki “Park and Shop” Al�� veri�  

Merkezi gerçek anlamda ilk olan ve benzerleri taraf�ndan örnek al�nan bir mahalle 

merkezidir. Tasar�m�n� Eberson’un yapt�� �, ondokuz ma� azas�, marketi, sokak 

otopark� ve tiyatro salonuyla Maryland’de 1938 y�l�nda aç�lan “Silver Spring”  ise 

erken dönem mahalle merkezi olarak nitelendirilmektedir (http://history.sandiego. 

edu, 2006). 

1937 y�l�nda yine Prather taraf�ndan tasarlanan “River Oaks” merkezi birbirinden 

ba� �ms�z ama kümelenmi�  ma� azalar�n ilk kez denendi� i bir al�� veri�  merkezi olarak 

kar� �m�za ç�kmaktad�r.  

1943 y�l�nda, devletin sosyal konut projesi kapsam�nda, hava kuvvetlerine hizmet 

amaçl�, Maliye Bakanl�� � taraf�ndan kent içinde yapt�r�lan “Linda Vista” al� � veri�  

merkezi aç�lm�� t�r. Yap�y� kentten ayr� tutmak amac�yla merkez çevresinde sekiz bin 

metrekarelik ye� il alan� ve yürüyü�  yollar� olan büyük bir meydan tasarlanm�� t�r. II. 

Dünya Sava� � s�ralar�nda in� a edilen bu korunakl� yap�y� pek çok al�� veri�  merkezi 

yap�s� örnek alm�� t�r (http://history.sandiego.edu, 2006). 
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1947 y�l�nda Los Angeles’da aç�lan “Broadway Creshaw Center”  50.000 m² yap� 

alan�, 52.000 m² otopark�, süper marketi ve büyük ma� azas�yla bilinen en eski 

bölgesel al�� veri�  merkezidir. “Mall” kavram�n� alan ilk bölgesel al�� veri�  merkezi 

olan “Nortgate Shopping Center” 1950 y�l�nda Seattle’da faaliyete ba� lam�� t�r. 

Graham’�n tasar�m�n� olan yap� do� rusal çift s�ra ma� azan�n tek s�ras� kapal� alan, 

di� er s�ras� aç�k hava al�� veri�  veri�  alan� olarak tasarlanm�� t�r. 75.000 m² al�� veri�  

alan�na sahip, büyük ma� azalar�, kriket ve golf sahas�  bulunan bölgesel bir al�� veri�  

merkezidir (http://history.sandiego.edu, 2006). 

Casto taraf�nda tasarlanan “Town & Country” 1949 y�l�nda aç�lm�� t�r. Çe� itli 

promosyon ve gösterilerin yap�ld�� � ve ilk defa gece için iç mekan ve d��  mekan 

ayd�nlatmas� kullan�m� bu al�� veri�  merkezinde gerçekle� tirilmi � tir (http://history. 

sandiego.edu, 2006). 

1951 y�l�nda aç�lan “Shoppers World” ilk iki katl� al�� veri�  merkezidir. Yap�y� üstten 

ayd�nlatan büyük kubbesi, uçsuz bucaks�z otoparkl� bir al�� veri�  merkezidir. 

“Shoppers World” 1994 y�l�nda y�k�l�p tekrar in� a edilmi� tir.  

“Northland Shopping Center” 1954 y�l�nda Gruen taraf�ndan in� a edildi� inde iki kat� 

ve 110.000m² yap� alan�, yüzon adet ma� azas�, büyük ma� azalar� ile dünyan�n en 

büyük al�� veri�  merkezi unvan�n� alm�� t�r. K�rkbir sene sonra en büyük olma 

özelli� ini “Mall of America”ya kapt�rm�� t�r. (http://history.sandiego.edu, 2006). 

1950 lerde ortaya ç�kan festival al�� veri�  merkezi kavram�n�n kurucusu ve bu tarzda 

Bat�’n�n en önemli al�� veri�  merkezi tasar�mc�s� James Rouse’un ilk  festival al� � veri�  

merkezi Mondawmin Mall 1956 y�l�nda aç�lm�� t�r. Önemli al�� veri�  merkezi 

tasar�mc�lar�ndan olan Gruen’in  �ngilterenin Vittoria Emanuelle pasaj�ndan 

esinlendi� i 1956’da aç�lan “Southdale Center” içinde ilk iklimlendirme sistemi olan 

al�� veri�  merkezi özelli� ini ta� �maktad�r (http://history.sandiego.edu, 2006). 

1966 y�l�nda Houston’da aç�lan Galleria Al�� veri�  Merkezleri zincirinin ilkidir. 

�talya’n�n arkadlar�ndan esinlenildi� i söylenilen Galleria bugün Amerika’n�n en 

büyük al�� veri�  merkezi zincirleri aras�ndad�r. 1971 y�l�nda Marshall Field taraf�ndan 

Illinois’te aç�lan Woodfield Mall 176.000m² al�� veri�  alan� ile ilk süper bölgesel 

al�� veri�  merkezidir (http://history.sandiego.edu, 2006). 

Yirmi y�l durmadan süren al�� veri�  merkezleri in� aatlar� sonunda 1972 y�l�nda 

Amerikada al�� veri�  merkezleri say�s� 13.174’e ula� m�� t�r (www.icsc.org, 2007) 
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Yeni türlerinin de ç�kmaya ba� lad�� � al�� veri�  merkezlerinden farkl� bir tür olan ilk  

indirimli ürünlerin sat�ld�� � (outlet) al�� veri�  merkezi, 1979 y�l�nda Belz’in tasarlam��  

oldu� u, 42.000m² yap� alan�na  sahip “Belz Enterprises” d�r. 1987 y�l�nda Poag ve 

McEwen’in tasarlad�� � “Shops of Saddle Creek”  çe� itli kupon ma� azalar�, özel 

restoranlar�yla ilk ya� am biçimi merkezi (life style) olarak al�� veri�  merkezlerinde 

yeni bir tür ortaya ç�km�� t�r. Bundan sonra 1987 y�l�ndan 2000 y�l�na kadar 84 adet 

ya� am merkezi daha aç�lm�� t�r (http://history.sandiego.edu, 2006). 

1992 y�l�nda aç�lan, Melvin Simon Associates � irketi taraf�ndan yap�lan “Mall of 

Amerika” 390.000 m² al�� veri�  alan� ile 2005’ya kadar dünyan�n en büyük süper 

bölgesel al�� veri�  merkezi olmu� tur (http://history.sandiego.edu, 2006). 

Amerika Birle� ik Devletleri’nde 1916’dan ba� layarak yap�lan al�� veri�  merkezleri 

Tablo 2.1’de özetlenmektedir. 

Amerika Birle� ik Devletleri’nden etkilenen Kanada’da ise ilk al�� veri�  merkezi 1950 

y�l�nda Vancouver’de aç�lan “Park Royal” bir aç�k hava al�� veri�  merkezidir   

(http://history. sandiego.edu, 2006). 1953’te Morgan’�n tasarlad�� � “Boulevard” 

Al� � veri�  Merkezi; yap�ya eri� imi sa� layan üstü kapal� yürüyü�  yollar�, dinlenme 

alanlar�, bahçe ve parklar� ile uzun y�llar Kanada’n�n en büyük al�� veri�  merkezi 

olma unvan�n� ta� �m�� t�r (http://hbc.com, 2007).  

Avrupa’da ortaya ç�kan ilk modern al�� veri�  merkezi 1954 y�l�nda �sveç’te aç�lan 

“Vallingby Centrum”dir. 1960 y�l�nda Backström ve Reinius’in tasar�m�n� yapt�� �, 

�sveç’te aç�lan “Farsta Centrum” günümüzde hala �skandinav ülkelerinin en büyük 

al�� veri�  merkezi olma özelli� ini korumaktad�r. Paris’te 1968 y�l�nda aç�lan ilk 

bölgesel al�� veri�  merkezi “Parly2” ve Nice’de aç�lan “Cap3000” ile Fransa, 

Avrupa’daki al�� veri�  merkezi geli� imine öncülük etmeye ba� lam�� t�r. Avrupa’da 

1960’l� y�llara kadar aç�lan al�� veri�  merkezleri Amerika Birle� ik Devletleri’ndeki 

al�� veri�  merkezleri tasar�mlar�ndan a� �rl�kl� olarak etkilenmi� tir. Uzun y�llar 

al�� veri�  merkezleri yap�m�nda direnen �ngiltere’de ise 1970’lerde modern al�� veri�  

merkezleri yap�lmaya ba� lanm�� t�r (Solal, 2004).     
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Tablo 2.1:  Amerika’n�n �lk Al� � veri�  Merkezleri, (http://history.sandiego.edu, 2006.) 
 

YIL 
 

DURUMU 
 
�SM�  VE YER�   
 

 
TASARIM 

 
B�LG�  

 
1916 

 
AÇIK 

 
Market Square 
Chicago, Illinois 

 
Arthur Aldis 

Bütünle� ik al�� veri�  kompleksinin 28 ma� aza, 12 ofis, 
30 apartman,spor salonu, klüp binas� vard�r. Peyzaj 
düzenlemesinin ve araba park� olana� � olan ilk araba 
merkezli Amerikan al�� veri�  yap�s�d�r. 

 
1922 

 
AÇIK 

Country Club 
Plaza 

Kansas, Missouri 

 
Jesse Clyde 

Nichols 

Arabayla gelecek mü� teriler için in� a edilmi� , otomobil 
merkezi ve çe� itli ma� azalar�n grupla�mas�yla tek 
giri� imci taraf�ndan yönetilen ilk al�� veri�  merkezi olma 
unvan�n� alm�� t�r. 

 
1928 

 
KAPALI 

Grandview 
Avenue Shoping  

Center 
Columbus, Ohio 

 
Don M. 
Casto 

20 dükkan ve 400 araçl�k otopark�,4 süpermarketi, 
perkler� ve yürüyü�  yollar� vard�r. Yerle� im alanlar�ndan 
uzak in� a edilmesiyle günümüz arabayla ula� �lan 
al�� veri�  merkezlerinin bir prototipidir. 

 
1931 

 
AÇIK 

Highland Park 
Village 

Dallas, Texas 

 
Hugh Prather 

Bu yenilikçi merkez yerle� im mekanlar�na yak�n in� a 
edilmi� tir. Ma� azalar� iç otopark� görecek � ekilde 
planlanm��  Ancak II. Dünya Sava� �’ndan sonra 
tamamlanabilmi� tir. 

 
1932 

 
KAPALI 

 
Park and Shop 

Washington, D.C. 

 
Arthur 
Heaton 

�lk önemli  mahalle merkezidir (neighborhood center). 
Metropolitan bölgelere yap�lan benzer al�� veri�  
merkezlerine model olan bir yap�d�r. 

 
1937 

 
AÇIK 

River Oaks 
Shopping Center 
Houston, Texas 

 
Hugh Prather 

West Gray Caddesi boyunca küme halinde ama 
birbirinden ba� �ms�z ma� azalar�n denendi� i bir al�� veri�  
merkezi özelli� inde al�� veri�  caddesidir.  

 
1938 

 
AÇIK 

Silver Spring  
Shopping Center 

Silver Spring, 
Maryland 

 
john Eberson 

 
19 ma� azal�, tiyatro salonlu, süper marketi olan mahalle 
al�� veri�  merkezidir. Ara sokak otopark� bulunmaktad�r. 

 
1943  

 
AÇIK  

Linda Vista  
Shopping Center 

San Diego 

 
Department 
of Treasury 

Özel meydan� olan ilk al�� veri�  merkezidir. Konutlarla 
merkezi ay�rmak için 8000m²’lik  ye� illendirilmi �  alan�, 
yaya yollar� ve 216 arabal�k otopark�yla öncü bir 
al�� veri�  merkezidir.  

 
1947 

 
AÇIK 

Broadway-
Crenshaw Center 

Los Angeles, 
California 

 50,000m²’lik alanda otopark� süpermarketi ve ilk defa 
içinde büyük ma� aza bulunduran Amerikan bölgesel  
al�� veri�  merkezidir. Bundan sonra pek çok merkezde 
büyük ma� azalar�n liderli� i kullan�lmaya ba� lanacakt�r. 

 
1949 

  
Town & Country 
Columbus , Ohio 

 
Don M. 
Casto 

�lk gece vakti al�� veri�  ve farkl� promosyon gösterileri 
uygulamas� bu merkezde yap�lm�� t�r. Ayd�nlat�lm��  
otoparka sahiptir. 

 
1950 

 
AÇIK 

Northgate  
Shopping Center 

Seattle, Washington 

 
John Graham 

Jr. 

“mall” kavram�n� alan ilk bölgesel al�� veri�  merkezidir. 
Bir taraf� aç�k havaya bakan iki s�ra halinde ma� azalar 
ve her iki s�ran�n da sonu büyük ma� aza ile biten 
750,000m²lik al�� veri�  merkezidir. 

 
1951 

 
AÇIK 

Shoppers World 
Framingham, 
Massachusetts 

 �lk iki katl� al�� veri�  merkezidir.Cam kubbesi, büyük 
ma� azas� ve uçsuz bucaks�z otopark� vard�r. 1994 
y�l�nda y�k�l�p tekrar in�a edilmi� tir.  

 
1954 

 
AÇIK 

Northland  
Shopping Center 

Southfield, 
Michigan 

 
Victor 
Gruen, 

 
�n� a edildi� inde, iki katl�, 110,000m² ye da� �lm��  110 
ma� azas�, bahçesi ve büyük ma� azas�yla dünyan�n en 
büyük aç�k hava al�� veri�  merkeziydi. 

 
1956 

 

 
AÇIK 

 

Mondawmin Mall  
Baltimore, 
Maryland 

 

 
James Rouse 

James Rouse’un tasar�m� dünyan�n ilk festival al�� veri�   
merkezi yap�lar�ndan biridir. Bu yap�s�ndan sonra James 
Rouse  Bat�’n�n en önemli al�� veri�  merkezi geli� tiricisi 
olacakt�r. 

 
1956 

 
AÇIK 

Southdale Center 
Edina, Minnesota 

 
Victor Gruen 

�çinde sabit iklimlendirme olan ilk al�� veri�  merkezidir. 
Vittoria Emanuele pasaj�ndan esinlenilmi� tir. 

 
1957 

 
AÇIK 

ICSCChicago, 
illunois 

 
 

Uluslararas� Al�� veri�  Merkezi Konseyi 36 üye 
kurulu�uyla aç�lm�� t�r. 

 
1966 

 
AÇIK 

 
The Galleria 

Houston 

 Cam kubbesiyle America’n�n en büyük al�� veri�  
merkezlerinden biridir. �talyan’�n arkadlar�ndan 
esinlenerek in� a edilmi� tir.  

 
1971 

 
AÇIK 

Woodfield Mall 
Illunois 

Marshall 
Field 

176.000m² al�� ver i�  alan�na sahip ilk süper bölgesel 
al�� veri�  merkezidir. 

 
1972 

 
 

 
Amerika 

 20 y�l durmadan süren in�aatlar sonunda  Amerika’da 
al�� veri�  merkezi  say�s� 13,174 olmu� tur. 

 
1979 

 
AÇIK 

 
Belz Enterprises 
Pigeon Forge.TN 

 
Philip Belz 

Daha önce indirim ma� azalar� aç�lmas�na ra� men ilk 
�ndirimli al�� veri�  merkezidir.42000m² lik bir alanda 
yap�lm�� t�r. 

 
1987 

 
AÇIK 

Shops of Saddle 
Creek 

Germantown, TN 

 
Poag & 

McEwen 

Çe� itli ma� azalar�, özel restoranlar�yla Amerikan�n �lk 
ya�am  merkezidir (Life-style center). 2000 y�l�na kadar  
84 adet hayt merkezi daha aç�lm�� t�r.  

 
1992 

 
AÇIK 

 
Mall of America  

Bloomington, 
Minnesota 

 
Melvin 
Simon 

Associates 

4 kat, 390,000 m² lik alan�, 540 dükkan, 20.000 araçl�k 
otopark� aç�ld�� � zamandan 2005’ye kadar dünyan�n en 
büyük süper bölgesel al�� veri�  merkezi olma özelli� ini 
korumu� tur. 
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2.6.4. Türkiye’de Al� � veri�  Merkezleri   

Uluslararas� Al�� veri�  Merkezleri Konseyi’nin (ICSC) Avrupa Organizasyonu’nun 

al�� veri�  merkezleri tiplerine getirdi� i tan�m ve standartlar, daha sonra Al�� veri�  

Merkezleri ve Perakendeciler Derne� i (AMPD) taraf�ndan Türkiye’deki al�� veri�  

merkezlerine uygulanm�� t�r. Yurt d�� �nda bölgesel, süper bölgesel, topluluk merkezi, 

mahalle merkezleri, vb. olarak standartlara ayr�l�rken, Türkiye’de geleneksel ve 

özellikli biçiminde iki geni�  kategoride gruplanmaktad�r. Geleneksel al�� veri�  

merkezleri; çok büyük, büyük, orta ve küçük olarak s�n�fland�r�l�rken, küçük al�� veri�  

merkezleri de kendi içinde; ihtiyaç odakl�, kar� �la� t�rmal� malzemeler satanlar olarak 

ikiye ayr�lmaktad�r. Özellikli al�� veri�  merkezleri de indirimli ve e� lence odakl� 

olarak alanlar�na ve amaçlar�na göre s�n�fland�r�lmaktad�r.  

“AMPD”nin yapm��  oldu� u ara� t�rmalara göre (2007); �stanbul’da 2007 y�l�nda 

tamamlanm��  42, in� as� bitmek üzere olan 38 ve tasar�m a� amas�nda olan 24 al�� veri�  

merkezi bulundu� u bildirilmektedir. �stanbul’da bulunan al�� veri�  merkezlerinin 

sahip olduklar� toplam alana göre; bin ki� iye dü� en al�� veri�  alan�  80m², en yak�n 

rakibi Mu� la’da 73.7m², Adana’da 59.1m², Ordu’da 4.6m² d�r. Türkiye’deki tüm 

al�� veri�  merkezleri toplam sonucuna göre bin ki� iye dü� en al�� veri�  alan� 28m² iken  

Norveç’te 734 m², �ngiltere’de 230m² d�r. Belirlenen oranlara göre Avrupa’daki 

al�� veri�  merkezlerinde bin ki� iye dü� en alan Türkiye’deki orana göre çok yüksek 

iken; Türkiye ortalamas�n� yükselten ve Avrupa standartlar�na en yak�n de� erlere 

sahip kent �stanbul’dur [� ekil 2.21]. Tablo 2.2’de �stanbul’daki al�� veri�  

merkezlerinin aç�l��  tarihleri, alanlar� ve türleri gösterilmektedir.  

 

� ekil 2.21. 2006 Y�l�nda Türkiye’deki Al�� veri�  Merkezlerinin Kentlere Göre 

Da� �l�m� (Evran, 2007). 
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Tablo 2.2. �stanbul’daki Al�� veri�  Merkezleri (www.ampd.org, 2006) 

� STANBULDAK �  ALI �  VER��  MERKEZLER �  

ALI �  VER��  MERKEZ �  SEMPT AÇILI �  
TAR� H�  

KULLANILAN 
ALAN 

TÜR 

Olivium Outlet Center Zeytinburnu  2000 33.560 
Colony Outlet Florya  2005 7.000 

Outlet 

Mayadrom AVM Akatlar  1998 2.976 
Kadir Has Çocuk Dünyas� Bahçelievler  2003 17.500 
1000a  � i� li 2003 8.500 
Address�stanbul � i� li  2005 5.800 
Stars Çocuk Dünyas� Beylikdüzü  2005 5.000 

Merkez 
(E� lence 
odakl� 

olmayan) 

Ö
ze

lli
kl

i 

�stanbul CevahirAVM � i� li  2005 117.972 Çok geni�  
Galleria AVM Ataköy 1988 42.974 
CarrefourSa �çerenköy 1996 47.250 
Profilo Al�� veri�  Merkezi Mecidiyeköy  1998 40.800 
Maxi Shopping City Silivri 1998 45.000 
M1 Tepe AVM Kartal 2000 41.000 
CarrefourSa Ümraniye 2000 60.630 
Tepe Nautilus Ac�badem  2002 51.776 

Geni�  

Capitol AVM Altunizade  1993 31.000 
Akmerkez AVM Etiler  1993 34.600 
Carousel AVM Bak�rköy  1995 24.400 
Migros AVM Beylikdüzü 1997 33.000 
CarrefourSa Bayrampa� a 2003 25.030 
Metrocity AVM Levent 2003 32.638 
CarrefourSa Maltepe 2005 30.500 
Beylicium AVM Beylikdüzü  2006 20.000 
Kanyon Levent  2006 37.500 

Orta 

Atrium AVM Ataköy  1989 11.232 
Kule Çar� �  Levent 2000 3.720 
CarrefourSa AVM Haramidere 2001 17.831 
Maxi City Çengelköy 2003 13.500 
Flyinn AVM Florya 2003 12.508 
Town Center Bak�rköy  2003 12.000 
Maxi Center �stinye 2003 11.000 
Mesa Studio Plaza AVM Kemerburgaz  2003 6.240 
G-Mall Kültür ve AVM Maçka 2003 4.228 
MKM  Akatlar 2005 15.000 
Atirus AVM Büyükçekmece 2005 11.000 
Aquarium Bayrampa� a  2005 10.234 
Paradise AVM Büyükçekmece 2005 9.838 
Ba� ak AVM �kitelli  2005 8.724 
Sunflower AVM Esenkent  2005 6.000 
Sinasos  Kemerburgaz - 2.500 
Ömür Plaza Bahçelievler 2005 - 

Küçük 

G
el

en
ek

se
l 
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3. ALI � VER��  MERKEZLER �  TASARIM KR � TERLER �  

Al� � veri�  merkezlerinin tasar�m kriterlerine bak�ld�� �nda kentin içinde veya 

çevresinde bulunan bu merkezlerin kentle beraber alg�lanmas� gerekti� i görülmü� tür. 

Bu nedenle bu bölümde kentin tasar�m�nda dikkate al�nan ö� eler üzerinde 

durulacakt�r. 

Lynch’e göre (1960) kent; bir mimarl�k yap�s� gibi co� rafi mekanda in� a edilir, 

büyük ölçeklidir ve uzun zaman diliminde alg�lan�r. Kent sadece insan taraf�ndan 

alg�lanan bir nesne de� il, devaml� olarak strüktürü de� i� en pek çok in� a edicinin 

ürünüdür. Kentin tasar�m� zamana ba� l� bir sanat olarak tan�mlanmakta, insanlar�n 

eylemleri sabit fiziksel biçimler kadar önemli görülmektedir. Kent insan�n içinde 

ya� ad�� � fiziksel çevrenin biçimsel ya da i� levsel amaçlarla düzenlenmesi olarak ele 

al�nmaktad�r. Bu amaç do� rultusunda yap�lan kentsel tasar�m, kaynak sa� lama, 

donan�m, altyap� ve yap�m çal�� malar�n�n örgütlenmesi, ya� ayanlar�n toplumsal ve 

ekonomik gereksinimlerini kar� �lanmas� � ekilde dü� ünülmektedir (AnaBritannica, 

1987). 

Lynch’in kent tasar�m�nda önemli kriterler olarak belirledi� i kentsel imgelerin içeri� i 

� öyle s�ralanmaktad�r. 

·  Yollar; gözlemcinin al�� kanl�kla ve alg�s�yla hareket etti� i kanallard�r. 

Mekandaki farkl� i� levlere hizmet eden bölgeleri birbirine ba� lamakta, 

hareketi, süreklili� i ve amac� sa� lamaktad�r.  

·  �� aretler; anlam yükletilen, anlatmaya yarayan herhangi bir 

göstergedir. Yollar�n götürdü� ü amac� belirten ipuçlar� takviyesidir.  

·  Kenarlar; yol gibi kullan�lmayan do� rusal ö� elerdir. Birle� tirici veya 

ay�r�c� olarak kullan�labilirler. Yollar ve i� aretler gibi bask�n ö� eler 

de� illerdir.  
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·  Bölgeler; gözlemcinin zihinsel olarak içine girdi� i ve karakterini 

tan�mlayan, kentin geri kalan�yla z�t bir biçimde di� erlerinden ayr�lan, 

tematik sürekliliklerdir. Bölgeler büyük kent alanlar�d�rlar, içten 

tan�mlanabilirler ve d�� sal bir referans olarak da kullan�labilirler.  

·  Dü� ümler; dü� üm noktalar� mekan�n okunabilirli� ini sa� layan 

yo� unla� ma noktalar�d�r. Dü� ümler yollar�n birle� ti� i meydanlard�r. 

Bireyler buralarda dinlenir, karar verir ve tekrar mekana da� �l�r.  

·  S�n�rlar; yay�nt�n�n sonunu gösteren, gözlemciye d�� sal limiti alg�latan 

basit fiziksel elemanlard�r (Lynch, 1996). 

Her biri kentin tasar�m sorunlar�n�n çözümlenmesinde kilit ö� eler olan bu kriterler 

kentin gerçek tasar�m formunun anlam�n� kuvvetlendirmek için kullan�lmaktad�r. 

Al� � veri�  merkezlerine bak�ld�� �nda; sokaklar�, meydanlar�, yollar�, bitki örtüsü,  

hatta havuz ve yapay gölleriyle kent imgesine benzer nitelikler ta� �makta, kentin 

küçük bir modelini bünyesinde bar�nd�rmaktad�r. Bu nedenle bu bölümde al�� veri�  

merkezleri Lych’in belirlemi�  oldu� u kent tasar�m kriterleriyle birlikte kentteki 

konumundan ba� layarak yer seçimi, eri� ilebilirlik, okunabilirlik, güvenlik, form, 

strüktür ve malzeme, ayd�nlatma, renk kullan�m�, dekorasyon ba� l�klar�yla 

incelenecektir. 

3.1. Yer Seçimi 

Vitruvius bir kent arazisi yerini belirlerken sa� l�kl� yer seçimini birinci ko� ul olarak 

belirlemi� tir. Kentin arazisi; hakim rüzgar yönüne, güne�  �� �� �n�n geli� ine, su 

kaynaklar�, nem miktar�na göre en sa� l�kl� bölgede kurulmal�d�r (Vitruvius, 1998). 

Bu ko� ullar, al�� veri�  merkezleri için de geçerlidir. 

Bir al�� veri�  merkezinin amac�na ula� abilmesi için do� ru yer seçimi en önemli 

konulardan biridir. Seçilecek olan yer ticari alan�yla, çevresindeki yerle� im yerlerinin 

gelir seviyesiyle, rekabet durumuyla, ula� �m rahatl�� �yla avantajl� olmal�d�r. Do� ru 

bölgenin saptanabilmesi için ULI’nin yapm��  oldu� u öneriler � unlard�r: 

·  Hedeflenen ticaretin merkezinde olmas�, 

·  Kolay eri� ilebilir olmas�, 

·  En iyi görünebilen bölgede yerle� mesi, 
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·  Park ihtiyac�n� ve hedeflenen tüketici say�s�n� kar� �layabilecek en 

uygun alana ve � ekle sahip olmas�, 

·  Çal�� �labilir bir topografyaya yerle� mesi, 

·  �yi drenaja ve e� ime sahip olmas�, 

·  Sorunsuz bir altyap�s� olmas�, 

·  Kamu hizmetlerinin (su, elektrik, ileti� im) ula� abildi� i bir bölgede 

olmas�, 

·  Uyumlu bir çevrede bulunmas�, 

·  Bölgenin al�� veri� , ticaret amaçl� tahsis edilmi�  ve çevre yerle� imleri 

taraf�ndan kabul edilebilir bir yerde olmas�d�r (Beyard, 1999). 

Bu faktörlerden herhangi birinin olmamas� al�� veri�  merkezinin yap�m sürecini, 

yap�m maliyetini ve kira sat�� lar�n� olumsuz yönde etkilemektedir. E� er al�� veri�  

merkezi yapt�racak olan ki� i yap�y� mevcut arsas�na yapt�racaksa mutlaka üstte 

belirtilen ko� ullar�n incelenmesi ve aran�lan faktörlerin kar� �lanmas� durumunda 

al�� veri�  merkezinin in� as� yap�labilmektedir. 

Yer seçimi yap�l�rken iki al�� veri�  merkezi aras�ndaki mesafe kriter olarak 

konmam�� t�r. Çünkü iki al�� veri�  merkezi aras�ndaki mesafe hesaplan�rken önemli 

olan � ey kullan�c� yo� unlu� u, hedef kitle, ula� �labilirlilik, dükkan çe� itlili � i ve kirac� 

arz-talebi olmas�d�r. �stanbul’da yan yana konumlanan Metro City ve Kanyon 

Al� � veri�  Merkezlerine bak�ld�� �nda ayn� aks ve ula� �m yollar� üzerinde kom� u  

oldu� u görülmektedir. �ki al�� veri�  merkezinin kullan�c� profili incelendi� inde 

farkl�l�k görülmektedir. Ara� t�rmalara göre, bir al�� veri�  merkezi ula� t�� � maksimum 

boyutla hedefledi� i sat��  hacmini geçmi� se, yak�n�na rekabet amaçl� yeni bir al�� veri�  

merkezi aç�lmas� mümkün oldu� u görülmektedir (Beyard, 1999). 

Al� � veri�  merkezlerinin kent ile aras�ndaki mesafe kesin olarak saptanmam��  olsa da 

merkezlerin � ehirden belli bir uzakl�kta olmalar� gerekti� i belirtilmektedir. Mahalle 

merkezleri; 1-1,5 kilometre uzakl�kta, Topluluk merkezleri; 5-8 kilometre uzakl�kta, 

Bölgesel ve süper bölgesel merkezlerin de kentten uzakl�� � yakla� �k olarak 10 

kilometreden daha fazla olmas� gerekti� i ileri sürülmektedir (Beyard, 1999). 
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3.2. Eri� ilebilirlik 

Eri� ilebilirlik kavram� sözlüklerde bir � eyi kullanabilme görebilme ve ula� abilme 

durumunda olmak � eklinde tan�mlanmaktad�r (www.m-w.com, 2007). Eri� ilebilirlik 

genel olarak; herhangi bir sistemin mümkün oldu� unca ki� i taraf�ndan kullan�labilme 

derecesi olarak aç�klanmaktad�r. Bir di� er deyi� le eri� ilebilirlik, bir ta� �nmaza, bir 

yerle� im yerine ya da bir yerle� im yerinin sundu� u kamusal i� görülere eri� me 

olana� �, var��  kolayl�� �d�r (Kele� , 1980). Eri� ilebilirlik,  mevcut olan bir e� yan�n, 

servisin, çevrenin herhangi bir kullan�c� taraf�ndan kolayca kullan�lmas� olan, 

kullan�labilirlikle kar�� t�r�lmamal�d�r (www.en.wikipedia.org, 2007).  

Lynch’e göre (1998) ideal bir kent, çok geni�  olana� a, hizmete ve di� er insanlara 

eri� menin kolay oldu� u büyük bir merkez olarak dü� ünülmektedir. �� e, hastaneye, 

okula eri� im kolayl�� � kentte ula� �m� rahatlatmaktad�r. Eri� im, eri� mek istenilen yere 

ve ki� iye verilen önceli� e göre önem ta� �maktad�r. �nsan için en temel eri� im su, 

yemek, enerji gibi hayati ihtiyaçlar içindir. Ard�ndan da di� er insanlara, arkada� lara, 

insan aktivitelerine, mekanlara, sembolik mekanlara, do� aya eri� im iste� i 

gelmektedir. Lynch’in (1998) belirtmi�  oldu� u eri� im iste� i s�ralamas� ki� iye ve 

zamana göre de� i� im göstermektedir. 

Al� � veri�  merkezleri tasar�m kriterleri için yap�n�n bulundu� u araziye eri� ilebilirlik 

önemli bir unsurdur. E� er yoldan görülen bir al�� veri�  merkezinin bulundu� u alana 

ula� mak kolay, giri�  ve ç�k��  rahat de� ilse, çevresindeki araç ve yaya trafi� inin ak�c� 

olacak � ekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Yoldan alg�lanan bir yap�ya eri� im 

yolunun kolayca bulunmas� yap�ya eri� ebilirlikte önemli olmaktad�r. Bunun için 

yollardaki i� aretlerin yeterli say�da ve görünür boyutlarda olmas� gerekmektedir.  

Yaya olarak görülen bir al�� veri�  merkezine ula� �lam�yorsa eri� ilebilirlik konusunda 

bir problem var demektir. Örne� in Amerika Birle� ik Devletleri’ndeki al�� veri�  

merkezleri genellikle araç ile ula� �m temel al�narak yap�ld�� �ndan yaya olarak 

ula� mak mümkün de� ildir. 

Oysa al�� veri�  merkezleri tasar�m�nda mü� terinin yaya olarak da yap�ya kolayca 

eri� ilebilmesi gerekmektedir. Yap�n�n yak�n çevresinde oturan insanlar�n eri� imi de 

dü� ünülmelidir. Ayr�ca eri� ilebilirlikte sakat ve engelli ya da çocuk arabal� insanlar�n 

da yap�ya kolayca gelebilmesinin sa� lanmas� gerektirmektedir. 
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Eri� ilebilirlik, özel araç, yaya ula� �m� d�� �nda toplu ta� �ma ile ula� �m� da 

içermektedir. Metro, tren veya otobüs ile ula� �m dikkate al�nmal�d�r. Yak�n 

duraklardan itibaren merkeze geli�  i� aret levhalar� ile yönlendirilerek sa� lanmal�d�r.   

Bir al�� veri�  merkezinin yaya ve araç trafik ak�� �n�n tasarlanmas� için yol 

mühendisleri ile karayolu departman�n�n birlikte çal� � mas� gerekmektedir. E� er 

eri� im yolu olu� an yaya ve araç ek trafi� ini kald�ram�yorsa, eri� ilebilirli � i geli� tirme 

için gerekli maliyette hesaba kat�lmal�d�r (Beyard, 1999). 

AMPD’nin Türkiye’deki al�� veri�  merkezlerine eri� ilebilirlik için belirlemi�  oldu� u 

kriterlerde ta� �t yolu hiyerar� isine yönelik; ta� �t yolu türü ve geni� li � ine göre, ticaret 

merkezi yeri ve türünün belirlenmesi gerekmektedir. Ta� �t ile eri� ilebilirlik 

ko� ullar�na yönelik ticaret merkezinin cephelerine ç�k��  veren ta� �t yolu say�s� 

belirlenmelidir. Trafik ak�m� ve trafik elemanlar�na yönelik; trafik yo� unlu� u, trafik 

�� �klar�, trafik sirkülasyon kurgusu, trafik yönü, vb belirlenmelidir. Kav� ak noktalar� 

ile ticaret merkezi giri� i aras�ndaki uzakl�k ölçüsü hesaplanmal�d�r. Mal 

indirme/yüklemeye ve otopark kapasitesine yönelik alan büyüklü� ü-otopark say�s� 

ili � kisi, otoparka giri� /ç�k��  yeri say�s�, hesaplanmal�d�r. Yaya alan�na yönelik; yaya 

olarak eri� ilebilirlik ko �ullar�, yaya alan� büyüklü� ü, yaya konforunun sa� lanmas� 

gerekmektedir (Ünal ve Ocakç�, 2004). 

Al� � veri�  merkezinin uzaktan görünebilmesi, kolay alg�lanmas� yap�n�n 

ula� �labilirli � i artt�rmaktad�r. Kara yolunda 60 kilometre h�zla giden bir ki� inin 

al�� veri�  merkezini ve park giri� ini görebilmesi önemli görülmektedir. �yi bir 

yönlendirici i� aret,  al�� veri�  merkezine giden ki� i için görünebilirli� i ve fark edilme 

durumunu artt�r�r. Ayr�ca tepeleri, yüksek bitki örtüsünü ve yol k�vr�mlar�n� düz 

geçmek de eri� ilebilirlik için gereklidir. Trafi� in akt�� �, i� aretler ve rekabeti 

engelleyecek � ekilde a� �r yap�lm��  dikkati çeken bir yap� yinede eri� ilebilirlik 

aç�s�ndan ba� ar�s�z olabilmektedir ( Beyard, 1999). 

3.3. Okunabilirlik 

Çevreyi alg�lamak bütün hareketli canl�lar�n hayati yetene� idir. Canl�lar biçimi, 

hareketi, kokuyu ve sesi, duyular�yla; yerçekimi, titre� im ya da �� �� �n polarizasyonu 

gibi ipuçlar�n� kullanarak alg�lamaktad�rlar. Bu yetenek canl�lar�n bulundu� u mekan� 

tan�mas�, yorumlamas� ve mekanda ya� am�n� devam ettirmesi için gerekmektedir. 
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�nsanlar bir mekan�; bölgeleri, yollar�, sembolleri, mobilyalar�yla tan�mlayarak 

duygusal bir ba�  kurar, mekan� genelleyip, gruplayarak mekan�n söylemek 

istediklerini bir anlama ba� lamaktad�r (Lynch, 1960). 

Mekanlar�n bir dili, bir söylemi � ekillendirdi� i genellikle kabul edilmektedir. Sosyal 

mekanlar genellikle insanlara yönelik mesajlar� olan yerlerdir. Her mekan�n bir 

anlam ve fonksiyonu vard�r. Mekan genellikle insanlara bir � eyler anlat�r. Mekan� 

okuma yetisi bireye kalm�� , öznel bir durumdur (Lefebvre, 1998). 

Kentsel mekanlar, ileti� im için belirgin olan ve ifade edilmeden anla� �lan her 

sembolün (bayrak, tabela, dörtyol, resim, pencere, kolon, kule, çit, geçit vb…) 

sergilendi� i ortamlard�r. Bu semboller bireyleri; sahiplenme, statü sahibi olma, bir 

gruba aitlik, gizlenmi�  fonksiyonlar, ürün ve servis, uygun davran�� lar ve bilinmesi 

gereken di� er � eyler hakk�nda bilgilendirirler. Bir yerle� im alan� kullan�c�lar�n�n 

kendileri do� ru bir � ekilde ifade etmek için kendi aralar�nda kulland�klar� i� aretlerin 

sembolik ve fiziksel özelli� ini hissetme unsuruna okunabilirlik denmektedir (Lynch, 

1998). 

Al� � veri�  merkezlerinde okunabilirlik çok önemlidir. Bir al�� veri�  merkezini d�� tan 

okunabilirli� i, ilk izlenimde kullan�c� üzerinde b�rakt�� � etki aç�s�ndan önemlidir. 

Yap�n�n d�� tan okunabilmesi ve kendi hakk�ndaki bilgilerin tamam�n� anlatabilmesi 

al�� veri�  merkezinin amac�na ula� abilmesi aç�s�ndan gereklidir. �ç mekanda 

okunabilirlik, kullan�c�lar�n giri� leri, mekanda yolunu kolay bulmas�, kolay 

yönlenmesi, kaybolmamas�, arad�� �na eri� ebilmesi, al�� veri�  merkezlerine göre daha 

büyük ölçekli olan ve zaman� h�zl� ya� ayan kentlerle kar� �la� t�r�nca özel bir önem 

ta� �d�� � görülmektedir. Al�� veri�  merkezlerinde yollar, duvarlar, dü� ümler, 

semboller, tabelalar, renkler, �� �k, malzeme, form kompozisyonu, okunabilirlili� i 

sa� layan ö� elerdir. Dö� eme üzerinde yap�lan dö� emeden farkl� renkte yol çizgileri, 

her bölümde farkl� renk kullan�m�, büyük galeri bo� luklar�, plan� gösteren tabelalar, 

yol gösteren i� aretler al�� veri�  merkezlerinde s�kça kullan�lan ve okunabilirli� i 

kolayla� t�ran ö� elerdir.  

Okunabilirlikte kullan�c�lar� yönlendirme, kullan�c�lara mekan�n tamam�n� 

anlatabilme,  önemli bir unsurdur. Bu bölümde kent içinde önemli bir yer kaplayan 

yönlendirme, geçi�  mekanlar� ve mekan� alg�lamay� etkileyen mekan organizasyonu, 

al�� veri�  merkezlerinde okunabilirli� in alt ba� l� � � olarak de� erlendirilmektedir. 
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3.3.1. Mekan Organizasyonu 

Mekan, sürekli olarak kar� �l�kl� etkile� imde bulunulan, mimari tasar�da çe� itli 

boyutlara ba� l� olarak olu� turulan en küçük mimari bütün, bir yapay çevre birimidir 

(K�ran, 1986). Mekan çevreden gelen uyar�c� etkilerin görme, koklama, duyma, 

dokunma, gibi duyular�n yard�m�yla hissedilmesi ve kavranmas�na ili� kin zihinsel bir 

süreç sonucunda alg�lan�r (Ayd�nl�, 1986). Çevre de seçimsel alg�laman�n kurallar�n� 

bilmekle alg�lanmaktad�r yani alg� bir anlamda seçmek demektir (Moles, 1971).  Bu 

nedenle uyarc� etkileri alg�layabilme, ki� inin ilgi ve tutumlar�na ba� l� olarak etkinlik 

kazanmaktad�r (Ayd�nl�, 1986). 

K�ran (1986) Mekan alg�lanmas�’n�n üç alg�lama türünün bütünle� mesiyle ortaya 

ç�kt�� �n� ileri sürmektedir. 

·  I� �k Alg�lamas� 

·  Renk Alg�lamas� 

·  Mekansal Organizasyon Alg�lamas� (K�ran, 1986) 

Oysa bu üç bile� enin yan� s�ra ses ve koku da mekan alg�s�nda önemli olmaktad�r. 

�nsan her zaman bir mekan içerisindedir ve ya� amak için bu mekan� düzenlemek ve 

organize etmek zorundad�r. Birey için ya� anabilir mekan�n i� levsel olabilmesi, 

amaçland�� � gibi kullan�labilmesi için do� ru organize edilmesi � artt�r. Tasarlanm��  

yapay çevrenin i� levi toplumsal gereksinimlere dayal�d�r. �nsan ve çevresindeki 

yap�sal ili� kiler, faydalanma i� levi, estetik i� lev ve bilgilendirme i� levi gibi üç i� lev 

türünden olu� an karma� �k i� levler taraf�ndan tan�mlanmaktad�r (K�ran, 1986). 

Al� � veri�  merkezlerinde giri� -ç�k�� lar�n yerleri, konumlar� ve merdiven-asansörlere 

göre ili� kisi, ma� azalar�n satt�klar� ürünlere göre gruplanmas�, yiyecek bölümlerinin 

bir yerde e� lence bölümlerinin ba� ka bir yerde toplanmas� ve bu yerlerin kolay 

eri� ilebilir olmas�, dinlenme yerleri ile al�� veri�  yerlerinin do� rudan ili� kili olmas�, 

tuvalet ve acil ç�k�� lar�n kolay eri� ilir yerlerde olmas� ve katlarda hep ayn� noktalarda 

düzenlenmesi, merdiven ve asansörlerin iç mekanda kullan�c� için en kapsaml� 

dola� �m sa� lanacak � ekilde konumland�r�lmas�, mekan organizasyonunda dikkat 

edilmesi gereken unsurlar olmaktad�r. 
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3.3.2. Yönlendirme 

Yol bulmada stratejik ba�  çevresel imajd�r, birey taraf�ndan genellenen fiziksel d��  

dünyan�n zihinsel görüntüsüdür. Olu� an bu imaj ki� inin hem � imdiki hislerinin hem 

de geçmi�  deneyimlerinin ürünüdür. Olu� an imajla gözlemci bilgiyi yorumlar, 

geneller ve bu sayede yön bulmakta kullan�r. Ancak iyi düzenlenmi�  bir çevre 

insanlar� genellemenin neden olabilece� i hatalardan kurtarabilir, sa� lad�� � sistem ve 

güvenle bireyleri yönlendirir ve organize eder (Lynch, 1996). 

Al� � veri�  merkezlerinde yönlendirme, kullan�c�n�n al�� veri� i organize edebilmesi için 

gereklidir. Lynch’in kent tasar�m�nda önemli kriterler olarak s�n�fland�rd�� � yollar, 

i� aretler, kenarlar, bölgeler, dü� ümler, s�n�rlar gibi kentsel imgeler, al�� veri�  

merkezleri ölçe� indeki çevre organizasyonunun da ham maddesidir. Tatmin edici bir 

al�� veri�  merkezi tasar�m� için bu imgelerin bir araya getirilmesi gerekmektedir. 

Örne� in bölgeler di� er elemanlardan daha büyük olma e� ilimindedirler ve çe� itli 

yollar, dü� ümler ve s�n�rlarla ili� kilidirler. Bir araya gelen bu imgeler sadece bölgeyi 

içten yap�land�rmazlar ayn� zamanda bütünün kimli� ini de yo� unla� t�r�rlar (Lynch, 

1996) 

Yönlendirme insanlar�n yapmak istedikleri aktiviteye göre nas�l, nereye, hangi 

yoldan, gideceklerini belirlemelerini sa� lar. Yönlendirme al�� veri�  mekan�n�n 

kendini anlatabilmesi için önemlidir. Lynch’in kent için belirledi� i imgelerin 

al�� veri�  merkezinde kullan�c�lar�n�n en uygun � ekilde al�� veri�  yapmalar� için onlara 

alternatifler sunmak için kullan�ld�� � gözlemlenmektedir. 

3.3.3. Geçi� ler 

Al� � veri�  merkezlerinde iç mekandaki bölgeler, bölgeleri ba� layan yollar, yollar�n 

topland�� � dü� ümler, ip uçlar� veren i� aretler ve s�n�rlarla düzenlenmektedir. �ç 

mekandaki bu ba� lant�lar geçi� lerle sa� lanmaktad�r. Geçi� ler iki alan aras�nda 

pencere, kap�, kemer, vitrin, duvar gibi elemanlar veya saçak, merdiven, arkad, avlu, 

veranda, galeri bo� lu� u gibi alanlar ile olabilmektedir.  

Bacon’a (1975) göre, mimarl�k da ya� am gibi deneyimlerin sürekli bir ak�� �d�r. 

Bölümler birbirleriyle ili� kili oldu� u dü� ünülen ba� lant�l� mekanlar�n bir dizisinden 

olu� maktad�r. Bölümler aras�ndaki bu ili� ki, kat�l�mc�lar kendili� inden bunu kabul 

etmese bile, alg�sal deneyim içinde devam etmektedir. Geçi�  mekanlar� sadece bir 

s�n�r�n geçirgenli� ini kontrol etmekle kalmamakta, ayn� zamanda ki� inin bu s�n�r� 
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fiziksel ve görsel olarak geçmesine izin vermektedir. Geçi�  mekanlar� giri�  

verdiklerine veya temsil ettiklerine i� aret ederler (Perinçek, 2003). 

3.4. Güvenlik 

Güvenlik, bedene zarar verebilecek tehlikeli durumlar� asgariye indirmeye ya da 

ortadan kald�rmaya yönelik etkinlikler olarak tan�mlanmaktad�rlar (AnaBritannica, 

1987). Halka aç�k, büyük kullan�c� kitlesinin yararland�� � binalarda, müteahhitler, 

bina sahipleri ve tesisi i� letenler in� aat esnas�nda ve daha sonraki safhalarda insan ve 

bina güvenli� ini yak�ndan ilgilendiren risklere kar� � gerekli her türlü önlem ve 

ko� ullar�, i� letme biçimine, bina büyüklü� üne ve özelliklerine, kullan�c� say�s�na ve 

yap� türüne uygun ve yeterli düzeyde almak ve bunlar� sürdürmekle yükümlüdürler 

(Sunar, 1980). Güvenlik için binalarda iki durumdan söz edilmektedir; 

·  H�rs�zl�k, gasp vb. suç unsurlar� 

·  Dü� me, yaralanma, yang�n vb. gibi kaza durumlar� 

H�rs�zl�k, gasp gibi suçlar� azaltma ihtiyac� olan yerlerde tasar�mc� muhtemel suç 

olas�l�klar� için mutlaka önlem almak zorundad�r. Çünkü suç i� lenmeden önce 

al�nacak önlem, suç i� ledikten sonra ortaya ç�kacak kayb� kar� �lama masraflar�ndan 

daha ekonomik olacakt�r (Marcus ve Sarkassian, 1986). 

Suç, suç korkusunu getirir o da yerle� kelerin, sokaklar�n, binalar�n, kamu alanlar�n�n 

kullan�lmas�nda psikolojik çekingenli� e sebep olmaktad�r. Kullan�m çekingenli� i 

çevrede suçun daha fazla olmas�na ve bu da kentte sürekli artan bir k�s�r döngünün 

olu� mas�na sebep olmaktad�r. Bu nedenle kentlerdeki fiziksel ve sosyal çevre 

binalarda ya� am kalitesini yükseltmek ve suç oran�n�n azalmas� için güvenlik 

önlemlerini almay� te� vik etmektedir. (Marcus ve Sarkassian, 1986). 

Dü� me, yaralanma, yang�n gibi kaza durumlar�ndan korunma ve bina güvenli� inin, 

çözümlenmesi zorunlu, fakat güçlüklerle dolu bir sorun olarak ortaya ç�kmaktad�r. 

Kazalar kader de� il, giderek artan bir � ekilde insanlar�n hatal� tutum ve 

davran�� lar�n�n, kaza ile ilgili bilgisizliklerinin sonucu olmaktad�r (Sunar, 1980). 

Kentleri olu� tururken veya düzenlerken güvenli� e öncelik gösterilmesi önemlidir, 

al�� veri�  merkezi tasar�m�nda da güvenlik en önemli konulardan biri olmaktad�r. 

Al� � veri�  merkezlerinde insan güvenli� i söz konusu oldu� unda h�rs�zl�k, darp, 
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terörist sald�r�lar� ve do� al afet, yang�n, dü� me, yaralanma gibi olas� kaza ve suç 

durumlar� için tüm önlemlerin al�nmas� gerekmektedir. 

Suç Önleme Program�: 

Bu program, al�� veri�  Merkezlerinde kullan�lan suç önleme program� dahilinde 

h�rs�zl�k, darp, gasp, vandalizm gibi durumlar�n önüne geçmek veya zarar�n en aza 

indirilmesi için al�nan bir dizi koruma program�nda olu� maktad�r. Bu koruma 

program�nda kullan�lan yöntemler: 

·  Ma� aza izlenmesi, 

·  H�rs�zl�� �n önlenmesi, 

·  Çabuk alarm kodlamas�d�r (www.westedmall.com, 2007). 

Ma� aza izlenmesi sistemi; mülk sahiplerinin ilgili güvenlik görevlileriyle çal�� mas� 

sa� lamak ve al�� veri�  merkezinin ç�karlar� do� rultusunda mal sahibini, yap�y�, 

personeli ve güvenlik görevlilerini koruma i� idir. Bu sistemde röntgen cihazlar�, 

metal detektörleri, kamera sistemleri ve hareket alg�lay�c�lar�n�n kullan�m� uzman 

güvenlik personeli ile sa� lanmaktad�r. Bu konuyla ilgili verilen özel seminerlerle 

personel ve mülk sahipleri bilgilendirilmektedir (www.westedmall.com, 2007). 

H�rs�zl�� �n önlenmesi; Araç, ürün, para ve mal h�rs�zl�� � gibi suçlar� önlemek 

amaçl�d�r. Mülk sahibini ve ziyaretçileri, güvenlik görevlilerinin h�rs�zl�k ve 

vandalizm kurban� olmaktan nas�l koruyacaklar� hakk�nda bilgilendirilmeyi amaçlar. 

Bu sistemde kapal� devre anons sistemleri, telsizler ve bro� ürler kullan�lmaktad�r 

(www.westedmall.com, 2007). 

Çabuk alarm kodlamas�; güvenlik görevlileri ve önlem almak isteyen mülk sahipleri 

aras�nda kullan�lan, ma� aza h�rs�zl�� �, kredi kart� sahtekarl�� � veya kay�p ki� i gibi 

olaylarla ilgili bilgileri hemen ileten haberle� me sistemidir. Bu sistemde haberle� me 

sadece üyelerin anlayabilece� i kod sistemi ile yap�lmaktad�r (www.westedmall.com, 

2007). 

Al� � veri�  merkezinin içinden al�nan; bilgisayar destekli sistem ile al�� veri�  

merkezinin kendi elemanlar�ndan olu� an veya özel � irket arac�� �yla sa� lanan 

güvenlik görevlileri ya da polis memurlar� yard�m�yla, suç i� lenmesinde cayd�r�c�l�k 

ya da suç an�nda do� ru organizasyonun sa� lanmas� gibi konular� içermektedir.  
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Yang�n ve Kaza Güvenli� i: 

Yap� kullan�c�lar�n�n ve yap�n�n yang�na kar� � korunabilmesi için ba� vurulan 

çözümlere yang�n güvenli� i önlemleri denmektedir. Yang�n güvenli� inin etkin 

olabilmesi için yang�n ç�kmas�n�n önlenmesi ve yang�n ba� lad�ktan sonra h�zla 

etkisiz hale getirilmesiyle mümkündür. �nsanlar için al�nan önlemler bina 

güvenli� ine, bina için al�nan önlemler insan güvenli� ine fayda sa� lamaktad�r (Becan, 

1994). 

Günümüzde al�� veri�  merkezleri yang�n güvenli� i, söndürme sistemi ve kaç�� lar özel 

önlem alarak planlanmakta ve uygulanmaktad�r. Teknik denetim ve kontrol derecesi 

ne olursa olsun mimar�n sorumlulu� u gere� i, tasar�m�n� yapt�� � al�� veri�  merkezinin 

yang�n güvenli� ini ve yang�n� kontrol alt�na alma prensipleriyle de ilgilenmek 

zorundad�r. Yang�n güvenli� inde mimar için iki konu önem ta� �maktad�r. 

·  Kullan�c�lar�n hayat güvenli� i 

·  Kullan�c� ve sahiplerin mal güvenli� i 

Mal güvenli� i yöntemleri ço� unlukla sigorta � irketleri taraf�ndan belirlenir. Hayat 

güvenli� i ise yasalar�n konusudur ve ço� unlukla yap�yla, yang�n�n yay�lmas�, kaç��  

yollar� ve yang�nla mücadele için gerekli ekipman konular�n� kapsar (Beddington, 

1991). 

3.5. Form 

Form; sözlük anlam� � ekil, biçim olsa da mimarl�kta tam kar� �l� � � biçim de� ildir. 

Form renk, doku vb gibi di� er elemanlarla tasar�ma ait ilkeleri de içerir (Gürer, 

1990). Form yap�n�n görsel-d�� sal anlat�m�d�r. Bütünü olu� turacak � ekilde parçalar� 

bir araya getirme yoludur (Ünügür, 1989). Form bir gereklili� in kar� �l� � �d�r. �nsan 

yap�s� ya da do� al tüm � ekiller tan�mlanabilir bir ihtiyac� kar� �lamak üzere 

biçimlenirler. Bu gereklilikler form olu� umunu etkiler. �nsanlar beslenme 

ihtiyaçlar�n� avlanmak için m�zrak formunu bularak, yemek yeme ihtiyaçlar�n� ka� �� � 

ke� federek, bar�nma ihtiyaçlar�n� mekan� ve formunu geli � tirerek gidermi� lerdir.  

Romal� mimar Vitruvius’a göre mimari yap�n�n olu� mas�nda üç ana etken vard�r: 

·  Dayan�kl�l�k 

·  Uygunluk (�� lev) 
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·  Güzellik (Estetik) (Vitruvius, 1998) 

Dayan�kl�l�k; temeli sa� lam zemine indirmek ve malzemenin do� ru kullan�lmas�, 

uygunluk; bölümlerin do� ru düzenlenmesi ve kullan�mda hiçbir sorunun ç�kmamas� 

ve yap�n�n türüne göre do� ru cephe tasar�m� uygulanmas�, güzellik ise yap� 

formunun, orant�s�n�n, göze, fikre, duyguya ho�  ve zevkli bir etki b�rakmas� olarak 

tan�mlanmaktad�r (Ünügür, 1989). Sullivan’�n “biçim i� levi izler” sözü form ve 

fonksiyonun birbirine etkisi ve mekandaki önemini vurgulamaktad�r.  

Bina formu ve kentsel dokular toplumda hakim olan sosyo-ekonomik durumun 

çevreye yans�mas�d�r. Form toplumdaki töre, felsefe, din ve sanata ili� kin dü� ünceler 

ile mekan�n biçim ve içeri� ine ait de� eri ve anlamdan olu� ur. 

Mimaride saf geometrik formlar�n kullan�lmas�n�n yan� s�ra do� adaki biçimlerden 

etkilenerek organik formlar�nda kullan�ld�� � görülmektedir. Binan�n içerdi� i i � levler 

bazen formunu etkilemekte, bazen form bir üst kabuk gibi farkl� i� levleri bünyesinde 

toplamaktad�r. 

Mimarl�kta bina formu genellikle geometrik kütlelerin organizasyonu ile olu� ur. 

Mimar; tasar�m�n� yaparken, b�rakmak istedi� i etkiye göre çe� itli geometrik formlar� 

birle� tirmekte, bazen tek ba� �na bir tek geometrik formu kullanmaktad�r. Çe� itli bina 

formlar� insanlar�n üzerinde çe� itli duygular, dü� ünceler b�rakmaktad�r. Örne� in 

sürekli yatay çizgi: devaml�l�k, rasyonellik, dura� anl�k; dü� ey çizgi: sonsuzluk; e� ri 

hatlar: esneklik, yumu� akl�k, tereddüt; spiral form: dünyasal sorunlardan kopma, 

yükselme; küp formu bütünlük, e� itlik; daire: özgürlük; elips: hareket anlam� 

ta� �maktad�r (Ünügür, 1989).  

Al� � veri�  merkezlerinde bina formu ritim, kontrast, simetri, uyum, denge, oran, 

ölçek.vb etkenlere bak�larak de� erlendirilmektedir. 

3.5.1.  Ritm 

Ritm; hareketi, dalgalanmas� belirgin çe� itlenmesi olan birbiriyle ba� lant�l� 

cisimlerin düzenli tekrar� veya do� al ak�� �d�r (www.m-w.com, 2007). Rasmussen’e 

göre (1994) yap�lan hareketler düzenli aral�klarla de� i� tirildi � inde fiziksel çal�� ma 

daha kolayla� �r. Hareketler öylesine iyi ayarlamaktad�r ki, bilinçli bir çaba 

gerektirmeden her biri kendinden sonrakine geçi� i sa� lar. Çal�� may� böyle rahatlatan 

düzenli geçi� lere de ritm ad� verilmektedir [� ekil 3.1]. 
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� ekil 3.1:  Akbank Jazz festivali reklam�n�n mimari ritm ile müzik ritminin 

ili � kilendirmesi (www. akbankcaz.com) 

Mimari ritmle müzik ritmi aras�nda aç�kça bir benzerlik vard�r � ekil 3.1’de �stanbul 

tarihi yar�mada siluetinin denizde yans�mas� sonucunda olu� an görüntünün ses 

grafi� i ile benzerli� i sanatsal bir biçimde anlat�lmaya çal�� �lm�� t�r. Müzikte i� itsel 

ritm sergilenirken, mimaride görsel ritim ortaya konmaktad�r. Görsel ritmi yakalama, 

aynen notalar veya vuru� lar aras�ndaki aral�klarla yarat�lan kompozisyon da oldu� u 

gibi, bütünü olu� turan birimlerin, ö� elerin, ard�� �k düzenlenmesi ile 

gerçekle� mektedir. Doluluk bo� luk oranlar�n�n, çat� e� imlerinin veya geometrik 

düzenin belirli aral�klarla tekrar� görsel ritm karakterini yaratmaktad�r (Ayd�nl�, 

1992).  

3.5.2. Kontrast: 

Kontrast; kar� �t, ayk�r�, z�t anlam�na gelmektedir (www.tdk.gov.tr, 2007). Kontrast 

bir resimdeki karanl�k ve ayd�nl�k k�s�mlar�n aras�ndaki farkl�l�k derecesi veya 

birbirine benzer ve kar� �la� t�r�labilir tabiat� olan cisimlerin aras�ndaki fark ve 

farkl�l�k derecesidir (www.m-w.com, 2007).  

Kontrast kompozisyonda biçim ve renk gibi görsel ö� elerin tümüyle birbirine 

yabanc� niteliklerle kar� � kar� �ya gelmesidir (Erzen, 1997). Mimarl�kta biçim, doku, 

malzeme ve renkle kar� �tl�k yarat�labilir. Ayr�ca yap� gereci olarak ah� ab�n 

betonarmeyle bir arada kullan�lmas� ya da geleneksel ve ça� da�  yap�m sistemlerinin 

birlikte kullan�lmas� da kar� �tl�k etkisi yaratmaktad�r. Kar� �t renklerle dramatik 

etkiler elde edilebilmektedir. Örne� in, bir iç mekanda mor ve sar�, turuncu ile ve 

mavi, k�rm�z� ile ye� il gibi birbirine z�t olan renklere sahip ö� elerin bir arada 

kullan�lmas� durumunda kontrast olu� turulmaktad�r (Dülgero� lu, 1997).  

3.5.3. Simetri ve Denge 

Simetri kelimesinin sözlük kar� �l� � � matematik bak�� �m, oran�n dengesidir 

(www.tdk.gov.tr, 2007). Simetrik olman�n özelli� i; bölüm çizgisi, ekseni veya 

merkezin tersindeki ili� kili parçan�n, boyut ve � ekil uygunlu� undad�r (www.m-

w.com, 2007). Denge ise bir nesnenin veya bir insan�n devrilmeden durma hali, 
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muvazene, balans olarak tan�mlanmaktad�r. Dengenin fiziksel aç�klamas� ise; 

birbirini ortadan kald�ran güçlerin sonucu olan durma hali olarak yap�lmaktad�r 

(www.tdk.gov.tr, 2007).  

Simetri ve denge kavramlar� mimarl�� �n ba� lang�c�ndan beri kullan�lmaktad�r. 

Mimari kompozisyonun temel sorunu olan denge, uzamsal ve biçimsel elemanlar�n 

kullan�mlardan meydana gelmektedir. Denge, alg�sal ve kavramsal tarafs�zl�k 

durumudur. Simetri ise dengenin daha geli� mi�  halidir. Bir yap�da dengenin olmas� 

için, yap�da aralar�nda ili� ki olan iki elemana ait bir parçan�n belirtilen özelliklerinin 

alg�sal olarak di� er parçaya denk olmas� gerekmektedir. Simetride belirlenen iki 

elemandan biri di� erinin yans�mas�, bir merkez noktadan çevrilmesi veya düzlem 

üzerinde ba� ka bir bölgeye ta� �nmas�, k�sacas� iki eleman�n birbirlerinin ayn�s� olma 

durumudur (Clark, 1985). 

Mimari kompozisyonda simetri, çok basit haller d�� �nda, i� levsel veya strüktürel 

zorunluluklar sonucu de� il, fakat biçim endi� esiyle arand�� � için, genellikle tasar�m�n 

di� er ko� ullar�yla kar� �tla� maktad�r (Kuban, 1973). Fazla tekrar�n monotonlu� unu 

engellemek için dengeye ba� vurulabilmektedir. 

Bir yap�da veya bir al�� veri�  merkezinde denge ve simetri ayn� anda olabilmektedir. 

Al� � veri�  merkezi kullan�c�lar� için simetri ve denge yap�n�n daha rahat 

tan�mlanabilmesini sa� lamaktad�r. 

3.5.4. Oran: 

Oran kavram� sözlüklerde büyüklük, nicelik, derece bak�m�ndan iki � ey aras�nda 

veya parça ile bütün aras�nda bulunan ba� �nt� olarak tan�mlanmaktad�r 

(www.tdk.gov.tr, 2007).  Bir parçan�n di� er parçalarla ya da bütünle olan armonik 

ili � kisidir (www.m-w.com, 2007). 

Rasmussen (1994) uyumun (armoni), kesin matematiksel oran içindeki nesnelerin 

ç�kard�� � kula� a ho�  gelen t�n�larla oldu� unu anlatmaktad�r. Ara� t�rmac�ya göre 

(1994) Yunanl�lar görsel dünyadaki basit matematiksel oranlarla i� itsel dünyadaki 

titre� im uygunlu� u ve uyum aras�nda bir ba� lant� oldu� unu bulmu� lard�r. �nsanlar 

fiziksel dünyadaki basit matematiksel oranlar� kavramalar�n� sa� layan bir içgüdüye 

sahiptirler, bu durum müzikte görülmektedir ve görsel boyutta da geçerli olmas� 

gerekti� ine inan�lmaktad�r. 
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Görsel kompozisyonda kullan�lan, parça ve bütün aras�nda veya parçalar�n 

birbirleriyle görsel ili� kisini kuran, say�sal kar� �la� t�rmaya yönelik birçok oran 

sistemi, mimarl�kta analiz çal�� malar�nda kullan�lmaktad�r. Tarih boyunca çe� itli 

oran sistemleri, gerek görsel düzenlemeye, gerekse yap�n�n kolay alg�lanabilmesine 

yard�mc� olmu� tur. Antik Yunan yap�lar� tasar�m�nda “Alt�n oran” denilen oran 

kullan�lm�� ; daha sonra bu temel üzerine “Pisagor Pentagram�”, “Fibonacci Sarmal�”, 

“Vitruvian Man” ve “Modulor” gibi önemli matematiksel oran sistemleri 

geli� tirilmi � tir (Ayd�nl�, 1992). 

Alt�n oran, bir do� ru parças� ikiye bölündü� ünde küçük parçan�n büyü� e oran�n�n, 

büyük parçan�n bütüne oran�na e� it olmas� olarak tan�mlanabilir, CB\AC = AB\CB = 

1.618 alt�n oran�n de� eridir (Hasol, 1998) [� ekil 3.2]. Alt�n oran, do� ada say�s�z 

canl�n�n ve cans�z�n � eklinde ve yap�s�nda bulunan özel bir orand�r. Do� ada en 

belirgin örneklerine insan vücudunda, deniz kabuklar�nda (nautilus) ve a� aç 

dallar�nda rastlan�r. Eski M�s�rl�lar ve Yunanl�lar taraf�ndan ke� fedilmi� , mimaride ve 

sanatta kullan�lan göze ho�  gelen bir oran olarak kullan�lm�� t�r 

(www.tr.wikipedia.org, 2007). Pythagoras bu oran üzerinde çal�� m�� . Pythagoras’�n 

buldu� u “pentagram y�ld�z�”, bir be� genin kenarlar� kesi� inceye kadar uzat�larak 

olu� an be�  kö� eli bir y�ld�zd�r ve pentegram�n kenar� ile be� genin bir kenar�n�n 

uzunlu� u aras�ndaki ba� �nt� alt�n kesime uygundur (Rasmussen, 1964) [� ekil 3.3]  

Fibonacci alt�n oran� buldu� u Fibonacci Sarmal� ile geli� tirmi� tir [ � ekil 3.4]. 

Rönesans döneminde de alt�n oran� Da Vinci incelemi�  ve ideal insan ölçülerini 

“Vitruvian Man” olu� turmu� tur (www.en.wikipedia, 2007) [� ekil 3.5]. 20, yüzy�l 

ba� lar�nda ise Le Corbusier alt�n orandan yola ç�karak kendi oranlar kuram� olan “Le 

Modulor”u olu� turmu� tur (Rasmussen, 1964) [� ekil 3.6]. 

 

� ekil 3.2: Alt�n Oran (www.tr.wikipedia.org, 2007) 
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          � ekil 3.3: Pisagor Pentagram�                  � ekil 3.4:  Fibonacci Sarmal� (www.greatdreams.com)  

 

                                               

� ekil 3.5: Vitruvian Man  (www.en.wikipedia.org 2007)  � ekil 3.6: Le Modulor (www.tu-harburg.de) 

3.6. Strüktür ve Malzeme 

Mimarinin üç ana etkeni dayan�kl�l�k, uygunluk ve güzellik malzeme ve 

konstrüksüyon ile sa� lan�r (Vitruvius, 1998). Mimar, teknikle beraber güzelli� i ve 

uygunlu� u da kullanmak için, malzemenin özelli� ini ve yap�m yöntemlerini bilerek 

formu olu� turmaktad�r. 

Biçim malzemeyi, salt malzeme olmaktan kurtar�p aya� a kald�ran bir düzendir. 

Düzen kendini ya� atacak, ayakta durmas�n� sa� layacak bir ta� �y�c� sisteme ihtiyaç 

duymaktad�r (Kuban, 1973).  

Strüktür, yap�m yöntemleri ve malzeme ile s�n�rl�d�r; betonarme ya da çelikten 

yap�lan bir strüktür kerpiçle tekrar edilememektedir. Biçim tasar�m�na ba� l� olarak, 

de� i� ik malzeme ve yap�m teknikleriyle benzer strüktürler elde edilmektedir. Fakat 
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bu s�n�rl� bir olanakt�r; her malzeme istenen strüktürleri ve buna ba� l� olarak, 

istenilen biçimleri elde etme olana� � vermemektedir (Kuban, 1973). 

Modern mimaride ta� �y�c� strüktür bak�m�ndan en önemli geli� me demir kolon ve 

daha sonra çelik iskelet uygulamas�d�r. �lk defa �ngiltere’de köprülerde geni�  

aç�kl�klar� geçmek için kullan�lan bu sistem, bir tüketim mekan� için ilk defa 

�ngiltere’de Kristal Palas’da (Crystal Palace) kullan�lm�� t�r. Mimarlar�n kendilerini 

form sorununa verip, sanat ilkelerinden uzakla� t�� � s�rada bu yeni malzemenin 

kullan�m ve uygulanmas�yla yeni bir döneme geçilmi� tir (Hasol, 1998) 

Demirin kullan�m�ndan yüz y�l sonra strüktürel forma betonarmenin giri� i ile 

mimaride yeni dönem ba� lam�� t�r. Betonarme kolay biçimlenmesi ve dayan�kl�l�� � ile 

tasar�mc�n�n istedi� i formlar� elde etmesini ve kullanmas�n� sa� lam�� t�r.  1904-1914 

aras� betonarmenin tam bir güvenlikle kullan�lmaya ba� land�� � dönemdir (Hasol, 

1998). 1916’da ilk betonarme al�� veri�  yap�s� in� a edilmi� tir (http://history.sandiego. 

edu, 2006).  

3.7.  Ayd�nlatma 

Yap�larda ayd�nlatma içinde gerçekle� tirilecek fonksiyonlar�n konfor ko� ullar�nda 

yap�labilmesi için önemlidir. �ki tip ayd�nlatma vard�r: 

·  Do� al Ayd�nlatma 

·  Yapay Ayd�nlatma 

Do� al Ayd�nlatma 

Do� al ayd�nlatma; kapal� alanlar�n do� al �� �kla ayd�nlanmas�n� sa� lamakt�r (www.m-

w.com, 2007). Do� al ayd�nlatman�n yap�larda kullan�lmas� yap� içerisindeki 

insanlara mekanda gerçekle� tirecekleri eylemler için gereklidir ve eylemleri 

gerçekle� tirmek için memnuniyet verici ve üretici bir atmosfer sa� lamakta, d��  

çevreye ba� lant� ve mekanda gün boyunca sürekli de� i� en bir ayd�nlanma 

sa� lamaktad�r. Do� al ayd�nlatman�n �� �k seviyesindeki a� amal� dalgalanma 

genellikle fark edilmemekte, canland�r�c� ve rahatlat�c� mekanlar olu� mas�n� 

sa� lamaktad�r. Do� al ayd�nlatma, mekanda �s� kazan�m�, kama� ma, �� �� � dönü� türme 

ve güne�  �� �� �n� bina içinde ba� ar�l� bir biçimde yay�lmas�n� sa� lama gibi konular� 

kapsamaktad�r (Ander, 1995). 
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Gün �� �� � aç�k ve yar� aç�k mimari mekanlarda gün boyunca do� rudan ve yans�yarak 

bulunur. Kapal� mekanlar gün �� �� �n�n do� rudan ya da dolayl� olarak girmesi 

pencere, kap� vb. elemanlar ile sa� lanmaktad�r (Ander, 1995).  

Al� � veri�  merkezlerinde do� al ayd�nlatma için genellikle binan�n çat� aç�kl�� �n�n 

güne�  �� �� �n� geçirmesi için tasarlanm�� , saydam veya yar� saydam çat� 

pencerelerinden yararlan�lmaktad�r (www.m-w.com, 2007). Çat� pencerelerinde 

kullan�lan yar� saydam malzemeler �� �k seviyesinin, demetinin ve kapal� mekanda 

ortaya ç�kacak �s�n�n kontrolünü sa� lamaktad�r. Do� rusal ilerleyen iç yollar üzerinde 

yap�lan tepe penceresi ayd�nlatmas� hem yürüyü�  yollar�n�n ayd�nlanmas�na, hem de 

iç mekanda kullan�lan bitkilerin güne� ten yararlanmalar�  sa� lanmaktad�r (Ander, 

1995).  Tepe pencerelerinden sa� lanan do� al ayd�nlatmaya destek olarak giri�  

kap�lar�nda yüksek tutulan cam cephelerden yararlan�lmaktad�r. 

Yapay ve Do� al Ayd�nlatman�n Birle � tirilmesi 

Yapay ayd�nlatma güne� in olmad�� � zaman do� al ayd�nlatmaya alternatif olan 

ayd�nlatmad�r. Yapay �� �k, �� �� � kesen yüzeyde verilen herhangi bir noktada, birim 

alandaki parlakl�k de� i� ikli � ine neden olmaktad�r (Webster, 2007). Do� al �� �kta ise 

�� �k demeti mekanda homojen olarak da� �lmaktad�r. Bu nedenle yap�larda hem nokta 

ayd�nlatmas� hem de alan ayd�nlatmas� gerekiyorsa, ideal ayd�nlatma do� al ve yapay 

ayd�nlatman�n birle� mesiyle sa� lanmaktad�r (Köster, 2004). Köster’e göre 2004; 

yapay ve do� al ayd�nlatman�n birle� imi planlanmas� için birçok ürün, bilim ve 

yöntemin bir arada kullan�lmas�ndan dolay� disiplinler aras� yakla� �m gerekmektedir. 

Do� al ve yapay ayd�nlatman�n birle� mesi için: 

·  Gün �� �� � sapmas�, 

·  Güne�  �� �n�ndan korunma, 

·  Kama� ma gibi konular�n hesaplanmas� gerekmektedir (Köster, 

2004). 

3.8. Renk Kullan�m� 

Renk �� �� �n e� ya üzerine çarpmas�yla yans�yan �� �nlar�n niteli� ine göre gözde olu� an 

duyumlardan her birine denir. (Hasol, 1989) Rengi görme olay�n� aç�klayan farkl� 

yakla� �mlar vard�r. Bunlar�n hepsi k�rm�z�, sar�, mavi ve monokrom �� �klar�n farkl� 
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oranlarda kar�� �m�yla gözün her renk ve tonu saptamas� üzerinedir. Bu teorilerden en 

önemlisi Young ve Hermholtz ad�nda iki bilim adam� taraf�ndan ortaya at�lm�� t�r. 

Gözdeki üç tip konik hücreler sayesinde, k�rm�z�, sar� ve mavi renk kar�� t�r�larak 

olu� an her renge tepki verdi� ini anlatan bu teori, renk alg�laman�n mekanizmas� 

olarak kabul edilmektedir (K�ran, 1986). 

Bir mekan�n alg�lanmas�nda rengin etkisi dü� ünüldü� ünde, renk alg�lamas� için 

gerekli bütün fizyolojik, fiziksel ve psikolojik olgular göz önünde tutulmas� 

önemlidir (Sheppard, 1968). 

Mimaride herhangi bir nesnenin, mekan�n, cephenin hangi renkte olaca� �na dair bir 

kural olmamas�na kar� �n, kentlerde imar planlar� bazen yap�lar�n renklerinde 

belirleyici olabilmektedir. Renk, yap�daki i� levin, konstrüksüyonun ve esteti� in bir 

parças�d�r, psikolojik etkileri sonucunda mekandaki i� levlere yard�mc� olan bir ö� e 

olarak yap�n�n karakterine etki eder. Bu ba� lamda rengin i� leve, amaca göre 

seçilmesi gerekti� i ileri sürülmektedir. (K�ran, 1986). 

Renklerin, farkl� mimari ö� elerle, farkl� psikolojik etkisi bulunmaktad�r. Frieling’e 

göre (1978); mekan� meydana getiren mimari ö� elerde (dö� eme, duvar, tavan) 

kullan�lan renge göre mekan�n insan üzerinde b�rakt�� � psikolojik etkiler 

de� i� mektedir. 

�nsan�n psikolojik olarak etkileyebilen bir duvar�n boyanmas� yaratt�� � etkinin tam 

tersini verebilir ve bir engel yarat�lm��  gibi alg�lanm��  olur. S�cak renkli bir duvar�n 

yukar�ya do� ru hareketi i� aret etti� i ve huzursuzluk verdi� i, so� uk renkli duvar�n 

rahatlat�c� etki b�rakt�� � ileri sürülmektedir. Aç�k renkli bir cephe duvar�n�n bireyi 

çekti� i, koyu renkli duvar�n ise insanlarda çekince yaratt�� � ifade edilmektedir. Ton 

fark� olan iki duvarda aç�k olana do� ru yönelme gerçekle� ti� i, bu ba� lamda bir 

duvar� renklendirirken dekoratif amaçtan çok b�rakmak istenilen etkiye göre renk 

seçilmesi gerekti� i savunulmaktad�r (Frieling, 1978). 

Tavan; insana mekanda yükselme, örtme ve korunma etkisi b�rak�r. Tavanlar�n hafif 

olarak alg�lanmas� ve bu etki b�rakmas� için belirli bir kontrasta sahip olmas� 

gerekmektedir. Bir mekanda tavan ne kadar hafif olarak etki ederse çevredeki 

duvarlar o kadar a� �r bir etki b�rak�r. Böylece bireyin üzerinde sar�c� ve emniyet hissi 

daha da artmaktad�r (Frieling, 1978). Beyaz renkli bir tavan mekanda �� �� � en iyi 

yans�t�� �, bu sayede ayd�nlatmada ekonomi sa� land�� � ileri sürülmektedir. Tavan�n 
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gölgeleri ta� �mas� nedeniyle beyaz bir tavan aç�k gri gözükmektedir. Tavanda koyu 

s�cak renklerin insanda kasvetli bir etki b�rakt�� �, aç�k s�cak renklerin ise manevi 

bask� yaratt�� � ileri sürülmektedir. Tavanda koyu so� uk renklerin kapat�c� örtücülük 

görevini üstlendi� i, so� uk aç�k renklerin gökyüzü etkisi yaratt�� � için insanda 

yükseltici bir etki yaratt�� � ifade edilmektedir (K�ran, 1986). Tavan�n insan 

üzerindeki etkisinin önemli olmas� bak�m�ndan bir mekan�n tavan rengi seçilirken; 

bas�kl�k, kapat�c�l�k, koruyuculuk özelliklerinin mekanda b�rak�lmak istenen etkiye 

göre seçilmesi ve karar verilmesi gerekmektedir.  

Dö� eme; insan�n mekanda hareketini, yönlendirmeyi, kendini güvende hissetmesini 

sa� lar. Dö� emenin üzerinde yürünen toprak gibi güven etkisi vermesi gerekti� i ileri 

sürülmektedir (Rasmussen, 1994). Dö� emenin so� uk ve aç�k renklerde olmas�n�n 

insana kayma hissi, bo� lukta kalma, emniyetsizlik duygusu verdi� i,. dö� emede s�cak 

ve koyu renklerin ise; sa� lam ve emniyetli olarak alg�land�� � ifade edilmektedir. 

Dö� emede yönü vurgulayan ve yönlenmeyi sa� layan renk için k�rm�z� ve kahverengi 

tonlar� veya nötr renklerden grinin aç�k ve koyu de� erlerinden bir miktar 

kullan�lmaktad�r (K�ran, 1986). Dö� emelerde ko� may�, hareketlili� i sa� layan renk 

olarak da mavi ve turuncu tonlar� seçildi� i belirtilmektedir (Frieling, 1978). 

Rasmussen’e göre (1994) ; mimarinin di� er bütün elemanlar�nda oldu� u gibi, iyi bir 

mimariyi olu� turan belirli kurallar�n, ilkelerin var olmad�� � söylenebilmektedir. Renk 

bir k�s�m � eyleri anlatmak için mimar�n etkili bir ifade arac� olabilir ama tüm bu renk 

teorilerine ra� men özneldir ve ki� iden ki� iye de� i� mektedir. Birine göre tavan�n koyu 

ve a� �r, bir ba� kas�na göre de aç�k ve hafif olmas� durumu olu� abilmektedir.  

3.9. Dekorasyon 

Dekorasyon kelimesi, süslemek, güzelle� tirmek ve zenginle� tirmek, mekan� süsleyici 

bir � eyle donatmak, dö� emek anlam�na gelmektedir (www.m-w.com, 2007). 

Dekorasyon, mevcut mimari içinde mekan�n çekici olmas� ve kullan�m�n� 

kolayla� t�rmak için yap�lan güzelle� tirme sanat�d�r. Dekorasyonun amac�; renk, 

ayd�nlatma, malzeme, aksesuar, mobilya, bitkilendirme vb. ö� elerle mekan içindeki 

ki� iye heyecan, be� eni, rahatl�k gibi baz� hislerin sa� lanmas�d�r. Genellikle iç 

mekanlar için söz edilen dekorasyonda, iç dekorasyon ve iç mimari terimleri 

birbirleriyle ayn� anlamda kullan�lmas�na ra� men iki disiplin aras�nda belirgin 

gözlem farkl�l�klar� bulunmaktad�r. �ç dekorasyon genellikle mekanda kullan�lacak 
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mobilya, aksesuar gibi ürünlerin seçimine ve sunumuna odaklan�rken, iç mimari ise 

mekanda mimari bütünlü� ün düzenlenmesini ve planlanmas�yla ilgilenmektedir 

(en.wikipedia.org, 2007). 

Al� � veri�  merkezlerinde dekorasyon, aç�k alan meydanlar�, sokaklar, park alanlar� 

gibi kent ö� elerinin iç mekana uygulanmas� � eklindedir. Kenti giydirmenin küçük 

ölçekte yap�ld�� � bu mekanlarda kente benzer � ekilde planlanan al�� veri�  

merkezlerinde farkl� temalar, mobilyalar, yapay ve do� al bitkiler kullan�lmaktad�r. 

Al� � veri�  merkezleri dekorasyonunda temalar baz� al�� veri�  merkezlerinde 

kullan�lmaktad�r. Bu temalar, birbirine uyumlu fikirlerin ba� tan sona bir mekanda 

bütünlük hissi yaratacak � ekilde kullan�lmaktad�r (en.wikipedia.org, 2007). 

Genellikle mimari ak�mlar�ndan (postmodernizm), do� adan (kanyon), farkl� 

kültürlerden (bat�, do� u), ba� ka mimari yap�lardan (piramitler) vb. etkilenerek 

kullan�lan bu temalar�n baz� al�� veri�  merkezlerinde birlikte kullan�m�na da 

rastlanmaktad�r. �lgi çekmek ve farkl� hedef kitlelerine hitap etmek amaçl� kullan�lan 

temalar, e� lence birimleri ve büyük ma� azalar gibi çekim gücü kuvvetli birimlerde 

kullan�lmakta ya da al�� veri�  merkezinin tamam�na hakim olacak � ekilde 

uygulanmaktad�r. 

Kent mobilyalar� kentin aç�k alanlar�na yani parklara, yollara, refüjlere, ye� il 

alanlara, dinlence alanlar�na konulan simgesel fonksiyonel ya da sanatsal etkileri 

olan; heykel, an�t, su elemanlar�, oyuncak veya mekansal düzenlemelerin 

parçalar�d�rlar (Güneydenk, 2002). Al�� veri�  merkezlerinde dekorasyon amaçl� 

kullan�lan mobilyalar kent mobilyalar� a� �rl�kl�d�r. Yap�n�n kimli� ine ve temas�na 

uygun tasarlanan bu mobilyalar al�� veri�  merkezinde su oyunlar�, oturma elemanlar�, 

çöp kutular�, sokak ayd�nlatmalar�, oyun elemanlar� olarak kar� �m�za ç�kmaktad�r. 

Al� � veri�  merkezlerinin kapal� mekanlar�nda kullan�c�lar�n dinlenme gereksinimleri 

göz dü� ünülerek rahatlat�c� ve estetik görünüm veren bitkilendirme yap�lmaktad�r. 

Kapat�c� özelli� i olmayan ince gövdeli a� açlar veya k�sa boylu bitkiler tercih 

edilmektedir. Yapay veya do� al bitkilendirme, yap�n�n güne�  alma ve bitkilerin 

bak�m�n�n yap�labilmesi durumuna göre tercih edilmektedir. Al�� veri�  merkezlerinin 

kapal� mekanlar�nda bu tip ö� elerin kullan�lmas� postmodernizmin bir yans�mas� 

olarak görülmektedir. 
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4.  ALI � VER��  MERKEZLER �  ÖRNEKLER �  

Bu bölümde dünyadan ve Türkiye’den al�� veri�  merkezi örnekleri incelenmektedir.  

Al� � veri�  merkezleri tasar�m kriterlerinin tek tek de� erlendirilece� i bu bölümde 

yap�lar�n kar� �la� t�r�labilmesi için yap� ile ilgili temel bilgileri içeren tablolar, yap�ya 

ait dükkan tiplerine göre renklendirilmi�  plan � emalar� ve yap�n�n foto� raflar� ile her 

al�� veri�  merkezi için bir kimlik formu düzenlenmi� tir. 

4.1.  Dünyadan Al�� veri�  Merkezleri Örnekleri ve � ncelemeleri 

Dünyadan sekiz al�� veri�  merkezi seçilmi� tir. Bunlardan üç tanesi Amerika Birle� ik 

Devletleri’nden, ikisi �ngiltere’den, di� erleri Kanada, Japonya ve Portekiz’de 

gerçekle� tirilmi �  al�� veri�  merkezleridir. Al�� veri�  merkezleri yap�m y�llar�na göre 

s�ralanarak anlat�lm�� t�r. Son 20 y�l içinde yap�lm��  olan ve Türkiye’deki merkezlere 

benzeyen ve ICSC taraf�ndan ödül alan örnekler seçilmi� tir.  

4.1.1. Arndale (� ngiltere): 

Wilson ve Womersley taraf�ndan tasar�m� yap�lan ve 1976 y�l�nda Manchester’da 

aç�lan  “Arndale Centre”  130 bin m² yap� alan�nda 201 sat��  birimi 1800 araç park 

yerine sahiptir. 1984’te yenilemesiyle bu günkü haline kavu� mu� tur. Arndale 

Manchester, �ngiltere bulunan bir al�� veri�  merkezi zincirinin önemli yap�lar�ndan 

(flagship)  biridir (Beddington, 1991)[Tablo 4.1] 

Yer Seçimi: 

Manchester kenti, �ngiltere’nin kuzey do� usunda bulunan bir endüstri kentidir. 

115.650 km² yüzölçümüne sahip kentte 441.200 ki� i ya� amaktad�r. Bu da 

Manchester’�, �ngiltere’nin, nüfus olarak en kalabal�k, yüz ölçümü olarak ta üçüncü 

kenti yapmaktad�r. Manchester, denizden 35 metre yükseklikte, s�n�rlar�n� Pennie 

Tepeleri’nin belirledi� i çanak � eklinde büyük bir arazide yer almaktad�r 

(www.en.wikipedia.org, 2007). Arndale Al�� veri�  Merkezi de bu çana� �n tam merkez 
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noktas�nda, Withy Grove Caddesi ile High Street’in kesi� ti� i yerdedir 

(earth.google.com, 2007). 

Eri � ilebilirlik: 

Kentin i� lek caddelerinin kesi� im yerinde bulunan Arndale Al�� veri�  Merkezi’ne, 

metro hatt�ndan, yürüyerek, arabayla ve otobüsle eri� mek mümkündür 

(www.manchesterarndale.com, 2007). Günde 300 bin ki� i ta� �yan otobüs dura� �n�n 

bulundu� u Canon Street’in üzerinde yer alan Arndale Al�� veri�  Merkezi’ne otobüsle 

ula� �m sa� lanmaktad�r (Beddington, 1991). Ayr�ca bir metro giri� i bulunan yap�ya, 

yayalar için yap�lm��  dört cephe giri� inin yan�s�ra, yap�y� üçe bölen iki sokaktan 

(Canon Street ve Market Street) araç giri� iyle eri� im sa� lanmaktad�r. Üç bölüme 

ayr�lm��  yap�yla ba� lant�lar köprülerle, rampa ve geçi�  mekanlar�yla sa� lanm�� t�r. 

Servisler bodrum kat�nda bulunan depo ve servis bölümünden yap�lmaktad�r. 

Okunabilirlik: 

Etraf�ndaki yap�lar�n merkeze yak�n olmas� ve merkezin bölümlere ayr�lm��  

olmas�ndan dolay� binan�n d�� tan okunabilirli� in zordur. Dola� �m aç�s�ndan pek çok 

ara ve ana yollardan olu� an Arndale Al�� veri�  Merkezi’nin kentin sokaklar�yla 

bölünmesi yap�n�n daha anla� �l�r olmas�n� sa� lamaktad�r. Yerle� im aç�s�ndan anla� �l�r 

bir plana sahip olan yap�n�n bölümlerinde olu� turulan meydanlar ve galeri bo� luklar� 

okunabilirli� ini artt�rmaktad�r. Ana yollarla olu� turulan yönlendirmede bina içindeki 

yollar yap�n�n içinde dola� �m� belirli do� rultuda sa� lamaktad�r. Yap�n�n içinde 

olu� turulan ana yürüyü�  yollar� do� rusal bir dola� �m aks� yaratarak gözlemciyi iç ve 

d��  mekanda yönlendirmektedir. Bölümler aras�ndaki yönlendirme, zemin katta ana 

yollarla, birinci katta ise yollar ve bölümleri ba� layan köprülerle sa� lanmaktad�r. 

Yap�n�n Withy Grove Caddesi’ne bakan ana binas�nda, be� i yaya, biri metro giri� i 

olmak üzere toplam alt� giri� i bulunmaktad�r. Canon Street ve High Street’e bakan 

orta bölümün ise dört giri� i vard�r. Withy Grove Caddesi’nden giri� , koridorlarda 

olu� turulan geçi�  mekanlar�ndan geçtikten sonra yap�n�n içindeki sa�  veya sol dü� üm 

noktalar�na ba� lanmaktad�r. Canon Street ve Market Street’den yap�lan giri� lerde ise 

caddelerin yap�n�n içinden geçerken olu� turdu� u geçi�  mekan� kullan�c�lar� iç 

mekandaki meydanlara yönlendirmektedir. Yap�n�n üçüncü bölümü olan yemek 

bölümüne giri�  ise Market Street’ten üst kata ç�kan rampadan ve iç mekandan 
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sa� lanmaktad�r  

[Tablo 4.1]. 

Mekan organizasyonu aç�s�ndan do� rusal aks�n yanlar�na dizilen toplam 154 ma� aza, 

yap�n�n kö� elerine yerle� tirilen çekim gücü olan dört adet büyük ma� aza, sinema 

salonu ve iki market, yap�daki tüketimin da� �l�m dengesini sa� lamaktad�r [� ekil 4.1].  

 

 

� ekil 4. 1. Arndale Yönlendirme ve Mekan Organizasyonu � emas� 

Form: 

Yap�n�n üç dikdörtgenler prizmas� kütlesinden olu� an kaba imaj�, görsel aç�dan ilginç 

cephe oyunlar� ve modernize edilmi�  parlak kaplama malzemeleri ile yumu� at�lmaya 

çal�� �lm�� t�r (Beddington, 1991). Postmodernizm etkilerini ta� �yan yap� formunda 

dalgal� ön cephe formu ana caddenin kavislerine uygun olarak yap�lm�� t�r. Yap�, ilk 

yap�ld�� �nda formu ve parlak seramik cam cephesinden dolay� � ehrin içinde dev bir 

lekeye benzetilmi� tir, 1996 y�l�nda yenilenen imaj�yla � ehre al�� veri�  mekan� olarak 

tekrar kazand�r�lm�� t�r (www.icsc.org, 2007) 
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Ayd�nlatma: 

1989 y�l�nda yap�lan çat� pencereleri ile giri�  cepheleri geni� letilerek do� al 

ayd�nlatma sa� lanm�� t�r. Yapay ayd�nlatmay� geli� tirmek için  tavanlarda aynalar 

kullan�lm�� t�r (Beddington, 1991). Ma� aza içinde yapay ayd�nlatma tavana gömme 

yap�lan yönlendirilebilir spotlarla, tepe pencerelerinin bulundu� u yerlerde de 

projektörlerle sa� lanm�� t�r (www.manchesterarndale.com, 2007). 

Malzeme ve Renk Kullan�m�: 

�ç mekanda yürüyü�  yollar� s�rl� gri desenli beyaz seramik, yol s�n�rlar�nda da siyah 

seramik bordür kullan�lm�� t�r. Duvarla da krem rengi tercih edilirken giri� teki sa� �r 

cephelere beyaz akrilik levhalar kaplanm�� t�r. Dü� üm bölgelerinde krem-gri ve siyah 

renk seramik e� rilerle dö� emelerde � ekil oyunlar� yap�lm�� t�r. Korkuluklarda metal 

küpe� telere ba� l� cam korumal�klar tercih edilmi� tir.  

D��  cephe giri� lerine “Spider System” denilen metal ta� �y�c�lara ba� l� � effaf veya 

buzlu cam giydirmesi yap�lm�� , pervaz � eklinde de “alükobond” kaplanm�� t�r. Sa� �r 

cepheler ise tamamen krem rengi seramik ile kaplanm�� t�r. 

Dekorasyon: 

Postmodern dönemin izlerini ta� �yan yap�da; parlak cepheler, organik formlar, iç 

mekanda çok çe� itli malzemenin birlikteli� i, dö� eme de � ekil oyunlar�, atriumlar�n 

bitkilendirme gibi günümüz kent kültürünü etkileyen popüler sanat (popart) 

malzemeleri kullan�lmas� bu tarz�n göstergesi olmaktad�r. 
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Tablo 4.1. Arndale Al�� veri�  Merkezi (www.manchesterarndale.com, 2007) 
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4.1.2. Galleria White Plains (America): 

Galleria White Plains Al�� veri�  Merkezi Copeland ve Novak Israel firmalar� 

taraf�ndan tasarlanm��  ve 1981 y�l�nda Newyork’ta in� a edilmi� tir. 72000 m² yap� 

alan�na sahip dört katl� yap�da, 135 ma� aza, 2850 araç kapasiteli otopark 

bulunmaktad�r. Galleria Al�� veri�  Merkezleri zincirinden biri olan Galleria White 

Plains gibi Galleria ismini ta� �yan al�� veri�  merkezleri Amerika ba� ta olmak üzere, 

Avustralya, Finlandiya, Kore, �talya Türkiye gibi pek çok ülkede bulunmaktad�r 

(Beddington, 1991- Wikipedia, 2007) [Tablo 4,2]. 

Yer Seçimi: 

White Plains Manhattan’�n k�rk kilometre kuzeyinde Westchester Kasabas�’n�n 

içinde dört hektarl�k bir alana yay�lm�� t�r (Beddington, 1991). Ülkenin en iyi ofis, 

ulus mahkemeleri ve ticari merkezlerinin bulundu� u White Plains yerle� mesi hukuk, 

i�  ve ticaretin merkezidir (www.cityofwhiteplains.com, 2007). Ticaret merkezlerinden 

biri olan Galeria White Plains’de Main Street ve Martine ana caddeleri üzerinde 

� ehrin merkezinde bulunmaktad�r (www.earth. google. com, 2007)  

Ula� �labilirlik: 

Çok yönlü, verimli ta� �man�n yap�ld�� � kentten di� er metropolitan ticaret 

merkezlerine kolay ula� �m sa� lanmaktad�r. Yerle� imin bulundu� u stratejik konumu 

nedeniyle NewYork’daki dört ayr� hava alan�na birkaç saatte ula� �m mümkün 

olmaktad�r (www.cityofwhiteplains.com, 2007). 

� ehir merkezindeki Galleria Al�� veri�  Merkezi’ne ula� �m, ana cadde olan Main 

Street ve Martin Bulvar�’ndan ve bu iki caddeyle beraber al�� veri�  merkezini de dik 

kesen Grove Street’den sa� lanmaktad�r. Otobüs ve arabayla ula� �m sa� lanabilen 

yap�ya metro ve yaya olarak da ula� mak mümkündür. Zemin kattan bir, birinci kattan 

iki giri � in bulundu� u yap�n�n üçüncü ve dördüncü katlarda kat otopark�ndan sa� lanan 

giri� lerle toplam yedi giri� i bulunmaktad�r.  

S�n�rlar� belli olan yap�n�n kent arazisi içinde bir meydan� bulunmamakta ve yap� 

di� er binalarla iç içe bulunmas� yap�n�n uzaktan görülebilirli � ini azaltmakta bu da 

yap�ya araç ile eri� ilebilirli � i k�s�tlamaktad�r. 
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Okunabilirlik: 

Galleria Al�� veri�  Merkezi içinden geçen Grove Caddesi gözlemciyi yap�ya 

yönlendirme özelli� ine sahiptir. Her kattan giri�  sa� lanan yap�da sokak ve otopark 

giri� lerinde bulunan geçi�  mekanlar� gözlemciyi ana dola� �m yolundan yap� içindeki 

meydanlara yönlendirmektedir.  

Do� rusal bir plana sahip olan Galleria yine do� rusal bir dola� �m söz konusudur. Her 

katta olu� turulan meydanlarda ve ana yürüme yollar�nda bulunan galeri 

bo� luklar�ndan alt ve üst katlar� görebilmek yap�n�n plan ve kesitte okunabilirli� ini 

sa� lamaktad�r. 

Yap�da sat��  dengesini kurmak amac�yla 105 sat��  birimi, 21 g�da birimi, 4 büyük 

ma� aza, süpermarket ve e� lence birimi yap�ya homojen olarak da� �t�lmaya 

çal�� �lm�� t�r. Yatayda sa� lanan çekim gücü ve sat��  dengesine bak�l�rsa binada 

tüketim dengesi kurulmu�  gibi gözükmektedir [Tablo 4.2, � ekil 4.2].  

 
� ekil 4.2. Galleria W.P. 3.Kat Yönlendirme ve Mekan Organizasyonu � emas� 

Form: 

Galleria White Plains Al�� veri�  Merkezi dikdörtgen prizmalar�n birle� iminden 

olu� mu�  bir forma sahiptir. �n� aat alan�n� maksimum yap� alan� olarak kullanmak 

için etraf�ndaki caddelerin yönüne uygun olarak in� a edilmi�  bir yap� formu olarak 

gözükmektedir. �ç mekandan bak�ld�� �nda çat�daki piramit tepe pencerelerinin 
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olu� turduklar� bo� luklar ve piramitlerin aralar�ndaki e� it mesafeden olu� an ni� lerle 

kaset dö� emenin farkl� bir geometrik formu olu� turulmu� tur. 

Ayd�nlatma:  

Tepe pencerelerinden gelen do� al ayd�nlatma tüm katlara da� �lmakta, ayr�ca 

kolonlar�n aras� cam vitrin kaplanan zemin katta do� al ayd�nlatma cepheden de 

sa� lanmaktad�r. Alt� adet galeri bo� lu� unun üstünde güne�  �� �� �n� k�ran ama her 

aç�dan �� �k alabilen üç adet alt�gen konik cam prizma ve onbir adet cam piramitle 

gün �� �� � iç mekana al�nmaktad�r. Yapay ayd�nlatma, gömme spotlar ve çat�lara 

monte edilen projektör ayd�nlatmalarla sa� lanmaktad�r. Zemin ve üst katlarda ise 

kolonlar ile tavan�n birle� ti� i yerden gömme ayd�nlatma sa� lanm�� t�r. Grove 

Caddesi’nin al�� veri�  merkezinin içinden geçti� i yerde kolon üstü ayd�nlatma gömme 

spotlar ve � erit halinde florsan ayd�nlatma elemanlar� kullan�lm�� t�r.  

Renk ve Malzeme Kullan�m�:  

Betonarme bina olan Galeria White Plains Al�� veri�  Merkezi d��  cephesi s�va üzeri 

aç�k kahverengi boyanm�� , zemin katta ise cam vitrin kullan�lm�� t�r. Cam giri� ler üst 

katlara kadar uzat�lm�� t�r. �ç mekanda genelde aç�k renkler kullan�lm�� , duvar ve 

kolonlarda krem rengi tercih edilmi� tir. Dö� emeler beyaz ve siyah seramik ile ekose 

desenli dö� enmi� tir.  

Dekorasyon: 

Zemin katta iç mekan� tamamen gösteren cam cephesi, formu ve dokusu ile kent 

içinde, kente uyum sa� layan bir yap� özelli� i ta� �maktad�r. �ç mekan�n 

bitkilendirilmesi, yapay havuz ve kullan�lan malzemeler, yap�ld�� � y�l�n özelliklerini 

yans�tmaktad�r. Galleria Al�� veri�  Merkezinin ma� aza üniteleri tasar�m�nda sa� lad�� � 

ki� isel serbestlik, ma� azalar�n tasar�m çe� itlili � i ve yüksek kaliteli malzemelerin 

kullan�lmas� ilgi çekici olmu� tur (Beddington, 1991). 
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Tablo 4.2. Galleria White Plains Al�� veri�  Merkezi 
(http://www.simon.com/mall/directory.aspx?ID=1246 ve www.earth.google.com, 2007) 
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4.1.3. Metro Centre (� ngiltere): 

Tasar�m� Chipchase taraf�ndan yap�lan Metro Centre, 1987 y�l�nda �ngiltere 

Gateshead’de aç�lm�� t�r. “Capital Shopping Centers” al�� veri�  merkezi zincirinden 

biri olan Metro Centre Al�� veri�  Merkezi,  iki katta toplam 303 sat��  birimi ile 

165.362m² al�� veri�  alan�, 9250 araç kapasiteli 43.668m² otopark� alan� ile toplam 

209.030 m² yap� alan�na sahiptir [Tablo 4.3] (www.metrocentre-gateshead.co. 

uk/pdf/student_info_pack.pdf,  2007). 

Yer Seçimi: 

Metro Centre; Newcastle’�n be�  kilometre güney do� usunda A-1 karayolu üzerinde 

Duston-Gateshead’dedir. Daha çok endüstriyel yap�lar�n ve k�rsal yerle� imin 

bulundu� u, � ehirden uzak bir bölgede bulunan al�� veri�  merkezinin yan�nda da 

al�� veri�  merkezleri bulunmaktad�r (http://www.metrocentre-gateshead.co.uk, 2006). 

Yap� 1981 y�l�nda uygun ödeme ko� ullar� ve planlama özgürlü� ü olan bir yat�r�m 

bölgesi olarak düzenlenmi�  bir arazidedir. Uyumlu bir çevrede; park ihtiyac�n� 

kar� �layabilecek, oldukça iyi görülebilen ve çal�� �labilir bir topografyada bulunan 

arazide yap�lan nehir seviyesi yükseltilmesi ve yol düzenleme çal�� malar� ile alan, 

al�� veri�  merkezi in� aat�na uygun hale getirilmi� tir (Beddington, 1991). 

Ula� �labilirlik: 

�ngiltere’yi bir uçtan di� er uca dola� an A-1 karayolu üzerinden araba ya da otobüs ile 

do� rudan veya çevresindeki ara yollarla alternatif ula� �m sa� lanmaktad�r. 

Karayolundan geli� te görülebilen bir bölgede bulunan yap�ya ula� �m� 

kolayla� t�rmaktad�r. Yap�y� çevreleyen birbirine ba� l� sekiz adet otoparka sekiz farkl� 

giri� le ula� �lmaktad�r. Yap�ya içine giri�  ise on adet giri�  kap�s�ndan sa� lanmaktad�r.  

Metroyla da ula� �m sa� lanabilen yap�da bir adet metro giri� i bulunmaktad�r. otuz 

dakikal�k sürü�  mesafesinde 1.3 milyon kullan�c� hedef kitlesi olan yap�y� 

(Beddington, 1991), 2005 y�l�nda 24 milyon ki� i kullanm�� t�r (www.metrocentre-

gateshead.co.uk, 2007). 

Okunabilirlik: 

Yönlendirme karayolundan rahat görülebilen yap�ya ana yola ba� l� alternatif yollar�n 

merkeze ba� lanmas�yla ba� lamaktad�r. Birbirine ba� l� sekiz otoparktaki tabela ve 

dijital yaz� bantlar�yla doluluk bo� luk durumu ve gidilecek bölüme göre park 

edilmesi sa� lanmaktad�r. Yap�da yönlendirmeyi kolayla� t�rmak için,  al�� veri�  
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merkezi bölgeleri renk kodlamas� sistemi ile s�n�fland�r�lm�� t�r [� ekil 4.3]. 

Otoparktan ba� layan renk kodlar�, iç mekanlarda da kullan�c�y� ula� mak istedi� i 

bölgelere yönlendirmektedir. 

Yap�; avlular, meydanlar ve temal� alanlarla bölgelere ayr�lmakta, bir bölümden 

di� er bölüme geçi� , geçi�  mekanlar�ndan sa� lanmaktad�r. Bu geçi�  mekanlar� ayn� 

zamanda insanlar�n topland�� � ve yap�y� tan�mlamaya yarayan büyük galeri 

bo� luklar�n�n oldu� u ana meydanlar olarak kullan�lm�� t�r. �ki ana meydan ve alt� adet 

küçük meydandan olu� an yap�ya da� �l�m, bu alanlardan sa� lanmaktad�r. Do� rusal 

dola� �m sa� layan yollar bölümlere ayr�lan yap�y� birle� tirmektedir (www. 

metrocentre-gateshead.co.uk, 2006) 

Mekan organizasyonu aç�s�ndan yedi adet büyük ma� aza ve dört farkl� e� lence 

biriminin a� �rl�kl� oldu� u yap�da bu birimler bölgelere göre düzenlenmi� tir. 

Birbirlerine mümkün oldu� unca uzak � ekilde düzenlenen çekim birimlerinin 

birbirlerine olan konumlar� yatay ve dikey do� rultuda ayarlanm�� t�r [Tablo 4.3]. G�da 

birimlerinin ise yap� içinde da� �n�k, ama grup olu� turacak � ekilde durmas� tercih 

edilmi� tir. 

 
� ekil 4.3. Metro Centre Yönlendirme, Bölge ve Mekan Organizasyonu � emas�  

Form: 

Dört a� amadan olu� an yap� birinci ve ikinci evrenin tamamlanmas�yla 1987’de 

aç�lm�� t�r. Yap�n�n di� er a� amalar� 1990 y�l�na kadar ana bölüme eklenerek 

tamamlanm�� t�r(www.metrocentre-gateshead.co.uk/pdf/student_info_pack.pdf,2007). 



 

 69 

Farkl� formlar�n zamanla al�� veri�  merkezine ba� lanmas�ndan dolay� merkez eklektik 

bir yap�ya sahiptir.  

Ayd�nlatma: 

Renklendirilmi�  tepe pencerelerinden sa� lanan do� al ayd�nlatmayla, yüksek enerjili 

gömme spotlar, saçak alt� ayd�nlatmalar� ve sokak tipi ayd�nlatmalarla sa� lanan 

yapay ayd�nlatma birbirlerini tamamlamaktad�r (Beddington, 1991). 

Renk ve Malzeme Kullan�m�: 

Çelik konstrüksüyonlu, d��  duvarlar� tu� la olan yap�n�n çelik kolonlar� ve saçaklar� 

cam takviyeli plastik (CTP) ile kaplanm�� t�r. Dö� emelerde “topping” betonu 

kullan�lan yap�da dö� eme kaplamalar� ise, gri ve beyaz renkli seramiktir. Temal� 

bölgeler ve meydanlarda ise mermer ve kald�r�m ta� � kullan�lm�� t�r. Merdiven 

korkuluklar�nda cam ve küpe� telerde polyester püskürtülmü�  metal borular tercih 

edilmi� tir (Beddington, 1991). 

Güvenlik: 

Yang�n ç�k�� lar� bina içinde tasarlanan otomatik kap�l� kaç��  tünelleriyle 

sa� lanmaktad�r. Yang�ndan korunma sistemi için her bölüme konan duman 

alg�lay�c�lar�, alarmlar, kameralar, panaromik cam çat�lara ba� l� duman vantilatörleri 

ve bölümlerdeki yang�n� kontrol alt�na almak için su serpiciler bulunmaktad�r. 

Binadaki bütün alg�lay�c�lar, kameralar, havaland�rma, su vanalar�, elektrik ve 

ayd�nlatma bilgisayar sistemiyle kontrol edilmektedir. Yap�n�n h�rs�zl�k, soygun, 

darp ve kaza güvenli� i için de yap� içinde, gerekti� inde bir � ehir polisi ya da itfaiyeci 

olarak görev yapan güvenlik görevlileri bulunmaktad�r (Beddington, 1991). 

Dekorasyon: 

Metro Centre boyutundan dolay� yeni bir kent olarak tan�mlanmaktad�r. � ehir 

temalar�yla tasarlanan al�� veri�  merkezini her bölgesi farkl� konulardan 

öykünmektedir. Antik  Roma forumu, Akdeniz köyü ve stüdyo,  kulübe tarz� evlerin 

bulundu� u geçmi�  kent temalar� kullan�lan iç mekanlarda bitkilendirmeleri tropik 

bahçe tasar�m�, � ehir mobilyalar� ile merkezde, kamusal aç�k alanlar� ve peyzaj�n� 

içeren bir dekorasyon hakimdir (Metro Centre Brochure, 2006). 
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Tablo 4.3. Metro Centre Al�� veri�  Merkezi (www.metrocentre-gateshead.co.uk ve 
www.en.wikipedia.org, 2007) 
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4.1.4. West Edmonton Mall (Kanada): 

Tasar�m� Sunderland taraf�ndan yap�lan West Edmonton Mall 1998 y�l�nda 

Kanada’n�n Edmonton kentinde aç�lm�� t�r. 353.000 m² arsa alan�nda, iki katta toplam 

671 ma� azas�yla 320.000 m² al�� veri�  alan�na, 20.000 araçl�k 173.000 m² otopark�yla 

toplam 493.000 m² yap� alan� ile in� a edildi� inde dünyan�n en büyük e� lence ve 

al�� veri�  merkezi unvan�n� alm�� t�r [Tablo 4.4] (www.westedmall.com, 2007). 

Yer Seçimi: 

West Edmonton Mall, Kanada’n�n sekiz eyaletinden biri olan Alberta’n�n ba� kenti ve 

festival � ehri Edmonton’da yer almaktad�r. Edmonton kentinin etraf� ülkenin en 

verimli tar�m topraklar�yla çevrilidir. Yerle� im bölgesi nüfusu 2006 say�n�na göre bir 

milyonu geçmektedir (www.en.wikipedia.org, 2007).  

Kentin içinde yer alan West Edmonton Mall, �zgara planl� (Grid Plan) kentin düz 

arazisinde yer almaktad�r. Yap�n�n � ehrin içinde olmas� sebebiyle kamu hizmetlerinin 

ula� abilece� i, düzgün bir topografyaya sahip, ula� �labilir bir bölgede, kentin festival 

merkezi olma sebebiyle hedeflenen e� lence ve ticaretin merkezinde yer almaktad�r. 

Ula� �labilirlik: 

West Edmonton Mall; kentin banliyö k�sm�nda oldu� u için etraf�nda tamamen 

müstakil evlerin bulunmas�, iki katl� olmas�na ra� men yüksek olan yap�n�n 

bulundu� u bölgeden rahatça görülebilir olmas�n� sa� lamaktad�r. Kentin kullan�lan 

önemli ana yollar�na ba� lant�s� olan otoparka 21 adet, yap� içine ise 58 adet giri�  

bulunmaktad�r (www.thecanadianencyclopedia.com, 2007). 2006 raporlar�na göre 

merkeze y�lda 22 milyon ziyaretçi gelmektedir (www.en.wikipedia.org, 2007).  

Okunabilirlik: 

Binada yönlendirme renk kodlamas� sistemine göre yap�lmaktad�r. Merkezde 

kullan�c�lar do� rusal bir aks boyunca ayr�lan yollarda renklere göre gidecekleri 

bölgeyi belirlemektedirler. Ana yollara ba� l�, ara yollar�n olu� turdu� u ç�kmaz 

sokaklar olsa da, sokaklar�n sonunda aç�lan galeri bo� luklar�n�n etraf�nda sa� lanan 

dönü� ler, yolun devaml� olmas�n� ve al�� veri� in süreklili� ini sa� lamaktad�r. 

Bölgeler aras� geçi� ler iki bölüm aras�nda bulunan atriumlardan sa� lanmaktad�r. Bir 

ana meydan iki adet de küçük meydan bulunan yap�daki büyük galeri bo� luklar�ndan 
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yap�n�n iki kat�n� da görmek mümkündür [� ekil 4.4]. Yap�n�n büyüklü� ünden dolay� 

çok fazla galeri bo� lu� u kullan�larak okunabilirli� in artmas� sa� lanm�� t�r.  

Mekan organizasyonu aç�s�ndan, kullan�c� çekim gücü yüksek olan büyük 

ma� azalarla beraber, büyük e� lence birimlerinin da� �l�m� da dü� ünülerek 

planlanm�� t�r. Yatayda ve dü� eyde ayn� yo� unlu� u yaratmay� hedefleyen mekan 

organizasyonunda; küçük ma� azalar, etraflar�ndaki e� lence merkezlerinin ve büyük 

ma� azalar�n kalabal�� �ndan yararlanmaktad�r. E� lencenin a� �rl�kl� oldu� u ve bir 

otelin de bulundu� u yap�da,  uzaktan gelen tüketicilerin de merkezden uzun süreli 

yararlanmalar� amaçlanm�� t�r. 

 
� ekil 4.4. WEM Yönlendirme, Bölge ve Mekan Organizasyonu � emas� 

Form: 

Bölümlerden olu� an yap�n�n dört a� amada sonra tamamlanm�� t�r. �lk evresi 1981 

y�l�nda biten yap�n�n di� er bölümleri 1983, 1985 ve 1988 y�llar�nda bitirilmi�  1988 

ve bina kullan�ma aç�lm�� t�r (www.westedmall.com, 2007). Pek çok geometrik 

formun birle� iminden olu� an yap�n�n eklektik bir formu oldu� u ve haç � eklindeki 

plan� ile kilise formunu ta� �d�� � söylenebilinir. 

Ayd�nlatma: 

Çelikten yap�lm��  125 x 30 metre geni� li � indeki renklendirilmi�  cam kubbeden 

sa� lanan do� al ayd�nlatma, iç mekanda sokak ayd�nlatmalar�, gömme ayd�nlatmalar 

ve projektörlerle desteklenmektedir (www.westedmall.com, 2007). 
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Renk ve Malzeme: 

Prefabrik çelik strüktürlü yap�n�n yan duvarlar� tu� la üzeri s�va kaplanm�� t�r. �ç 

mekanda görünen kolonlar cam takviyeli plastik levhalarla kaplanm�� t�r. Kent 

dokusunun olu� turuldu� u temal� bölgelerde; cephelerde k�rm�z�,  krem rengi ve 

kahverengi malzemeler seçilirken, koyu renkli sokak ta� lar� ferforje korkuluklar gibi 

s�cak dokulu malzemeler tercih edilmekte, modern al�� veri�  merkezi bölümlerinde 

beyaz renkli, aynal� cepheler aç�k renk granit veya seramik gibi so� uk dokulu 

malzemeler kullan�lm�� t�r (www.westedmall.com, 2007). 

Dekorasyon: 

Yap� içe dönük, prefabrik yap�s�, sa� �r betonarme duvarlar�yla al�� veri�  

merkezlerinde kullan�lan standart mimari stili sergilemektedir. �ç mekanda standart 

al�� veri�  merkezi mimarisi kullan�lm�� t�r. Yap�da çe� itli ma� azalar�n bulundu� u 

geni�  dola� �m koridorlar�n�n olmas�, ço� unlu� unu ünlü ma� azalar�n olu� turdu� u ve 

ayn� ma� azan�n birkaç kez görülmesi gibi di� er al�� veri�  merkezleriyle benzer iç 

mimari özellikler ta� �maktad�r. Yap�y� di� er ma� azalardan farkl� k�lan ve mü� teriyi 

cezbeden özellik ise farkl� e� lence birimleri ve çe� itli temal� al�� veri�  alanlar�n�n 

olmas�d�r (www.thecanadianencyclopedia.com, 2007). 

Temal� tasarlanan West Edmonton Mall; Avrupa sokaklar�, gurme restoranlar�, 

kumarhanesi, finans servisleri, oteli, kilisesi, e� lence birimleri ile bir � ehir 

simülasyonu gibi tasarlanm�� t�r. K�� lar�n çok so� uk geçti� i Kanada’da, West 

Edmonton Al�� veri�  Merkezi’nde genellikle tropikal iklimli temalar seçilmi� tir 

(www.thecanadianencyclopedia.com, 2007).   

Güvenlik: 

Yap�da uygulanan suç önleme program� kapsam�nda kritik yerlere konulmu�  250’den 

fazla kamera ile izlenen merkezin görüntüleri, yirmidört saat kaydedilmektedir.  

Hareket alg�lay�c�, duman detektörü alarmlar� bulunan yap�da gece gündüz bilgisayar 

sistemli denetim sa� lanmaktad�r. Merkezin kendine ait güvenlik görevlileriyle kent 

polisi beraber çal�� maktad�r. Her türlü kaza, felaket, suç gibi acil durumlar için 

haz�rlanm��  olan senaryolarla, personel, polis ve güvenlik birimleri e� itim 

görmektedirler (www.westedmall.com, 2007). 
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Tablo 4.4. West Edmonton Mall Al�� veri�  Merkezi (www.westedmall.com, 
www.en.wikipedia.org ve www.earth.google.com, 2007) 
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4.1.5. Carousel Center (Amerika): 

Tasar�m�n� “The Pyramit Company”nin yapt�� � Carousel Center 1990 y�l�nda New 

York’un Syracuse semtinde aç�lan süper bölgesel al�� veri�  ve e� lence merkezidir. 

140.000 m² yap� alan�na sahip merkezin dört kat�nda toplam 184 ma� aza 

bulunmaktad�r. Al�� veri�  merkezi ad�n� “Carousel” denilen atl�kar�ncadan alm�� t�r 

[Tablo 4.5] (www.en.wikipedia.org, 2007). 

Yer Seçimi: 

Carousel Center, Newyork’un ba� l�ca semtlerinden biri olan Syracuse’dad�r.  �nsan 

ve mal ta� �mac�l�k a� � geli� mi� , fabrika ve büyük depolar�n bulundu� u bir bölgede 

bulunan Carousel Center bölgeye ürün ve insan ta� �yan önemli bir tren yolu ve yine 

ta� �mac�l�kta önemli olan iki kara yolu hatt�nda bulunmaktad�r. Co� rafi olarak 

Onondaga Gölü’nün yan�nda düz bir ovada  yer alan yap� k�� lar�n oldukça so� uk, 

yaz�n çok s�cak geçti� i ve hortumlar�n ya� and�� � bir bölgededir (www.syracuse.ny. 

,2007) 

Ula� �labilirlik: 

Carousel Center; ürünlerin ve insanlar�n ta� �nmas�nda önemli bir ba� lant� noktas�nda 

bulunan kentin, ana kara yollar�n�n ve tren yolunun kesi� ti� i bir yerdedir. Tren 

istasyonuna yürüyü�  mesafesinde, hava alan�na on dakikal�k mesafede, özel otobüs 

dura� � olan yap�ya toplu ula� �m araçlar�yla da ula� mak mümkündür.  Endüstriyel bir 

bölgede ve bir ovada yer alan yap�n�n kara yollar�ndan ve çevre bölgelerden 

görülebilir bir konumda olmas� ula� �labilirli � ini kolayla� t�rmaktad�r. 

Okunabilirlik: 

Basit ve anla� �l�r bir plan� olan yap�da giri� ler hem ana cepheden hem de kö� elerden 

sa� lanmaktad�r. Yap�n�n do� rusal aksl� yollar�, ziyaretçinin yap� içinde kolay 

yönlenmesini sa� lamaktad�r. Ana yollara ba� l� ara yollar ziyaretçiyi ya giri� e ya da 

büyük ma� azalara yönlendirmektedir. Geçi�  mekanlar� tüm giri� lerden 

gözükmektedir. Kö� e giri� lerinde bulunan hafif dönü� lü geçi�  mekanlar� ziyaretçiyi 

farkl� yerlere ula� maya haz�rlamaktad�r. Ana cephe giri� lerindeki geçi�  mekanlar�, 

geni�  koridorlar�yla ziyaretçiyi, mekan� tan�mlamas�n� sa� layacak olan meydana 

yönlendirmektedir. Tek meydan�n kullan�ld�� � yap�da dü� üm tam merkezde yollar�n 

birle� ti� i atriumda bulunmaktad�r [� ekil 4.5]. Yap�n�n do� rusal plan�, yürüyü�  
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yollar�nda ve meydanda yap�lan galeri bo� luklar� ziyaretçiye al�� veri�  merkezinin her 

yerinden tümünü alg�layabilmesi sa� lanm�� t�r. 

Yap�y� mekan organizasyonu aç�s�ndan de� erlendirmek gerekirse, ziyaretçi çekim 

birimleri hem yatay hem de dü� ey olarak planlanm�� t�r. Yap�ya yatayda bak�ld�� �nda, 

simetrik bir � ekilde da� �t�lan büyük ma� azalar�n, e� it çekim mesafesi yaratt�� � 

görülmektedir. Dü� eyde birinci ve ikinci kat ana giri�  bölümlerine yerle� tirilen 

yemek bölümleri, en do� ru tüketim yöntemi oldu� u dü� ünülen önce yemek yeme, 

sonra al�� veri�  yapma yöntemine göre organize edilmi� tir. E� lence bölümü dördüncü 

kata yerle� tirilmi � , küçük ma� azalar ise di� er üç kata da� �t�lm�� t�r. 

 
� ekil 4.5: Carousel Center Yönlendirme ve Mekan Organizasyonu � emas�  

Form: 

Do� rusal plana ba� l� basit bir forma sahip olan yap�n�n büyük ma� azalar� farkl� 

büyüklüklerde olup yap�n�n d�� tan görünü� ünde belirgin olarak ana formun d�� �na 

ç�km�� t�r. Farkl� boyutlarda büyük ma� azalar yap�n�n kompozisyonunda kare ve 

dikdörtgen prizmalar�n�n bir araya gelmesi sa� lanm�� t�r. Orta meydan�n üstü dairesel 

formlu cam bir örtü ile örtülmü� tür. Bu örtünün alt�nda galerili bir atrium 

bulunmaktad�r.  

Ayd�nlatma: 

Do� al ayd�nlatma, çat�da bulunan kubbe � eklindeki renklendirilmi�  camdan ve 

cephelerdeki giydirme cam cepheden sa� lanmaktad�r.  Tavanlardaki gömme spotlar 

ve çat�lara konan projektör ayd�nlatmalar, do� al ayd�nlatmay� desteklemektedir. 
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Renk ve Malzeme: 

Betonarme binan�n d�� � sa� �r cephelerinde beyaz s�va ve bo� luklarda ise aynal� cam 

kullan�lm�� t�r. �ç mekanda s�cak renklerin tercih edildi� i yap�da, krem rengi, pembe 

ve mavi duvarlar, k�rm�z� renkli metal korkuluklar, dö� emelerde krem rengi yar� 

parlak granit tercih edilmi� tir. 

Dekorasyon: 

�smini atl� kar�nca olan “carousel”den alan al�� veri�  merkezi, temas�n� da atl� 

kar�ncadan alm�� t�r. Çocuksu ö� elerin ve renklerin hakim oldu� u yap�da, e� lencenin 

cezbedicili� i kullan�larak ziyaretçinin tüketimi sa� lanmaktad�r. Küçük göletler, 

a� açland�rma, sokak kahveleri ve e� lenceleri gibi d��  mekan ö� elerinin bulundu� u 

yap�da postmodern tasar�m�n izleri de görülmektedir. 

Güvenlik: 

Güvenlik için bilgisayar destekli denetimin sa� land�� � yap�da güvenlik güvenlik 

görevlileri ve kent polisleriyle sa� lanmaktad�r. Yang�n ç�k�� lar�n�n giri� lerden farkl� 

sa� land�� � merkezde al�� veri�  yapan ziyaretçiler kazalar için sigortal� say�lmaktad�r 

(www.carouselcenter.com, 2007). 
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Tablo 4.5. Carrousel Center Al�� veri�  Merkezi (www.syracuse.ny, www.en.wikipedia.org ve 
www.earth.google.com, 2007) 
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4.1.6. Mall Of America (Amerika): 

Tasar�m� ve in� aat� Canada’daki West Edmonton Mall’un da sahibi olan Triple Five 

Group’un üstlendi� i yap� 1992 y�l�nda Minesota’da aç�lm�� t�r (www.en.wikipedia. 

org, 2007). Dört katta 460’�n üzerinde sat��  birimiyle 230.000m² sat��  alan�, 12.550 

araç kapasiteli otopark� ile toplam 390.000m² yap� alan�na sahip merkez, yap�ld�� � 

sene dünyan�n ikinci en büyük al�� veri�  merkezi olmu� tur (www.icsc.org, 2007) 

[Tablo 4.6].  

Yer Seçimi: 

“Mall of America”, 2006 say�n�ma göre be�  milyon üzerinde nüfusuyla Amerika 

Birle� ik Devletleri’nin Minessota eyaletinin kültürel ve sosyal aç�dan önemli olan 

85.000 nüfuslu Bloomington kentindedir. “Mall of America” Do� u ve Bat� 

Bloomington diye iki ayr�lan � ehrin endüstriyel fabrikalar�n ve al�� veri�  

merkezlerinin ve dü� ük gelir seviyeli konutlar�n bulundu� u bat� k�sm�nda yer 

almaktad�r. Al�� veri�  merkezleri için ayr�lm�� , sorunsuz bir altyap�ya sahip, kolay 

ula� �labilir, görünebilen, kamu hizmetlerinin ula� abilece� i, park ihtiyac�n�n 

kar� �lanabilece� i bir bölgede bulunan “Mall of America“n�n çevresinde Minneapolis 

Hava Alan�, �kea perakende sat��  ma� azas� ve fabrikalar bulunmaktad�r 

(www.en.wikipedia.org, 2007). 

Ula� �labilirlik: 

Izgara planl� kentin önemli akslar�ndan biri olan ana karayolunun hemen üzerinde ve 

karayolundan görülebilir bir yerde bulunmaktad�r. Yap�ya araba, otobüs, tren, uçakla 

ve yaya olarak ula� �lmakta,  tren hatt�na ve hava alan�na yak�n olan merkeze � ehir ve 

ülke d�� �ndan da gelinmektedir. Be�  otopark giri� i bulunan yap�n�n do� u ve bat� 

k�sm�nda iki adet yedi� er katl� kat otopark� bulunmaktad�r. Al�� veri�  merkezine bu 

otoparklardan yap�ya ba� lanan köprülerle ula� �lmaktad�r. Yap�da ta� �mac�l�� �n 

sa� land�� � alanda otobüs ve hafif tren hatt� dura� � ile, metro istasyonu ba� lant�s� 

bulunmaktad�r (www.en.wikipedia.org, 2007). Y�lda 43 milyon ziyaretçiden 2.3 

milyonu yurt d�� �ndan gelmektedir (Hazel, 2007). 

Okunabilirlik: 

Al� � veri�  merkezinin cephelerindeki giri� lerde bulunan geçi�  mekanlar� ve otopark� 

yap�ya ba� layan geçi�  köprüleri ziyaretçiyi içeriye yönlendirmektedir. Giri � lerden 

ba� layan yönlendirme kare planl� yap�n�n kesintisiz dola� �m sa� layan ana yol ve bu 
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yola ba� l� büyük ma� azalar�n bulundu� u kö� eleri ba� layan ara yollarla devam 

etmektedir. Ana yolun belirli yerlerine simetrik � ekilde yerle� tirilen meydanlar ve 

galeri bo� luklar� gözlemcinin yap�y� tan�mlamas�na yard�mc� olmaktad�r. Ortas� bo�   

dikdörtgen bir yap�da yürüyü�  yolu do� rusal olsa da di� er kenarlar� gözükmeyen 

yap�n�n imaj�n� kullan�c�n�n zihninde olu� turmas� zor olmaktad�r.  

Simetrik planl� yap�daki mekan organizasyonu da simetrik olarak tasarlanm�� t�r. 

Merkeze yerle� tirilen e� lence birimlerinin etraf�na yerle� tirilen ma� azalar ve 

kö� elerdeki büyük ma� azalarla yap�n�n çekim dengesi sa� lanm�� t�r [� ekil 4.6] 

(www.mallofamerica.com, 2007). 

 
� ekil 4.6. Mall of America Yönlendirme ve Mekan Organizasyonu � emas� 

Form: 

“American Mall” Al� � veri�  Merkezi kabaca dikdörtgen kat planl�, simetrik bir 

yap�d�r. Otopark ve büyük ma� aza bölümleri yap�dan ayr� parçalara sahip gibi 

gözükse de, dikdörtgen ana kütleye ba� lama ve ekleme yöntemiyle birle� tirilmi �  bir 

forma sahiptir. Yatay çizgili cephesi gözlemciye rasyonellik, devaml�l�k,  kübik 

formlar� ise bütünlük ve e� itlik duygusu vermektedir. Ortadaki katlar boyunca devam 
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eden galeri bo� lu� u ve atrium çat� �� �kl� tonoz örtüsü ile yap�n�n formunu 

tamamlamaktad�r. 

Ayd�nlatma: 

Do� al ayd�nlatman�n tepe pencerelerinden sa� land�� � yap�da k��  aylar�n�n s�f�r�n 

alt�ndaki s�cakl�klar�nda mekan�n �s�nmas� için tepe pencerelerinin sa� lad�� � �s�dan 

yararlan�lmaktad�r. Yüksek kapasiteli gömme spotlarla do� al ayd�nlatmaya destek 

sa� lan�rken, bu ayd�nlatmalardan sa� lanan �s� da iklimlendirme cihazlar�n�n yan�nda 

önemli olmaktad�r (www.en.wikipedia.org, 2007). 

Renk ve Malzeme Kullan�m�: 

S�cak ve so� uk dokulu malzemelerin birlikte kullan�ld�� � yap�da, s�cak dokulu 

malzemeler a� �rl�kl� olarak kullan�lm�� t�r. Cephe kaplamas�nda iki farkl� boy kiremit 

rengi dekoratif tu� la, krem rengi traverten ve metal boru profiller tercih edilmi� , giri�  

kap�lar�nda ise “I” profilli saçak konstrüksiyonu ve alüminyum kaplama 

kullan�lm�� t�r. �ç mekanda ise çok çe� itli malzemeler tercih edilmi� , farkl� 

malzemelerin kullan�ld�� � desenli dö� emeler, s�cak dokulu sokak kaplama 

malzemeleri ve boyalar a� �rl�kl� olarak tercih edilmi� tir. 

Dekorasyon: 

Yap�, her birinin kendine ait dekoratif temas� olan dört farkl� bölgeden olu� maktad�r. 

Her mekanda kullan�lan farkl� malzemeler, farkl� formlar, renk ve doku çe� itlili � i, 

bitkilendirme, post modern dönemin etkilerini ta� �maktad�r.  

Güvenlik: 

Mall of America Al�� veri�  Merkezi’nin güvenli� i için 120’den fazla güvenlik 

görevlisi ve 130’dan fazla kamera kullan�lmaktad�r (Hazel, 2007). Yap� içinde büyük 

ma� azalar�n yan�nda sekiz adet yang�n ç�k�� � bulunmaktad�r (www. mallofamerica. 

com, 2007). 
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Tablo 4.6. Mall Of America Al�� veri�  Merkezi (www.mallofamerica.com, 
www.en.wikipedia.org, www.earth.google.com, 2007) 
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4.1.7. Canal City (Japonya): 

Clifford Selbert Tasar�m Grubu taraf�ndan tasar�m�, Jerde Uluslararas� Ortakl�� � 

taraf�ndan uygulamas� yap�lan Canal City Japonya’n�n Fukuoka � ehri’nde 1996 

y�l�nda aç�lan karma yap�l� bir al�� veri�  merkezidir (Stein, 1997). 36.500m² arsa 

alanda; alt� kata da� �lm��  240 ma� azas�yla 87.000m² al�� veri�  alan�, otelleri, ofis 

binalar�, otopark� ile toplam 232.000m² yap� alan�na sahiptir (www.jerde.com, 2007) 

[Tablo 4.7]. 

Yer Seçimi:  

“Canal City” Japonya’n�n Fukuoka kentinin Hakata Semti’nde bulunmaktad�r. 

Fukuoka, yüzy�llad�r di� er Asya ülkeleri ile Japonya aras�nda ticari ve kültürel köprü 

olarak geli� en bir � ehirdir. Canal City’de geli� en  Fukuoka � ehri’ni tamamlayan  ve 

kendine yetebilen küçük kentidir (www.canalcity.co.jp, 2007). 

“Canal City“  176.575 nüfuslu, valilik bölgesi olan Hakata’n�n merkezindedir. Yap� 

Naka Nehrinin yan�nda, i� lek bir karayolu üzerinde, etraf�nda konutlar�n, büyük 

terminallerin ve ofislerin bulundu� u bir bölgede bulunmaktad�r (www.en.wikipedia. 

org, 2007). 

Eri � ilebilirlik:  

Yap�ya eri� im kentin en önemli ve büyük terminalleri olan Fukuoka 

Havaliman�’ndan metro ile be�  dakika, Hakata Tren �stasyonu’ndan yürüyerek on 

dakika, Hakata Mae Otobüs Terminali’nden yürüyerek iki dakikal�k mesafededir. 

� ehir metrosuna ortalama dokuz dakikal�k yürüyü�  mesafesinde bulunan yap�ya ana 

yoldan veya alternatif ara yollardan arabayla da eri� im mümkündür  

(www.canalcity.com, 2007). � ehrin içinde ula� �m� rahat, kente göre kontrast 

renkleriyle görülebilir bir yap� olarak tasarlanm��  “Canal City”ye y�lda 16 milyon 

ziyaretçi gelmektedir (www.jerde.com, 2007). 

Okunabilirlik:   

Kentle kontrast renklere sahip “Canal City” binas� s�cak renklerden olu� an 

çe� itlili � iyle davetkar bir yap�d�r. Nehir cephesinden sa� lanan büyük geni�  giri� ler 

ziyaretçileri içeri yönlendirmektedir. Kentle yap� aras�nda geçi�  mekan� olu� turan 

giri� ler ziyaretçiyi yap�n�n meydanlar�na yönlendirmektedir. Kenarlarda ve ortadaki 

büyük atriumda bulunan meydanlar kullan�c�n�n yap�y� alg�lamas�nda önemli bir rol 
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oynamaktad�r. Al�� veri�  merkezinde galeri bo� luklar� olarak aç�lan yar�klar, do� al bir 

olu� um olan kanyona benzemektedir. Bu yar�klar sayesinde yap�n�n tüm katlar�n� ve 

birimlerini görmek ve yap�y� okumak mümkün olmaktad�r. 

Dorusal ilerleyen yollarda sa� lanan dola� �m ara yollarla kesilmektedir. Sokaklara 

ayr�lan ara yollar yap�da kar�� �k Japonya sokaklar�n� an�msatmaktad�r. Giri� lere ve 

sa� �r duvarlara konulan �� �kl� reklam panolar�yla küçük bir Fukuoka kenti 

yarat�lm�� t�r. 

Mekan organizasyonu katlara göre farkl� olmas�na ra� men yap�n�n birbirinden uzak 

kö� elerine yerle� tirilen büyük ma� azalar, e� lence merkezleri ve g�da için ayr�lan 

bölümle çekim kuvveti dengesi sa� lanm�� t�r (www.canalcity.co.jp) [Tablo 4.7]. 

 
� ekil 4.7. Canal City Yönlendirme ve Mekan Organizasyonu � emas� 
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Form: 

“Canal City” form olarak do� al bir yap� olan, genellikle içinden akarsu geçen, derin, 

dar ve yan yüzeyi dik vadilerden olu� an kanyona benzetilerek yap�lm�� t�r. Az e� imli 

ovalarda menderesler çizen bir nehrin açt�� � yar�klara benzeyen cephe oyunlar�na 

sahip yap�n�n k�vr�ml� formu, binalar aras�nda yumu� ak geçi� ler sa� lamaktad�r.  

Yap�, otelleri, e� lence merkezi ve i�  merkezi binas�yla birlikte, çizgili k�yafetlere 

bürünmü�  bir zebra ailesine benzetilmektedir. Sembolik olarak be�  farkl� teman�n 

anlat�ld�� �; y�ld�zlar, ay, güne� , dünya ve suyun birle� iminden olu� an bir forma 

sahiptir (Stein, 1997). 

Ayd�nlatma: 

Yap�, güne�  �� �� �ndan tamamen yararlanan bir do� al ayd�nlatmaya sahiptir. Dar ve 

yüksek kanyon � eklindeki yap�s� gündüz güne�  �� �� �n�n do� rudan gelmesi 

engellenmekte, sahip oldu� u koridorlar do� al klima görevini görmektedir. Ak� amlar� 

ise � ehir �� �� �n� içeri yans�tmaktad�r. Yap�n�n yapay ayd�nlatmas� ise, kentin �� �kl� 

sokaklar�n� and�ran k�vr�ml� neonlar, sokak lambalar�, avizeler, �� �kl� reklam panolar� 

ile sa� lanmaktad�r (Stein, 1997). 

Renk ve Malzeme Kullan�m�: 

Yap�n�n y�ld�z, ay, güne� , dünya, su temalar�na uygun renklerle boyanm��  binalar�n�n 

iç ve d��  cephelerinde metal kompozit levha, dekoratif tu� la kaplamas� ve s�va üzeri 

boya uygulamas� yap�lm�� t�r. S�cak ve so� uk malzemelerin birlikte kullan�ld�� � 

yap�n�n iç mekanlar�nda, kent sokaklar�n� and�ran granit, dökme beton dö� emeler, 

cam ve metal korkuluklar, metal ve alç� asma tavanlar tercih edilmi� tir. 

Dekorasyon: 

Japon geleneksel ö� elerinden esinlenilen, yal�n çevresel temal� al�� veri�  merkezi 

dayan�kl� tasar�m�yla do� adan esinlenilen kanyon formu, çizgili silueti, peyzaj� ve 

bitkilendirmesi, kentten esinlenilen dokusu ile Japon mimarisinin örnek al�nan bir 

yap�s� haline gelmi� tir. Amerikan ve Japon kültürel sentezi olarak ifade edilen 

“Canal City” her iki ülkenin de izlerini ta� �yan kendi kendine yeten karma yap�l� bir 

tasar�md�r (www.canalcity.co.jp/english, 2007). 

 
 



 

 86 

Tablo 4.7. Canal City Al�� veri�  Merkezi (www.jerde.com, www.canalcity.co.jp, 
www.earthgoogle.com, 2007) 
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4.1.8. Dolce Vita (Portekiz): 

Tasar�n�m� Sua Kay’�n yapt�� � “Dolce Vita Coimbra” bölgesel al�� veri�  merkezi 

2005 y�l�nda Portekiz’in Coimbra Kenti’nde aç�lm�� t�r. 39.743m² yap� alan�na sahip 

5 katl� al�� veri�  merkezinde, 119 ma� aza, 2762 araçl�k otopark bulunmaktad�r 

(www.icsc.org, 2007) [Tablo 4.8]. 

Yer Seçimi: 

Dolce Vita Al�� veri�  Merkezi Portekiz’in önemli kentlerinden, 148.443 nüfuslu 

Coimbra’dad�r. Coimbra, Portekiz’in ba� kenti Lizbon’un güneyinde, Porto’nun 

kuzeyinde bulunmaktad�r, kilisesi, müzeleri, sa� l�k merkezleri, üniversitesi ve 

al�� veri�  merkezleri ve stad� ile ünlü bir kenttir. Dolce Vita Al�� veri�  Merkezi i� lek 

bir cadde olan General Humberto Delgado Caddesi’ndeki Coimbra Stad� binas�na 

yap�lm��  ek bir binad�r (www.icsc.org, 2007). 

Eri � ilebilirlik: 

� ehir merkezine yak�n olan Dolce Vita al�� veri�  merkezine yaya olarak veya araçla 

ula� �labilmektedir. Hafif tren hatt�na yürüyü�  mesafesinde olan merkeze trenle de 

ula� mak mümkündür. Yap�n�n, toplumun s�kça kulland�� � yerlerinden olan stadyum 

ve kilise gibi önemli iki yap�n�n yan�nda bulunmas� kullan�labilirli� ini ve 

eri� ilebilirli � i art�rmaktad�r. Stadyumla otopark� ortak kullanan yap�ya otoparktan 

eri� im ana cadde üzerinden geçen bir köprü ile sa� lanmaktad�r. 

Okunabilirlik: 

Dolce Vita al�� veri�  merkezi d��  mekandan rahat alg�lanabilen geni�  ana caddenin her 

bölümünden okunabilen bir yap�ya sahiptir. Basit yerle� imli bir plan� olan yap�da 

do� rusal dola� �m sa� lanmaktad�r. Geni�  galeri bo� luklar� ve bu bo� luklarda yap�n�n 

her bölgesini görebilecek � ekilde tasarlanan merdiven ve asansörler kullan�c�n�n 

hareket halindeyken bile yap�ya hakim olmas�n� ve yap�y� alg�lamas� sa� lamaktad�r. 

Dola� �m�n rahat sa� land�� � yap�da hafif oval geçi� ler, geni�  meydanlar ve yollar 

okunabilirli� i artt�rmaktad�r. 

Yap� mekan organizasyonu aç�s�ndan incelendi� inde; çekim gücü olan ma� azalar�n 

dengeli bir biçimde da� �t�lm��  oldu� u görülmektedir. Giyim ma� azalar�n�n aralar�na 

yerle� tirilmi �  büyük ma� azalar birbirinden uzak yerlerde dü� ünülürken yemek ve 
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e� lence birimleri üst katlar da gruplanm��  en üst katta da özel restoranlar 

yerle� tirilmi � tir (www.dolcevita.pt, 2007) [� ekil 4.8]. 

 

� ekil 4.8. Dolce Vita Yönlendirme ve Mekan organizasyonu � emas� 

Form: 

Cephelerde, yap�n�n ba� l� oldu� u stadyuma uygun olan oval formlar uygulanm�� t�r. 

Yap� yay formunda d��  cephesine eklenmi�  ters koni � eklindeki giri� i, yay ve dairesel 

formalara sahip galeri bo� lu� u ve yürüyü�  yollar� ile ana kütleye hareket kat�lm��  

eklektik bir forma sahiptir. Yap�n�n formunda simetri söz konusudur. E� risel 

kütlenin her iki yan�nda “L” formlu kütleler bulunmaktad�r. 

Ayd�nlatma: 

Do� rudan güne�  �� �� �n�n tepeden gelmeyecek � ekilde tepe penceresinin bulunmad�� � 

yap�da do� al ayd�nlatma, konik formlu giri� in cephesinden ve yine bu koninin tavan� 

delerek olu� turdu� u dairenin yanlar�nda olu� turulan pencerelere sa� lanmaktad�r. 

Do� al ayd�nlatmaya yard�mc� olan yapay ayd�nlatman�n ana giri� teki konik forma 

göre tasarland�� � yap�da, tepede olu� an dairesel tavana ve yürüyü�  yollar� üstüne 

gömülen renkli floresan lamba ve spotlar�n �� �nsal olarak yerle� tirilmesiyle 

yap�lm�� t�r. 



 

 89 

Renk ve Malzeme Kullan�m�: 

Çelik takviyeli betonarme bir bina olan Dolce Vita al�� veri�  merkezi paslanmaz çelik 

kapl� kolonlar�, metal küpe� teli cam korkuluklar�, cam cephesinde so� uk dokulu 

gereçlerle birlikte, çe� itli � ekil oyunlar�n�n uyguland�� � farkl� renklere sahip epoksi 

dö� emesi, beyaz duvarlar�na yans�t�lan renkli ayd�nlatmalar�yla, s�cak renklerin 

kullan�ld�� � yap�da modern ve kaliteli malzemeler kullan�lm�� t�r (www.dolcevita.pt, 

2007). 

Dekorasyon: 

Dolce Vita al�� veri�  merkezi modern tasar�ma sahip bir yap�d�r. Kullan�c�ya; � ehir 

mobilyalar�, iklimlendirmesi, bitkilendirmesi, topluluklar�n birikti� i geni�  

meydanlar�yla kenti; s�cak renkleri, yumu� ak ayd�nlatmas� ve küçük dükkanlar�yla 

evini hissettiren bir tasar�ma sahiptir.  

Güvenlik: 

Dolce Vita al�� veri�  merkezinde, stad güvenli� iyle beraber al�� veri�  merkezinin de 

güvenli� ini sa� layan güvenlik personeli bulunmakta ve bu ekip kent polisiyle birlikte 

çal�� maktad�r. Bilgisayar sistemli kontrolün yap�ld�� � merkezde yang�n kap�lar� 

merkezi sisteme ba� l�d�r (www.dolcevita.pt, 2007). 
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Tablo 4.8. Dolce Vita Coimbra Al�� veri�  Merkezi (www.dolcevita.pt, www.icsc.org, 
www.earth.google.com 2007) 
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4.2. � stanbul’daki Al� � veri�  Merkezleri Örnekleri ve � ncelemeleri 

Çal�� man�n bu bölümünde incelemek için, �stanbul’dan dokuz al�� veri�  merkezi 

seçilmi� tir. Bunlardan be�  tanesi 2000 y�l�nda önce yap�lm��  olanlar, dört tanesi de 

2000 y�l�ndan sonra in� a edilmi�  son dönem al�� veri�  merkezleridir. Yap�m y�llar�na 

göre s�ralanan bu merkezler “AMPD” taraf�ndan ödüllendirilmi�  �stanbul’un önemli 

al�� veri�  merkezlerinden seçilmi� tir. Yurtd�� �ndaki örnekleriyle benzerlik gösteren bu 

yap�lar seçilirken isim-yap� benzerli� i göz önünde tutulmu� tur. 

4.2.1. Galleria (Bak�rköy): 

 

� ekil 4.9. Galleria Al�� veri�  Merkezi Kesitleri 

Türkiye’nin ilk al�� veri�  merkezi olan, Hayati Tabanl�o� lu’nun tasar�m�n� ve 

uygulamas�n� yapt�� �, Galleria Al�� veri�  Merkezi 1988 y�l�nda Bak�rköy’de 

aç�lm�� t�r. Be�  kat büyük ma� azas�, üç kat “atrium” ve be�  katl� iki otopark� ile  

toplam alt� bölümden olu� an bir al�� veri�  merkezidir. 40.000m² arsa alan�nda 143 

ma� aza ile 62.000 m²  al�� veri�  alan�, 67.000 m² otopark� ile toplam 130.000 m² yap� 

alan�na sahiptir (Anon, 1994)[� ekil 4.9 , Tablo 4.9]. 

Yerseçimi : 

Galleria, Ataköy Turizm Merkezi alan�n�n kuzey bat�s�nda, Sirkeci-Florya Sahil Yolu 

Rauf Orbay Caddesi ve Rio de Jenario Caddesi’nin kesi� im noktas�nda yer 

almaktad�r. Ataköy, � irinevler, Zuhuratbaba gibi konut bölgeleri ile havaalan�, 

marina, otel, hipodrom gibi sosyal insan topluluklar�n�n yo� un oldu� u bir bölgededir. 

Yap� deniz kenar�nda, sorunsuz bir altyap�, uyumlu bir çevre, kamu hizmetlerinin 

ula� abildi� i,  park ihtiyac� ve hedeflenen kullan�c� say�s�n� kar� �layabilecek yeterli 

alana sahip, ticaret ve turizm için ayr�lm��  bir bölgede yer almaktad�r    
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Eri � ilebilirlik:  

Sahil otoyolunun hemen yan�nda bulunan Galleria, deniz kenar�na da yak�n olmas�, 

etraf�nda yüksek yap� bulunmamas� ve bulundu� u arazinin çevresinin kamu arazisi 

olmas�ndan dolay� etraf�nda fazla yap� bulunmas� nedeniyle çevreden görünebilir ve 

alg�lanabilir durumdad�r. Ayda ortalama bir milyon ki� inin ziyaret etti� i Galleria 

Al� � veri�  Merkezi’ne kara yoluyla � ehir merkezine onsekiz, Atatürk Hava Liman�na 

sekiz dakikal�k mesafededir. Her iki yönünden de görünen merkezin yak�n�ndaki 

otoyolun yonca yapra� � yol sistemi eri� im rahatl�� � sa� lamaktad�r. Yap�n�n bir 

kilometre ilerisinde bulunan deniz otobüsü iskelesi, önündeki otobüs dura� �, yaya alt 

geçidi ile yaya olarak çevre yerle� im birimlerinden de eri� ilebilmektedir 

(www.galleria-atakoy.com.tr ve www.earth.google.com, 2007).  

Okunabilirlilik: 

Yap�n�n, do� rusal plan tipine sahip olmas�, yap�y� çevreleyen alan�n yüksek 

yap�lardan olu� mamas�n�n getirdi� i avantajla yap�n�n görülebilirli� i gözlemcinin 

zihninde bir imaj�n olu� mas�n� sa� lamaktad�r. Formun olu� turdu� u net imaj�n 

genellenmesi sonucunda gözlemci, iç mekana girildi� inde tüm yap�y� 

alg�layabilmektedir. 

Al� � veri�  merkezi içinde atrium ve katlarda olu� turulan geni�  galeri bo� luklar� 

do� rusal planda tüm katlar�n okunabilirli� i sa� lam�� , kullan�c�n�n bulundu� u 

alanlardan ma� azalar� görmesi kolayla� t�r�lm�� t�r. 

Yönlendirme; Galleria’n�n iç içe geçmi�  dikdörtgen ve kare prizmalardan olu� an 

plan�nda do� rusal bir dola� �m alan� ile sa� lanmaktad�r. Buna ba� l� olarak mekan 

organizasyonu da tek do� rultudad�r. Yap� içi dola� �m ve yo� unla� ma, bir ana meydan 

iki de küçük meydanla çözülmü� tür. Buz pistinin oldu� u ana meydan insanlar�n 

topland�� �, dinlendi� i, yemek yedi� i ve spor yapt�� � sosyal bir mekana dönü� mü� tür.  

Yap� plan� üç kare ve iki dikdörtgen ile dört bölümden olu� makta, geçi�  mekanlar� bu 

bölümleri birbirine ba� lamakta kullan�lmaktad�r. Dik dörtgen ve kare bölgelerin 

kesi� im yerlerinde olu� turulan hafif daralmalar farkl� bir mekan�n giri� ini 

hissettirmektedir. Büyük ma� azalar önündeki geçi�  mekanlar�, vitrinler ve koridor 

daralmalar� ile ma� aza iç mekan� gözlemciye sezdirilmektedir. Otopark� ana binaya 

ba� layan köprüler de yap�da geçi�  mekan� niteli� indedir. Yap�da ma� azalar iki 

atriumun bulundu� u uzun dikdörtgen merkezde gruplanm�� t�r. Bir tarafa süper 
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market, e� lence ve yemek birimleri, di� er tarafa da üstü restoran olan büyük ma� aza 

yerle� tirilmi � tir [ � ekil 4.10]. 

 

� ekil 4.10. Galleria Yönlendirme ve Mekan Organizasyonu � emas� 

Ayd�nlatma: 

Yap�n�n çat�s�nda, galeri bo� luklar� aks�n�n tam üstüne denk gelen kesik koni 

biçiminde yükselen camlar, güne�  �� �� �n�n alt katlara kadar gelmesini sa� lamaktad�r. 

Büyük ma� aza, süper market ve buz pistinin oldu� u bölümlerinde çat�dan prizmatik 

ve konik camlarla do� al ayd�nlatma sa� lanm�� t�r. Tavanlardan galeri bo� lu� una 

uzat�lan dev avizeler ve avizelerin aralar�ndan � erit halinde dikey olarak a� a� �ya 

do� ru inen ayd�nlatma elemanlar� ve yürüyü�  yollar�nda tavana gömülü spotlarla 

do� al ayd�nlatmaya en yak�n yapay ayd�nlatma seçilmi� tir. 

Form: 

Galleria alt� bloktan olu� an bir kitledir. S�ras�yla do� uda 45 derece dönük be�  katl� 

kare prizmas�n� bat�dan dik kesen üç katl� galerili dikdörtgenler prizmas� 

bulunmaktad�r. Do� rusal devam eden bu uzun blok 45 derece aç�l� buz pistinin 

bulundu� u be�  katl� kare prizma ile kesi� mektedir. Yine çizgisel devam eden  buz 

pisti blo� u sarmal düzlem ile asal formu dikdörtgenler prizmas�n�n deformasyonuyla 

olu� turulmu�  dört katl� market bölümü ile ba� lanm�� t�r. Çizgisel aksla birbirine 

ba� lanm��  üstünde kesik konik cam kütle uygulamal� al�� veri�  blo� unun hemen 

kuzeyinde de yan yana blok halinde dörder katl� iki otopark bulunmaktad�r. Birbirine 

ba� l� kare ve dikdörtgen kompozisyonlu yap�n�n formu ekonomik tröst imaj� gösterir 

gibidir.  
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Galleria dü� ey çizgili cephesiyle kent dokusunu bozmak istemeyen bir yap� gibi 

durmaktad�r. Ayn� zamanda bu yatay çizgiler insanda süreklilik hissi de 

yaratmaktad�r. 

Renk ve Malzeme Kullan�m�: 

Betonarme olarak yap�lan binada cephelerde krem rengi s�va kullan�lm��  giri� ler ise 

granitle kaplanm�� t�r. Uzay kafes, üzeri polikarbon kaplama saçaklarla giri�  üzerleri 

kapat�lm�� t�r. �ç mekanda ve d��  mekanda genellikle s�cak renkler tercih edilmi� tir. �ç 

mekanda kolonlar koyu ye� il, galeri tavan�nda ise aç�k kahverengi renkleri tercih 

edilmi� tir. Dö� emelerde koyu gri üstüne bordo ve ye� il serpmeleri olan seramikler 

kullan�lm�� t�r. Ana yürüyü�  yolunda seramik dö� emelerin üstüne yolunu belirten � erit 

halinde k�rm�z� hal� serilmi� tir. Korkuluklarda cam ve bordo rengi profil borular 

kullanm�� t�r. Tavanda metal asma tavan ve ta� yünü tercih edilmi� tir. Parapetler ise 

beyaz renk kompozit levhalar ile kaplanm�� t�r. 

Dekorasyon: 

Türkiye’de ilk al�� veri�  merkezi olan Galleria al�� veri�  merkezinde yap�ld�� � 

dönemin postmodern izlerini ta� �maktad�r. Temal� e� lence merkezi (günümüzde 

kapat�lm�� t�r), buz pisti ve çevresine yerle� tirilen yemek yeme alan�, cafeleri, 

bitkilendirme ve otopark�yla kent içinde bir kent alternatifi özelli� i ta� �maktad�r. 

Tasar�m� sade d��  görünü� ü, gösteri� li iç mekan dekorasyonu ile geleneksel kapal� 

çar� �y� örnek almaktad�r. 

Güvenlik: 

Bahçe, otopark ve iç mekanda bulunan özel güvenlik görevlileri al�� veri�  merkezinin 

d�� tan ve içten güvenli� ini sa� lamaktad�r. Merkeze giri� te bulunan röntgen cihazlar� 

ile içeri girenler her hangi bir suç aletinin al�� veri�  merkezi içerisine giri� i 

engellemektedir. Al�� veri�  merkezinde, merkezi bilgisayar sistemine ba� l� kamera, 

dedektör, söndürme sistemleri ve uyar� cihazlar�yla,  yang�n, deprem ve h�rs�zl�k için 

önlemler al�nm�� t�r. 
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Tablo 4.9. Galleria Al�� veri�  Merkezi (www.galleria-atakoy.com.tr, 2007) 
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4.2.2. Akmerkez (Etiler) 

 

� ekil 4.11. Akmerkez AVM Kesiti (Uran, 1995) 

Akmerkez Etiler-Ulus kav� a� �nda, tasar�m� Fatih Uran taraf�ndan yap�lm�� , �n� aat� 

yüklenici firma Yüksel �n� aat A.� . taraf�ndan 1993 y�l�nda tamamlanm�� , otel, ofis, 

konut ve al�� veri�  merkezi birimlerinden olu� an karma bir yap�d�r. 22.577 m² arsa 

alan�nda; 55.000 m²  dört kat otopark, 32.500 m² 208 ma� azal� dört kat al�� veri�  

merkezi, 31.000 m² ofis ve 20.000 m² konut alan� ile 180.000 m² yap� alan�na 

sahiptir. Üçgen planl� al�� veri�  merkezinin üç kö� esinden yükselen biri 14 di� eri 

onyedi katl� iki ofis kulesi ve bir adet 23 katl� konut kulesinden olu� maktad�r. (Uran, 

1995) [� ekil 4.11, Tablo 4.10].  

Yer Seçimi: 

Akmerkez Be� ikta�  �lçesi s�n�rlar� içinde, Nispetiye Caddesi ile Ahmet Adnan 

Saygun Caddeleri’nin birle� ti� i, Bo� aziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet 

Köprüsü’ne giden yollar�n üzerinde yer almaktad�r. Akmerkez, üst gelir grubu 

konutlar�n�n yo� un oldu� u, e� lence, al�� veri�  birimlerinin ve i�  merkezleri ile 

ticaretin yo� un oldu� u, kentin en lüks ve prestijli bölgesine kurulmu� tur. Üç 

taraf�ndan caddeler bulunan arsada, çevreye hakim bir konumdad�r. 

Eri � ilebilirlik:  

Akmerkez’e otobüs, dolmu�  gibi toplu ta� �ma araçlar� ve özel arabayla karayolundan 

veya yaya olarak kolayca eri� ilmektedir. Yap� iki köprü otoyollar�na da çok yak�nd�r, 

bu yüzden kentin her iki yakas�ndan da kolayca ula� �labilmektedir. 
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Okunabilirlilik:  

Akmerkez’e giri� in sa� land�� � kö� elerinden atrium ve ana yürüme yollar�nda galeri 

bo� luklar� aç�lm�� , bu � ekilde katlardaki ma� azalar�n okunabilmesi bir ölçüde 

sa� lanm�� t�r. Üçgen plan�n merkezinde bir galeri bo� lu� u bulunmad�� � için di� er 

kenarlar� görmek dolay�s�yla çar� �n�n tamam�n� okumak ise mümkün olmamaktad�r 

[� ekil 4. 12]. 

Merkezin zemin kat�nda bir adet giri� , üç adet yan giri� , üç adet servis giri� i, bir adet 

otel, konut, büro, giri� i bulunmaktad�r. Al�� veri�  merkezi iç mekan�nda üçgen 

formun kö� elerine yerle� tirilen üç atriumun geni�  ana dola� �m yollar� ile ba� lant�s� ve 

bu ana yollar üzerine yerle� tirilmi �  yürüyen merdivenler ve panaromik olan 

asansörlerle yatay ve dikey dola� �m sa� lanmaktad�r. Yollar do� rusal bir dola� �m 

alan� düzeni sa� lamaktad�r. Kö� elerde olu� turulan meydanlar yap�da kullan�c�n�n 

içine girebilece� i stratejik bir odak yeri olu� turmaktad�r.  

E� it sat��  da� �l�m� amac�yla, kullan�c� çekim gücü yüksek olan süper market ve 

büyük ma� azalar, meydanlar�n bulundu� u birbirinden uzak kö� elere ve merkeze 

dengeyi kurmak amac�yla yerle� tirilmi � tir. Elektronik, oyuncak ve mobilya 

sat�� lar�n�n bulundu� u ma� azalar bodrum katta, giyim, tak� ma� azalar�, büyük 

ma� azalar ve süper market zemin ve birinci katta, yemek ve e� lence üniteleri ise 

ikinci katta gruplanm�� t�r.  

 
� ekil 4.12. Akmerkez Yönlendirme ve Mekan Organizasyonu � emas� 

 



 

 98 

Renk Kullan�m� ve Do� al Yapay I� �k Kullan�m�: 

Yap�da do� al �� �k çar� �daki ana dola� �m yollar� ve galeri bo� luklar�n�n üzerindeki 

çat�dan sa� lanm�� , böylece üst kattan bodrum kat�na kadar do� al �� �� a ek olarak, ana 

yollar üzerinde gömme spotlar ve galeri bo� luklar�nda bulunan apliklerle yapay 

ayd�nlatma sa� lanm�� t�r. Kullan�lan do� al ve yapay ayd�nlatmalara ek olarak iç 

mekanda yans�tma özelli� i bulunan beyaz rengin a� �rl�kl� olarak tercih edilmi�  

olmas�, merdivenlerde kullan�lan aynalar ve kolonlardaki yans�t�c� kaplamalar 

ayd�nlatmaya katk� sa� lamaktad�r 

Form : 

Binan�n formu üçgen prizma tabla ve bu prizman�n kö� elerinden yükselen iki silindir 

ve bir dikdörtgenler prizmas�ndan olu� maktad�r. Alttaki üçgen tabla yükselen üç 

kuleyi de altta bir birine ba� lamakta bu kulelere giri�  alttan sa� lanmaktad�r.  

Renk ve Malzeme: 

Ferah bir mekan olmas� amac�yla dö� emeler, galeri bo� lu� u parapetleri, tavanlar ve 

duvarlarda tamamen beyaz tercih edilmi� tir. Dü� ümlerin oldu� u dairesel alanlarda 

�� �nsal olarak dö� enen beyaz granit dö� emeler s�n�rlar� siyah granitlerle çizilmi�  ana 

yürüyü�  yollar�nda da beyaz granit do� rusal olarak kullan�lm�� t�r. Merdiven altlar� 

bas�kl�k hissi vermemesi amac�yla ayna kaplanm�� t�r. Merdiven korkuluklar�nda 

paslanmaz çelik ve cam kullan�lm�� t�r, silindirik kolonlarda ise yans�t�c� kompozit 

levhalar kullan�lm�� t�r. Yap�da genelinde so� uk malzemeler hakimdir. 

Dekorasyon: 

Binada; yap�ld�� � dönemde etkili olan postmodern izler görülmektedir. Çok say�da 

malzemenin bir arada kullan�lmas�, ta� �y�c� sistemin yans�t�c� yüzeylerle kaplanmas�, 

atriumlarda palmiye a� açlar� bu dönemde bu tarz yap�larda çok kullan�lan ö� elerdir. 

Güvenlik: 

�ç ve d��  mekanda özel e� itimli, köpekli güvenlik görevlileri bulunmaktad�r. Suç 

önleme ve cayd�r�c�l�k amaçl� bulunan bu görevliler merkezin giri� , depo vb. gibi 

kritik bölgelerinde görev yapmaktad�rlar. Röntgen cihaz�, kamera ve yang�n 

detektörleri ile yang�n ve suç önlemi al�nan merkezde çok say�da yang�n ç�k�� � da 

bulunmaktad�r. 
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Tablo 4.10. Akmerkez Al�� veri�  Merkezi (www.akmerkez.com.tr, 2007 ve Uran, 
1995) 
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4.2.3. Capitol (Altunizade): 

 

 

� ekil 4.13. Capitol  Al�� veri�  Merkezi Kesitleri (Dervi� , 1993) 

Çiligiro� lu ve Kazmao� lu’nun tasarlad�� � alt yüklenicili� ini Mesa firmas�n�n yapt�� � 

Capitol Al�� veri�  Merkezi 1990 y�l�nda Kad�köy-Altunizade’de in� aata ba� lanm��  ve 

1993 y�l�nda kullan�ma aç�lm�� t�r. 19.860 m² arsa alan�nda; dört katta 137 

ma� azas�yla 37.000 m² al�� veri�  alan�na, iki katl� 18.000 m² otopark, 5.000 m² teknik 

alan�yla toplam 60.000 m² yap� alan�na sahiptir (Dervi� , 1993) [� ekil 4.13 , Tablo 

4.11]. 

Yer Seçimi: 

Capitol Al�� veri�  merkezi Kad�köy’ü Bo� aziçi Köprüsü’ne ve E-5 Ankara yolunu 

ba� layan, araç ve insan trafi� inin yo� un oldu� u, etraf�nda lüks konutlar�n, sitelerin, 

i�  merkezleri, bürolar�n, çe� itli sa� l�k merkezleri ve hastanelerin bulundu� u Mahir �z 

Caddesi’nin üstündedir. Kad�köy’ün yüksek düzeyli al� � veri�  kapasitesini 

çekebilecek ayn� zamanda sosyal aç�dan fazla imkan� bulunmayan Üsküdar’�n da 

insanlar�n� çekebilen bir konumda yer almaktad�r. Yer olarak Altunizade’nin yüksek 

bir yerinde ve çevresine hakim bir konumdad�r. E� imli bir arazide bulunan merkezin 

in� aat alan�n�n bir ucundan di� er ucuna 10-11 metreye varan e� im bulunmaktad�r 

(Dervi� , 1993). 

Ula� �labilirlilik: 

Capitol Al�� veri�  Merkezi kentin içinde hem özel araçla gelinebilen ayr�ca yaya 

olarak dolmu� , otobüs, minibüs gibi toplu ta� �ma araçlar�yla da ula� �labilen, üç ayr� 

noktadan giri� e sahip bir yap�d�r. Yap�lan ara� t�rmaya göre yap�n�n üç ayr� kottaki 

giri� lerinden de ayn� oranda insan içeri giri�  yapmaktad�r (Dervi� , 1993). Yap�n�n 

ana yolun hemen yan�nda olmas� ve yak�n�nda yüksek binalar�n olmamas�, yap� 
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çevresinde geni�  bir bo� luk yaratmaktad�r, farkl� renkteki boyas� ve d��  

ayd�nlatmalar�yla yap� kendini göstermekte, böylece ula� �labilirlik aç�s�ndan kolayl�k 

sa� lamaktad�r. 

Okunabilirlik: 

Yap�n�n sosyal nitelik ta� �mas� temel fikir olunca, ana � emas� bir kent dokusu gibi 

dü� ünülerek bir ana meydan olu� turulup ma� azalar�n yollar�, ana yollar ve giri�  bu 

odak noktas�na ba� lanm�� t�r (Dervi� , 1993). 

Yap�n�n mimari çizgisiyle d�� a kapal� ama içeriye davet edici, merak uyand�r�c� bir 

özelli� i bulunmaktad�r. Büyük sa� �r cephelerde içeri geçi�  için büyük y�rt�klarla 

kap�lar aç�lm�� t�r ve içeri girildi� i anda iç mekan insan� etkilemektedir. Al�� veri�  

merkezine yaya olarak veya kara yoluyla geli� te al�� veri�  merkezi etraf�ndaki aç�k 

alanlardan dolay� rahat görülmekte ve binaya yakla� t�kça yap�y� alg�lama giderek 

artmaktad�r. Do� rusal plan yine kullan�c�lar�n do� rusal olarak hareket etmesini 

sa� lamaktad�r. Farkl� kotlardan kademeli olarak geni� leyen giri�  koridorlar� 

kullan�c�lar� merkeze do� ru yönlendirmektedir. 

Mekan organizasyonu aç�s�ndan, merkezin temel özelliklerinden biride çar� �n�n her 

noktas�ndan di� er bölgeler alg�lanabilmekte bu � ekilde yap� kolayca 

tan�mlanabilmekte ve mekanda hissederek dola� �m gerçekle� mektedir. Merkezde 

olu� turulan meydan ve meydan�n üstündeki geni�  galeri bo� lu� undan tüm çar� �ya 

hakim olmak mümkündür. Giri� lerden ba� layarak koridordaki kademeli geni� lemeler 

kullan�c�ya farkl� mekanlara geçi�  deneyimini ya� atmaktad�r. M�knat�s özelli� i olan 

büyük ma� aza her katta giri� in z�t yönüne konularak yap�n�n sa�  ve sol taraf�na 

dizilmi�  di� er ma� azalar�nda dola� �lmas� sa� lanm�� t�r. Mimar, bu yap�da çekim 

gücünün yataydan çok dü� eyde dü� ünüldü� ünü; yemek bölümünü alt kata, e� lence 

bölümünü de üst kata yerle� tirilerek orta katlardaki ma� azalar�n yemek ve 

e� lencenin çekim gücünden yararlanmas� amaçland�� �n� belirtmektedir (Dervi� , 

1993) [� ekil 4.14]. 

Form: 

Çevresinde bulunan cami, caminin ölçüleri ve arazinin formu yap�n�n da formunu 

etkilemi� , ama çevredeki modüllere uyma endi� esi güdülmeden yine de kütlenin 

çevreye mümkün oldu� unca yumu� ak oturtulmas� amaçlanm�� t�r. Yap�n�n etraf�nda 



 

 102 

olu� mu�  bir çevre karakteri olmad�� � için bu yap�yla çevreye karakter kazand�rma 

dü� ünülmü� tür (Dervi� , 1993). 

Cephedeki kolon ç�k�nt�lar�, “ni� ”ler, daralmalarla, ini� li-ç�k� � l� bir ritm 

olu� turulmu� tur. Bu ö� elerin geneline bak�ld�� �nda,  doluluk bo� luk oran� ile yap�da 

aç�kça bir simetri gözükmektedir. Yatay çizgilerin binan�n ana renginden farkl� 

yap�larak yap�n�n süreklili� ini gösterir gibidir. 

 

� ekil 4.14. Capitol AVM Yönlendirme ve Mekan Organizasyonu 

Ayd�nlatma: 

Tavandan çat�y� olu� turan strüktürün galeri bo� lular�na denk gelen bölümü do� rusal 

bir biçimde beyaz camla kapat�larak pek çok al�� veri�  merkezinde sa� lanan � ekilde 

do� al ayd�nlatma sa� lanm�� t�r. Gün içinde de da kullan�lan yapay ayd�nlatma ana 

yollarda gömme ayd�nlatmalarla, çat� strüktüründen sark�t�lan projektörler, yürüyen 

merdiven ve geni�  galeri bo� luklar�n� ba� layan köprü altlar�nda da flüoresan 

kullan�larak sa� lanmaktad�r.  

Renk ve Malzeme Kullan�m�: 

D��  cephede s�va üzerine kiremit rengi boya kullan�lm�� , içerde ise genelde beyaz 

renk ve ah� ap malzeme tercih edilmi� tir. Zemin kat yuvarlak kolonlarda ah� ap 

desenli alüminyum levhalar, üst katlarda ise beyaz alüminyum kompozit levha, iki 

malzeme aras�ndada metalik paslanmaz çelik kompozisyonu kullan�lmaktad�r. Zemin 

kat dö� emelerde gri yar� parlak granit, mermer ve laminant parke kompozisyonu, üst 

katlarda ise gri granit aralar�nda da mat beyaz granit kullan�lm�� t�r. Korkuluklarda da 

küpe� teler ah� ap, dikmeleri paslanmaz çelik ve aralar�nda cam kullanarak s�cak ve 

so� uk malzemeler birlikte kullan�lm�� t�r. 
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Tablo 4.11. Capitol Al�� veri�  Merkezi (www.capitol.com.tr, 2007) 

 



 

 104 

4.2.4. Carousel (Bak�rköy): 

Carousel Al�� veri�  Merkezi Tabanl�o� lu taraf�ndan tasarlan�p 1995 y�l�nda al�� veri�  

ve ya� am merkezi olarak Bak�rköy’de hizmete ba� lam�� t�r. 11.500 m² arsa alan�nda; 

be�  kata da� �lm��  121 ma� azas�yla 58.000 m² al�� veri�  alan�na, iki katl� 750 araç 

kapasiteli 19.200 m² otopark�, 17.500 m² hastanesi ile toplam 76.500 m² yap� alan�na 

sahiptir (www.carousel.com.tr, 2007) [Tablo 4.12]. 

Yer Seçimi: 

Carousel Al�� veri�  Merkezi Sirkeci-Florya Sahil Yolu, Kenedy Caddesi paralelinde 

iki önemli cadde olan Fi� ekhane Caddesi ve bu caddeyi dik kesen Ebuziya 

Caddesi’nin kesi� im noktas�nda bulunmaktad�r.  

Hedeflenen ticaret merkezine uygun,  çal�� �labilir bir topografyada, iyi drenaja ve 

e� ime, kamu hizmetlerinin ula� abildi� i uygun bir altyap�ya sahiptir. Gün geçtikçe 

al�� veri�  için uygun bir bölgeye dönü� en Carousel Al�� veri�  merkezinin bulundu� u 

alan, Türkiye’nin ilk al�� veri�  merkezi olan Galleria’ya yakla� �k 860 m. uzakl�ktad�r 

(www.earth.google.com, 2007). Carousel, Galleria ve hatta Carousel’e be�  buçuk 

metre uzakl�kta aç�lacak olan ve halen in� aat� süren yeni al�� veri�  merkezi ile birlikte 

bulunduklar� bu bölgede al�� veri�  için çekim gücü birli� i olu� turmak üzeredirler.  

Eri � ilebilirlik: 

� ehir içi yap�lanmas�na uygun, ya� am merkezi olarak in� a edilen yap�ya eri� im 

oldukça kolayd�r. Denizyolu, özel araç, toplu ta� �ma araçlar� ve Carousel’e ait 

“hopon- hop off” denilen mü� teri servis arac�yla eri� ilebilen yap�ya, kö� elerden dört 

kap�yla içeri giri�  sa� lanmaktad�r. 

Okunabilirlik: 

Yap�da okunabilirli� i sa� layan yönlendirme yap�n�n görünmesiyle ba� lamaktad�r. 

Kap� giri� leri üstündeki logolardan ve cephede büyük Carousel yaz�s�yla ba� layan 

yönlendirme, bahçenin davet edici delta � eklinde daralarak içeriye do� ru yönlendiren 

peyzaj�yla devam etmektedir. Giri�  kap�s�n�n üçgen � eklinde d�� ar� ta� mas� iki ayr� 

yönden gelen kullan�c�ya bir kap�dan iki giri�  sa� lamaktad�r. 

Giri� lerde olu� an geçi�  mekanlar�n�n içeriye do� ru aç�yla ilerleyen koridorlar�n 

birle� ti� i yerde olu� turulan meydan, dikey sirkülasyonun sa� land�� � bir çekirdek ve 

mekan�n okunabildi� i bir galeri özelli� ine sahiptir. Do� rusal dola� �m sa� layan ve 
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basit bir plana sahip olan yap�n�n çekirde� inden bütün yap� alg�lanabilmektedir 

[Tablo 4.15]. 

Büyük ma� azalar�n ara katlarda kö� elere, süper marketin en alt yemek ünitelerinin ve 

sineman�n en üst kata yerle� tirildi � i mekan organizasyonunda ilgi çeken birimlerin 

dengesi yatayda olarak dü� ünülmü� tür. Yürüyen merdivenler ula� �lmak istenen kata 

gitmek için kullan�c�ya yap�y� dola� t�racak � ekilde ayarlanm�� t�r. Bir gün yukar� 

çal�� an merdiven di� er gün a� a� �ya do� ru çal�� t�r�lmakta böylece sürekli kullan�c�n�n 

ezberledi� i rota de� i� tirilip çevredeki di� er ma� azalar� da görmesi sa� lanmaktad�r. 

Yap�da dü� üm ve meydanlara az alan b�rak�p insanlar�n mekan içerisinde 

dola� malar� amaçlanm�� t�r (Alka� , 2007). 

 
� ekil 4.15. Carousel AVM Yönlendirme ve Mekan Organizasyonu � emas� 

Form: 

Yap� dikdörtgenler prizmas� asal formunda yap�lan hafif deformasyonlar, ba� lamalar 

ve eklemelerle olu� turulan eklektik bir forma sahiptir.. Yap�n�n üst k�sm�nda 

olu� turulan cam piramit M�s�r’da bulunan piramitler gibi dikdörtgenler prizmalar�n�n 

birle� mesinden olu� maktad�r. Sade ama süslü cephe oyunlar� bulunan yap�da üçgen 

prizmas� formlar�na s�kça rastlanmaktad�r. 

Ayd�nlatma: 

Carousel Al�� veri�  Merkezi tavan�na konulan piramit � eklinde büyük cam çat� 

penceresiyle do� al ayd�nlatma sa� lanmaktad�r. Piramitten içeri gelen �� �� �n 

derecesini ayarlamak için camlar�n�n arkas�na monte edilmi�  çok say�da panelin, 
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piramidin en uç noktas�nda bulunan bir vanan�n hareket ettirmesiyle güne�  �� �� �n�n 

içeri giri�  yo� unlu� u ayarlanmaktad�r. Yapay ayd�nlatma ise ta�  yünü panellerin 

içindeki gömme spotlarla ve kolonlara ba� lanan apliklerle sa� lanmaktad�r. 

Malzeme ve Renk Kullan�m�: 

�ç ve d��  mekanda s�cak renklerin ve malzemelerin tercih edildi� i yap�da; yonga 

levha kapl� kolonlarda ve duvarlarda krem rengi saten boya ve kolon ayaklar�nda 

ah� ap kullan�lm�� t�r. Tavanda görünen kiri� lerde yine krem rengi tercih edilmi� , kiri�  

aralar� da ta�  yünüyle kapat�lm�� t�r. Bodrum kattaki dö� emede kilit ta�  ve granit 

tercih edilmi� tir. Korkuluklarda ah� ap ve cam kullan�lm�� , merdivenler ise aynalarla 

kaplanm�� t�r. D��  cephede “I” profillerden vitrin olu� turulmu�  ve üstü saçakla 

kapat�lm�� t�r. D��  cephe kaplamas�nda dokulu mat ve parlak granit kullan�lm�� t�r. 

Dekorasyon: 

Yap�da iç mekanda kullan�lan s�cak renkler, malzemeler, dö� emelerde kullan�lan 

sokak ta� lar�, kolonlara ba� lanan asma saks�lar, peyzaj vb… kullan�c�ya üstü kapal� 

bir sokakta al�� veri�  yapma hissi verecek � ekilde tasarlanm�� t�r. Al� � veri�  merkezinde 

tasarlanan s�cak mekanlar ile kullan�c�n�n yap�da daha çok zaman geçirmesi 

amaçlanmaktad�r.  

D��  mekanda kente uyum sa� layan s�cak renkler ve malzemeler tercih edilmi�  

al�� veri�  merkezlerinde moda olmaya ba� layan do� al malzemelerin çekicili� i 

kullan�lmaya ba� lanm�� t�r. 

Güvenlik: 

Carousel Al�� veri�  Merkezinde d��  mekanda bulunan köpekli ve iç mekanda telsizli 

özel güvenlik elemanlar�yla iç ve d��  mekan kontrol edilmektedir. Yap�n�n içine 

röntgen cihaz� ve metal detektörü kontrolünden geçtikten sonra girilmektedir. Yap�da 

bulunan duman detektörleri, kameralar, alarm sistemi merkezi bilgisayar sistemine 

ba� l� olarak çal�� maktad�r. Yap�da yang�n, kaza, suç gibi acil durumlar�ndan sorumlu 

güvenlik birimleri, al�� veri�  merkezine ba� l� olarak çal�� mamakta ve kiral�k bir 

güvenlik � irketi taraf�ndan yönetilmektedir.  
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Tablo 4.12. Carousel Al�� veri�  Merkezi (www.carousel.com.tr, 2007) 
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4.2.5. Profilo (Mecidiyeköy): 

Profilo Al�� veri�  Merkezi, Mecidiyeköy’deki eski Profilo Fabrikas� �zgi taraf�ndan 

yeniden tasarlan�p 1998 y�l�nda al�� veri�  merkezi olarak hizmete aç�lm�� t�r. 20.000 

m² arsa alan�nda: 5 katta 201 ma� azas�yla 100.000 m² al�� veri�  alan�, 1500 araçl�k 

10.000m² otopark�yla alan� ile toplam 110.000 m² yap� alan�na sahiptir (Balc�o� lu, 

2007) [Tablo 4.13]. 

Yer Seçimi: 

�stanbul Mecidiyeköy’ün en i� lek ve en eski caddelerinden biri olan Büyükdere 

Caddesi’nin paralel soka� � Ta� oca� � Sokak’ta bulunmaktad�r. 19. yüzy�l da I. 

Abdülmecid’in zaman�nda önem kazanan Büyükdere caddesi, cumhuriyetin 

kurulu� undan sonra karayoluna çevrilmi� , geli� erek ve geni� leyerek günümüze kadar 

gelmi�  olan önemli bir caddedir (Aysu, 1993). Böyle önemli bir caddenin paralel 

soka� �nda bulunan Profilo Al�� veri�  Merkezi, etraf�ndaki i�  yerleri ve konutlarla iç 

içe bulunmaktad�r. 

Eri � ilebilirlik: 

�stanbul’un yo� un akslar�ndan biri olan Büyükdere Caddesi’nden Profilo Al� � veri�  

Merkezi’ne arabayla veya yaya olarak ula� �m sa� lanmaktad�r. Al�� veri�  merkezinin 

otobüs, dolmu�  gibi toplu ta� �ma araçlar�n�n yo� un olarak geçti� i ve ayr�ca metronun 

da kullan�ld�� � bu caddenin yak�n�nda olmas�na ra� men yap�n�n yak�nlar�nda toplu 

ta� �ma araçlar�na ait bir durak bulunmamaktad�r. Yap�n�n ana ç�k�� �nda bulunan taksi 

dura� � ve farkl� semtlerden günün belli saatlerinde yolcu ta� �yan mü� teri servisleri ile 

eri� im sa� lanmaktad�r.  

Yap�n�n giri� inin önünden ana caddeye konulan tabelalarla yap�n�n yeri anlat�lsa da 

�stanbul’un en i� lek ve en eski caddelerinden biri olan Büyükdere Caddesi’nin ara 

sokaklar�nda dola� arak bulunan yap�, çevresindeki biti� ik nizam yap� dokusundan 

dolay� yak�n�na gelmeden fark edilmemektedir. 

Okunabilirlik: 

Ön giri�  cephesi belirgin olan yap�n�n di� er cephelerini görmek için yap�n�n her 

kenar�n� dola� mak gerekmekte, ama yine de yap�n�n tamam� hakk�nda fikir 

edinilememektedir. 
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Binaya yönlendirme ana caddeye konulan büyük tabelalar ve ara sokaklardaki 

yönlendirme i� aretleri ile sa� lanmaktad�r. Yap�ya yakla� �nca insanlar� içeriye çeken 

iç bükey ön cephe di� er binalara yak�n olan al�� veri�  merkezine bir meydan 

kazand�rm�� t�r. Al� � veri�  merkezine arabayla gelenler yap� etraf�nda yar�m tur 

att�ktan sonra otoparka ula� maktad�r. Otoparktan çar� � içine girerken, gerek çar� � 

giri� ini gösteren tabelalar�n ters yerde olu� u gerekse çar� �ya ula� mak için 

kullan�c�n�n uzun koridorlardan geçerek giri� e ula� mas� giri� i zor hale getirmektedir. 

Yaya giri� inde; d�� ar� kapal�, ama içe davetkar olan yap�n�n içine girince galeri 

bo� luklar� geni�  olsa da, bas�k, s�k�� t�r�lm��  asma katlardan dolay� yap�n�n tamam� 

alg�lanamazken içeri do� ru ilerledikçe yap�n�n di� er bölümleri daha sonradan 

ke� fedilmektedir. Geçi� ler pek belirgin olmasa da otopark ve ana giri�  kap�lar�nda iç 

ve d��  mekan� ba� lamaktad�r. Meydanlar; galeri bo� luklar� ve dikey sirkülasyonun 

oldu� u yerlerde bulunmaktad�r. Yollarda do� rusal bir dola� �m sa� lamakta, fakat ara 

yollar�n oldukça fazla kullan�lmas� kullan�c�n�n baz� ma� azalar� gözden kaç�rmas�na 

neden olmaktad�r [� ekil 4.16]. 

 

� ekil 4.16. Profilo AVM Yönlendirme ve Mekan Organizasyonu � emas� 

Profilo Al�� veri�  Merkezi’nde genelde katlarda birer büyük ma� aza ve market giri� te 

olacak � ekilde yerle� tirilmi � tir. Yap�da tiyatro ve e� lence birimlerinin alt kat, yemek 

ve sinema birimlerinin üst katta olmas�, yatay çekim merkezleri olu� acak � ekilde ara 

katlar�n kullan�lmas� sa� lanmaktad�r. 
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Form: 

1993 y�l�ndan önce beyaz e� ya fabrikas� olan Profilo Al�� veri�  Merkezinde di� er 

al�� veri�  yap�lar�nda oldu� u gibi bir form bulmak zordur. Ayr�ca yap�n�n formu 

e� imli arazi üzerinde olmas� ve çevresindeki biti� ik nizam yap�lar nedeniyle kullan�c� 

taraf�ndan alg�lanamamaktad�r. Önce fabrika binas� dönü� türülerek kullan�lm�� , 

yo� un talep üzerine ek binalar eklenmi� tir. A� amal� yap�m nedeniyle, yap�n�n form 

bütünlü� ünden söz etmek zordur. Yap�n�n giri�  bölümündeki cadde yönüne iç bükey 

asimetrik bir cephesi bulunmaktad�r. 

Ayd�nlatma: 

Galeri bo� luklar� boyunca devam eden çat� pencerelerinde mat cam kullan�lm��  bu 

sayede bodrum kata kadar inen güne�  �� �� � yap�n�n do� al ayd�nlatmas�n� sa� larken, 

güne�  �� �� �n�n �s�s� engellenmi� tir. Çat� pencerelerinin yan� s�ra Profilo Al�veri�  

Merkezi’nin giri�  cephesinde kullan�lan aynal� camlarla da do� al ayd�nlatma 

sa� lanmaktad�r. Yapay ayd�nlatma ise fazla yüksek olmayan alç�pan tavanlara 

gömülen spotlarla sa� lanmaktad�r. Yap�da oldukça fazla yans�t�c� yüzey (ayna ve 

yans�t�c� kolon kaplamalar�) olmas� hem do� al hem de yapay ayd�nlatmaya destek 

vermektedir. 

Renk ve Malzeme Kullan�m�: 

Yap� d�� �nda ve içinde genellikle beyaz ve beyaz tonlar� kullan�lmaktad�r. D��  

cephede ve iç mekanda beyaz rengin hakim oldu� u galeri parapetlerinde beyaz 

alüminyum kompozit levha ve ayna kullan�lm�� t�r. Silindir kolonlarda yans�t�c� 

kompozit levha, dikdörtgen prizmas� kolonlarda ise beyaz mermer kaplama 

kullan�lm�� t�r. Tavanlar da ta� yünü ve metal asma tavan kullan�lm�� t�r. Tavan�n çok 

alçak oldu� u koridorlarda ise tavan� yüksek hissettirmek amac�yla ayna kaplamas� 

tercih edilmi� tir. Yürüyen merdivenlerin yanlar� ve alt� tamamen ayna kaplanm�� t�r. 

Korkuluklarda tamamen so� uk malzemeler tercih edilmi� , paslanmaz çelik ve cam 

kullan�lm�� t�r. Dö� emelerde mat gri granit kullan�lm�� , meydanlar�n oldu� u yerlerde 

de pembe, gri ve beyaz granitlerden kare desenler olu� turulmu� tur. Sonuç olarak 

Profilo Al�� veri�  Merkezinin iç mekan ve d��  cephesinde tamamen so� uk malzeme 

kullan�m� tercih edilmi� tir. 
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Tablo 4.13. Profilo Al�� veri�  Merkezi (www.profiloalisverismerkezi.com.tr, 2007 ve 
Balc�o� lu, 2007) 
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4.2.6. Metro City (Levent): 

 

� ekil 4.17. Metro City Vaziyet plan� ve Kesiti (Karabey, 2003) 

Metro City, Tekeli ve Sisa taraf�ndan tasarlanan al�� veri�  merkezinin iç mimari proje 

dan�� manl�� �n� Tabanl�o� lu, i� veren dan�� manl�� �n� Uran ve alt yüklenicili� ini 

Yüksel �n� aat’�n yapt�� �, 2003 y�l�nda Levent’te aç�lan karma bir yap�d�r. 24.000 m² 

arsa alan�nda 4 katl� in� a edilen yap� toplam 145 ma� azas�yla 52.000 m² al�� veri�  

alan�na, be�  katl� 2500 araçl�k otopark� ve 27 katl� ofis kulesi, 31 katl� iki adet konut 

binas� ile toplam 215.000 m² in� aat alan�na sahiptir. (www.emporis.com, 2007), 

(Emden, 2003) [� ekil 4.17, Tablo 4.14]. 

Yer Seçimi: 

Metro City Al�� veri�  merkezi 1. Levent’te kent merkezine yak�n, i�  merkezleri ve 

lüks yap�lar�n bulundu� u, kentin geli� im aks� olan Maslak-Be� ikta�  aras�nda, araç 

trafi� inin oldukça yo� un oldu� u, �stanbul’un en önemli caddelerinden biri olan 

Büyükdere Caddesi üzerindedir. Büyükdere Caddesi, � i� li Camii’nden ba� lay�p 

Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Levent, Sanayi mahallelerinin önünden ve Maslak 

Kav� a� �’ndan geçerek soluna Fatih Orman�’n� al�p kuzeye do� ru devam etmektedir 

(Aysu, 1993). Büyükdere Caddesi’ndeki yüksek yap�lar�n etraf� trafikle çevrilmi�  



 

 113 

adac�klarda kendi kendilerine ya� ad�klar�, birbirlerine yaya alanlar� ile 

ba� lanmad�klar�, dolay�s�yla kentsel bir bütünlü� ün sa� lanamad�� � bir cadde oldu� u, 

kentsel tasar�m yap�lmadan, sadece yo� unluk katsay�s� verildi� i için, büyük 

kaynaklar kullan�larak gerçekle� tirilen yap�lar�n, kentsel ya� ant�ya katk�da 

bulunmad�klar� ileri sürülmektedir (Emden, 2003). 

Bina e� imli bir arazide bulunmaktad�r. Binan�n dar cephesi Büyükdere Caddesi’nde, 

uzun cephesi e� imli yönde olacak � ekilde yerle� tirilmi � tir. Al� � veri�  merkezi ve 

otopark bu e� imden yararlanarak kurgulanm�� t�r.  

Eri � ilebilirlik: 

Oldukça yo� un, geni�  ve çok uzun bir aks olan Büyükdere Caddesi’nden özel araba, 

toplu ta� �ma araçlar� ve metro ile al�� veri�  merkezine eri� im sa� lanmaktad�r. 

Al� � veri�  merkezinin ana caddenin hemen yan�nda olmas�, otobüs duraklar�na 

yak�nl�� � ve 1. Levent Metro �stasyonu’ndan do� rudan giri� iyle binaya ula� �m 

oldukça rahatt�r. Yap�n�n yüksek binalara sahip olmas� görünebilirli� i sa� larken, kara 

yoluyla eri� im içinde kolayl�k sa� lamaktad�r. 

Okunabilirlilik: 

Yönlendirme metro dura� �ndan itibaren ba� layan tabelalar ve geni�  yollarla al�� veri�  

merkezine do� ru ba� ar�yla sa� lanmaktad�r. Büyükdere Caddesinden geli� te ise 

al�� veri�  merkezinin plaza � eklinde düzenlenen giri� iyle kullan�c�y� içeri yönlendiren 

bir havas� vard�r. Merkezin plan�n�n sa� lad�� � düz aks gözlemcinin do� rusal bir 

yolda dola� mas�n� ve girince tüm yap�y� ve katlar� alg�lamas�n� sa� lamaktad�r. 

Yollarda olu� turulan k�r�klar ve dönü� ler gözlemcinin düz bir yolda uzun süre h�zl� 

bir biçimde ilerlemesini engellemek amac�yla yap�lm�� t�r. Dikey dola� �m bu 

k�r�klar�n ve dönü� lerin bulundu� u yerlerde bulunan asansör ve merdivenlerle 

sa� lanmaktad�r. En alt kattan bak�ld�� �nda en üst kata kadar ç�k��  için 

kullan�labilecek bütün dikey dola� �m elemanlar� seçilebilmekte bu � ekilde dola� �m 

güzergah� rahatl�kla belirlenebilmektedir. 

Metro City’e girildi� i anda plan � emas�n�n alg�lanmas� ve merdivenlerin bulunmas� 

do� rusal plan�n verdi� i avantajdan dolay� ba� ar�l� bir � ekilde sa� lanmaktad�r. 

Meydanlar ve ana yollarda aç�lan galeri bo� luklar� di� er katlar�nda okunabilirli� ini 

sa� lamaktad�r [� ekil 4.18.]. 
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Çar� � içi mekan organizasyonu, daha önce Akmerkez’i yapan Uran’�n 

dan�� manl�� �nda tamamlanm�� t�r. Di� er al�� veri�  merkezlerinden farkl� olarak ara kat 

olan ikinci bodrum kat� yemek yeme bölümü olarak kullan�lmaktad�r. Giyim 

ünitelerinin oldu� u katlar zemin ve birinci bodrum kat� olarak kullan�l�rken, üçüncü 

bodrum kat�nda elektronik, beyaz e� ya ve süper market bulunmaktad�r. Metro ve 

otopark giri� i üçüncü bodrum kat�ndan sa� lan�rken, yaya olarak ve karayolu toplu 

ta� �mayla merkeze gelmeyi tercih edenlerin giri� i en üst kat olarak kullan�lan zemin 

kattan sa� lanmaktad�r. Çekim özelli� i olan büyük ma� azalar veya süper market her 

katta bir tane olacak � ekilde organize edilmi� tir. 

 

� ekil 4.18. Metro City Yönlendirme ve Mekan Organizasyonu � emas� 

Form: 

Metro City’nin formu, arsada imar kurallar�n�n izin verdi� i en büyük ölçüde otopark 

ve al�� veri�  merkezinden olu� an dokuz katl� bir tabla ile bu tablan�n üstüne, dikey 

yerle� tirilmi �  yüksek katl� iki konut ve bir büro yap�lar�ndan olu� maktad�r.  

Metro City’nin kurgusunda çevre verileri insan ölçe� ine göre tasarlanm��  ve biçimsel 

kayg�lar, biçimin son halini almas� daha sonraki a� amalarda gerçekle� tirilmi � tir. 

Büyükdere Caddesi giri� indeki tabla, sadece bir kat yüksekliktedir ve insan ölçe� i 

bak�m�ndan sorun yaratmamas� için iki kat yüksekli� inde gösterilmektedir. Yüksek 

bloklarda ise, do� ru boyutta pencere aç�kl�klar� ile yap�n�n kaç kat oldu� unu 

gözlemciye kavrama olana� � sa� lamak istenmi� tir. Yüksek bloklar�n gerek kitle 

oranlar�, yüzeylerindeki pencere bo� luklar�, biti�  detaylar� ve tüm ayr�nt�lar� ile çevre 

içinde itici olmamalar� amaçlanm�� t�r (Karabey, 2003) 

Ayd�nlatma: 

Metro City’de de Türkiye’de di� er pek çok al�� veri�  merkezlerinde oldu� u gibi çat� 

pencerelerinden gelen �� �� �n galeri bo� luklar�ndan da� �larak sa� lanan do� al 

ayd�nlatma yap�lm�� t�r. Bu ayd�nlatmay� di� er ayd�nlatma sistemlerinde farkl� k�lan 

ise tepe pencerelerinin alt�nda çelik ta� �y�c�lardan olu� turulan kubbe strüktürün 
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üstüne ba� lanan k�r�kl� tente ile gün �� �� �n�n yap�y� ayd�nlatmas� sa� lan�rken, 

�� �nlar�n fazla gelmesi ve çar� �n�n a� �r� s�cak olmas� engellenmi� tir. Ayr�ca 

olu� turulan kubbenin yanlar�nda aç�lan üçgen camlarda güne�  �� �nlar�n�n merkeze dik 

gelmeden iç mekana ula� mas� sa� lanm�� t�r [� ekil 4.19]. Giri� te yönlendirilebilir 

spotlar, ana yollar�n üstüne s�cak �� �k veren “down light” denilen ayd�nlatma 

elemanlar�, vitrin üstlerinde kullan�lan floresanlar ve galerilerden sarkan avizelerle 

yapay ayd�nlatma sa� lanmaktad�r. 

 

� ekil 4.19. Metro City Do� al Ayd�nlatma Tavan Detay� (Karabey, 2003) 

Malzeme ve Renk Kullan�m�: 

Merkeze girmeden önceki meydan � ehrin dokusuna uyum sa� layan �� �nsal biçimde 

dö� enmi� , sokak ta� lar� seçilmi� tir. �ç mekana girince ana yürüyü�  yollar�nda mat 

beyaz granit ve ana yollar�n yanlar�nda da yürüyü�  yolu s�n�rlar�n� belirleyen bordo 

parlak granit kullan�lm�� t�r. Beyaz renkli dö� eme dola� �m güzergah�n� belirtirken, 

bordo ve gri granitle belirli mesafede kesilen yol hiç durmadan ma� azalar�n önünden 

geçmeyi engellemek amac�yla yap�lm��  gibidir. Genelde al�� veri�  merkezlerinde 

parlak, kaygan dö� eme malzemeleri insanlar� yordu� u için tercih edilmezken, yap�da 

giri�  kat�ndaki galerilerin izi olan dö� eme, galeriden gelen �� �� � yans�tmas� için 

parlak ta�  malzeme ile kaplanm�� t�r. Galeri korkuluklar� paslanmaz çelik ve cam, 

merdivenlerdeki ve merdiven çevresindeki kolonlardaki kaplamalar için mat 

kompozit levhalar olarak kullan�lm�� t�r. 
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Tablo 4.14. Metro City Al�� veri�  Merkezi (www.metrocity.com.tr, 2007) 
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4.2.7. Tepe Nautilus (Kad�köy): 

Kad�köy’de aç�lan Türkiye’nin ilk temal� al�� veri�  merkezi Nautilus; Tepe �n� aat 

taraf�ndan tasarlanm�� , yap� 2002 y�l�nda tamamlanm��  ve kullan�ma aç�lm�� t�r. 4 

katta toplam 112 ma� azas�yla 75.385 m² al�� veri�  alan�, 2500 araçl�k 94.304 m² aç�k 

ve kapal� otopark�, 4.317 m² sinema salonu ve 3.792 m² s�� �nak alan�yla toplam 

177.798 m² yap� alan�na sahiptir (www.arkitera.com, 2007) [Tablo 4.15]. 

Yer Seçimi: 

Nautilus Al�� veri�  Merkezi, Ko� uyolu Caddesi, Halita� a Caddesi ve Ta� köprü 

Caddesi gibi önemli caddelerin kesi� im noktas�nda; Üsküdar, Ko� uyolu, Ac�badem 

ve Kad�köy gibi çok önemli ticari merkezlerin ve konutlar�n bulundu� u semtleri 

birbirine ba� layan merkezi bir noktada bulunmaktad�r. �stanbul-Ankara Karayolu ve 

Minibüs Yolu gibi i� lek yollara ba� lant�s� olan Nautilus çevre ve ba� lant�l� caddeleri 

2500 araç kapasiteli otopark�na giri�  ve ç�k�� lar�n ve bu yollar� kullanan toplu ta� �ma 

araçlar�n�n neden oldu� u trafik s�k�� �kl� � � hafta sonlar� en yüksek düzeye 

ç�kmaktad�r. 

Nautilus Al�� veri�  Merkezi düz bir arazide, kamu hizmetlerinin rahatl�kla 

ula� abilece� i, hedef kitleye ula� abilen jeopolitik önemi olan bir bölgede olmas�na 

ra� men kentin içinde neden oldu� u trafik s�k�� �kl� � � ve bu s�k�� �kl� � �n 

çözülememesinden dolay� yap�n�n yer seçiminin kent planlamas� aç�s�ndan do� ru 

olmad�� � ileri sürülmektedir. 

Ula� �labilirlik: 

Al�veri �  merkezine olan uzakl�� � yürüme mesafesi kadar olan Sö� ütlüçe� me Tren 

�stasyonu ve Tren istasyonunun bir durak ilerisindeki Haydarpa� a Vapur �skelesiyle 

yap�ya tren, deniz yolu, yaya olarak ve kara yolu ula� �m� ile en çok ula� �m 

alternatifinin bulundu� u Nautilus Al�� veri�  Merkezine yaya olarak iki cepheden 

araçla bir cepheden olmak üzere toplam üç cepheden giri�  vard�r. Yap� konum olarak 

çukur bir arazide olsa da etraf�ndaki karayollar� ve tren yolundan kolayl�kla 

görülebilmekte böylece ula� �labilirlik rahat sa� lanmaktad�r. 

Okunabilirlik: 

Yap�da yönlendirme iç bükey cephelerden iç mekana aç�lan davetkar giri� lerle 

sa� lanm�� t�r. �ç ve d��  mekan aras�nda olu� an geçi�  mekan� d�� ar�da saçakla 
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gölgelendirme sa� lanarak insanlar�n bekleyebilece� i bir mekan olarak 

olu� turulmu� tur. Kap�dan iç mekana geçerken yap�n�n tematik anlat�mlar� 

ba� lamaktad�r. Yap�n�n temas�na uygun büyük bir akvaryum gözlemciyi kar� �layarak 

iç mekana yumu� ak, rahatl�k verici bir geçi�  yapmas�n� sa� lamaktad�r. Dö� emede 

mavi renkteki seramikler s�n�rlar� belirleyici ve yönlendirici bir görev 

üstlenmektedir. Geçi�  mekan�ndan sonra ziyaretçileri kar� �layan büyük bir galeri 

bo� lu� u yap�n�n tamam� hakk�nda tüm bilgiyi kullan�c�ya aktarmaktad�r. Do� rusal 

basit bir plana sahip olan yap�n�n karma� �k olmayan, gözlemcinin bulundu� u 

bölgeden bir di� er bölgeye geçi� ini hesaplayabilece� i, ula� �lmak istenen ma� azan�n 

da güçlük çekilmeden görülebildi� i, okunabilir bir organizasyonu vard�r. Meydan�n 

uygun yerde bulunmas�, iki yan�ndaki galeri bo� lu� u ve yukardan sa� lanan do� al 

ayd�nlatman�n sa� lad�� � görü� le, kullan�c�n�n istedi� i ma� azaya ula� mas� 

sa� lanmaktad�r [� ekil 4.20]. 

 

� ekil 4.20. Nautilus AVM Yönlendirme ve Mekan Organizasyonu � emas� 

Yap�n�n mekan organizasyonunda ma� azalar do� rusal dola� �m hatt� çevresine 

yerle� tirilirken, büyük ma� azalar, market ve sinema bu hatt�n d�� �nda ba� ka bir geçi�  

mekan�ndan geçtikten sonra olu� turulan meydana konmu� , böylece büyük 

ma� azalar�n alg�lanmas� amaçlanm�� t�r. Küçük ma� azalar görüldükten sonra çekim 

özelli� i olan di� er ma� azalar�n görülmesi dü� ünülmü� tür. Yürüyen merdivenler 

kullan�c�n�n olabilecek en fazla say�da ma� azan�n önünden geçmesini sa� layacak 

� ekilde yerle� tirilmi � tir. 
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Form: 

Yap�n�n; dikdörtgenler prizmas� � eklinde sade formunun üç cephesinde yap�lan iç ve 

d��  bükey cephe oyunlar� hareket hissi uyand�rmaktad�r. Yemek bölümünün üstüne 

denk gelecek � ekilde olu� turulan ve yap�ya esneklik kazand�ran e� risel çat�s�yla 

postmodern mimariyi ça� r�� t�ran bir formu vard�r. Di� er al�� veri�  merkezleri 

örneklerinde de rastlan�lan, yap�n�n devaml�l�� �n� anlatan yatay çizgilerin cephede 

kullan�lmas� bu yap�da da görülmektedir.  

Ayd�nlatma: 

Nautilus Al�� veri�  Merkezinde do� al ayd�nlatma, tavanda iki büyük cam kubbeden 

ve e� risel cephelerdeki aynal� camlardan sa� lanmaktad�r.  Kubbelerin içine 

yerle� tirilen yans�t�c� panellerle sa� lanan gece ayd�nlatmas� galeri bo� lu� undan 

bodrum kata kadar yapay ayd�nlatmaya yard�mc� olmaktad�r. Ana yürüyü�  yollar�n�n 

üstünde alç�pan tavanlara tak�lan gömme spotlar ma� aza önlerini ve yürüyü�  

yollar�n� ayd�nlatarak kullan�c�ya do� al ayd�nlatmaya yak�n ayd�nlatma sa� lanm�� t�r. 

Cepheye vurulan projektörlerle yap�n�n gece de görünmesi sa� lanmakta ve 

ula� �labilirli � ine katk�da bulunmaktad�r. 

Malzeme ve Renk Kullan�m�: 

Yap�da s�cak ve so� uk malzemeler ve renkler birlikte kullan�lm�� t�r. Ma� aza 

s�n�rlar�n� belirleyen kolonlarda tamamen krem rengi lamine yonga levhalarla, 

yürüyü�  yollar�ndaki kolon ayaklar� mavi metal kaplanm��  ve pembe renkli boya ile 

boyanm�� , galeri bo� lu� undaki kolonlarda ise beyaz renk tercih edilmi� tir. 

Parapetlerde beyaz renk kompozit levhalar, korkuluklarda cam ve paslanmaz çelik 

gibi so� uk malzemeler kullan�lm�� t�r. Dö� emeler mat beyaz renkli seramik ve 

aralar�na mavi serpmeler � eklinde kullan�lm�� , yemek bölümünde yeme alanlar�n� 

belirlemek amac�yla gri renkli seramik, s�n�rlar� da mavi renkli seramikle 

belirlenmi� tir. Tavanlarda alç�pan ve metal asma tavan sistemi kullan�lm�� t�r. 

Dekorasyon: 

Ad�n� deniz canl�s� “Nautilus”tan alan al�� veri�  merkezinin, tasar�m�nda deniz temas� 

kullan�lm�� t�r. Formda kaptan kö� kü � eklinde yap�lan d��  cephe e� risi, iç mekanda 

büyük akvaryumlar, kolonlarda ve parapetlerde deniz temal� logolar, galeri 

bo� lu� una bakan dev deniz feneri, seçilen renkler vb… dekorasyonda deniz 

konseptini peki� tiren ö� elerdir.  
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Tablo 4.15. Tepe Nautilus Al�� veri�  Merkezi (www.tepenautilius.com, 
www,tepeinsaat.com2006) 
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4.2.8. Cevahir (� i� li) 

Cevahir Al�� veri�  Merkezi tasar�m� Amerikal� mimar Minoru Yamasaki taraf�ndan 

yap�lan, in� aat�n� Cevahirler Projelendirme Merkezi’nin üstlendi� i, 2005 y�l�ndan 

� i� li’de aç�lan, ya� am merkezi türünde bir al�� veri�  merkezidir. 62.475 m² arsa 

alan�nda;  alt� katta 324 ma� azas�yla 348.299 m² al�� veri�  alan�, 2500 araçl�k 71.016 

m² otopark� ile 420.000 m² yap� alan�na sahip, � ehir içinde in� a edilmi�  dünyan�n 

ikinci en büyük, Türkiye’nin ise en büyük al�� veri�  merkezi oldu� u ileri 

sürülmektedir (www.istanbulcevahir.com.tr, 2007) [Tablo 4.18]. 

Yer Seçimi: 

Cevahir Al�� veri�  Merkezi’nin birincil ve ikincil etki alan�nda yerle� ik kitle olarak 

konut ve bürolar�n bulundu� u uyumlu bir çevrede yer almaktad�r. Pek çok al�� veri�  

merkezinin üzerinde bulundu� u Büyükdere Caddesi’nde bulunan Cevahir Al�� veri�  

Merkezi, metro ba� lant�s�, D100 karayolu ve Bo� aziçi Köprüsü ba� lant�lar�na 

yak�nl�� �, Zincirlikuyu, Be� ikta� , � i� li ve Taksim gibi önemli akslar�n üzerinde 

olmas�yla oldukça avantajl� bir konumdad�r (www.istanbulcevahir.com.tr, 2007). 

Ula� �labilirlik: 

Anadolu yakas�na geçen otobüs ve dolmu�  gibi toplu ta� �ma arac�n�n güzergah�nda 

olan Cevahir Al�� veri�  Merkezi metro dura� �n�n da hemen ç�k�� �ndad�r. Yap�n�n 

önünde kente kazand�r�lm��  büyük meydana sahip olmas�, oldukça geni�  olan 

Büyükdere caddesi ve di� er üç taraf�ndan da yollarla çevrili olmas� yap�y� çevre 

bölgelerden görülebilir bir durumda olmas�n� sa� lamaktad�r. Dört giri� in bulundu� u 

yap�n�n her cephesinde farkl� kotlardan yap�ya girmek mümkündür. Yap� � i� li 

merkezinde oldu� u ve çevresinde hem i� , hem konut alanlar�n�n yo� un olmas� 

nedeniyle yaya olarak kolay ula� �labilir bir konumdad�r. 

Okunabilirlik: 

Geni�  bir galeri bo� lu� una ve basit bir plana sahip olmas�na ra� men kullan�c� 

durdu� u yerden yap�n�n tamam� alg�lanamamaktad�r. Bunun ba� l�ca nedeni çok katl� 

yap�da ana yollara paralel yollar�n olmas� ve çekirdek galeriye bakan anayola ba� l� 

ara yollarlar�n yap�y� daha karma� �k hale getirmesidir. Yap�da kullan�lan kafes (grid)  

plan uygulamas� do� rusal dola� �m aks�n� bozmakta, yap�y� dola� an ki� ilere birçok 

yol alternatifi olu� turmakta, bu nedenle ma� azalar�n tamam� kullan�c�ya 

aktar�lamamaktad�r.  
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Yap�da, kullan�c�n�n iste� ine ula� abilmesi için baz� yönlendirme yöntemleri 

kullan�lm�� t�r. Yönlendirme, meydandan itibaren ba� lamaktad�r, giri� te olu� turulan 

geçi�  mekan� bodrum ve zemin kat�na do� ru ikiye ayr�lmakta, daha sonra anayolu 

bölen ara yollarla ma� aza bölümlerine do� ru da� �lmaktad�r. Bu bölünmede 

ma� azalar�n bulundu� u yerler i� aretlerle belirtilse de bir ma� azaya ula� man�n birkaç 

yolu oldu� u için ayn� i� aretler s�k tekrarlanmakta bu da gözlemci için yan�lt�c� 

olmaktad�r. Bir tabelada birden fazla ma� aza ismi olmas�, ma� azan�n yerinin 

de� i� mesine ra� men tabelas�n�n de� i� memi�  olmas� sistemi okumay� 

güçle� tirmektedir. Cevahir Al�� veri�  Merkezi’nin oldukça büyük bir yap� olmas�ndan 

dolay� birden çok meydan kullan�lm�� t�r. Ana meydanlar; bodrum katta olu� turulmu� , 

üst katlardaki galerilerin meydan� alg�lamas� sa� lanm�� t�r. Merkez noktadan tüm 

katlara yükselebilen ziyaretçileri merkeze do� ru toplama amaçl� tasarlanan sahne 

platformu da bu amac�n göstergesidir. Di� er meydanlar ise, yap�da dikey 

sirkülasyonun yap�ld�� � sa�  ve sol kanatlarda geçi� in oldu� u bölümlerle 

bulunmaktad�r. Meydanlar bir al�� veri�  merkezinde okunabilirli� i kolayla� t�rmas�na 

ra� men bu yap�da meydanlar�n fazlal�� � okunabilirli� e katk� sa� layamam��  sadece 

sirkülasyonu rahatlatm�� t�r [ � ekil  4.21].  

 

� ekil 4.21. Cevahir AVM Yönlendirme ve Mekan Organizasyonu � emas� 
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Cevahir Al�� veri�  Merkezi’nin mekan organizasyonunda, kullan�c�y� çekmek için 

kullan�lan büyük ma� azalar giri� e, yap�ya daha sonradan eklenmi�  gibi gözüken 

e� lence merkezi do� rusal dola� �m düzleminin en sonuna, süper market ise bodrum 

kat�n�n giri� ine yerle� tirilerek al�� veri�  merkezinin sat��  dengesi kurulmaya 

çal�� �lm�� t�r. 

Form: 

Büyük bir kütleye sahip olan bu yap�da çok çe� itli form denemeleri bulunmaktad�r. 

Yap�, ana kütlenin yanlar�na simetrik olarak eklenmi�  alt� adet kare prizma ve 

arkas�na sonradan eklenmi�  gibi gözüken dikdörtgenler prizmas� birimleriyle 

yay�lma e� ilimi gösteren bir forma sahiptir. Ma� aza da� �l�m� bu prizmatik kütlelerin 

içine yerle� tirilerek iç mekan organizasyonu forma yans�t�lm�� t�r. Meydan�n 

bulundu� u bodrum kat�n�, ana kütlenin tavan�nda çar� �n�n tamam�n� ve ana kütleye 

eklenmi�  olan alt� adet çok katl� ma� aza kütlelerini ayd�nlatabilmek için kullan�lan 

camdan olu� turulmu�  piramitler hiyerar� iyi simgeler gibidir [� ekil 4.22]. Simetrik 

cephelerindeki yatay çizgiler de yap�n�n süreklili� i ve büyüklü� ünü anlatmaktad�r. 

 

� ekil 4.22. Cevahir AVM Üç Boyutlu Modellemesi (www.istanbulcevahir.com.tr, 

2007) 
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Ayd�nlatma : 

Yap�da do� al ayd�nlatma tavanda olu� turulan büyük aç�kl�klar�n üstü, cam 

piramitlerle kapat�larak olu� turulan tepe pencerelerinden sa� lanmaktad�r. 

Pencerelerde mat cam kullan�lmad�� �ndan iç mekanda olu� acak �s�n�n 

düzenlenebilmesi için iklimlendirme cihazlar� sürekli çal�� t�r�lmaktad�r. Yürüme 

yollar� tavanlar�nda kullan�lan kafes panellere gömülen projektörlerle ve alç�pan 

tavan bölümlerinde kullan�lan gömme spotlarla da yapay ayd�nlatma sa� lanmaktad�r. 

Ayr�ca tavanda kullan�lan kafes panellerin içinde sakl� kalan kanallarla da 

havaland�rma yap�lmaktad�r. 

Malzeme ve Renk Kullan�m�: 

D��  cephede turkuvaz rengi alüminyum kompozit levhalar cam ve beyaz üzerine 

siyah parlak granit çizgili desen kullan�lmaktad�r. �ç mekanda beyaz rengin hakim 

oldu� u yap�da dö� eme mat beyaz renkli seramik üzerine siyah, kahverengi kar�� �k 

renkli, metalik agrega serpmeli parlak granitle kaplanm��  ve desen çal�� malar� 

yap�lm�� t�r. Silindir kolonlar yans�t�c� metalik ve bronz levhalarla kaplanm�� , 

korkuluklarda paslanmaz çelik ve cam kullan�larak so� uk dokulu malzemelere 

a� �rl�k verilmi� tir. 

Dekorasyon:  

Yap�da cephe ve dekorasyonda postmodern bir hava hakimdir. Venturi’nin söylemi�  

oldu� u az, s�k�c�d�r sözünü destekleyen bu yap�da, bir al� � veri�  merkezinde veya 

kentte olabilecek her � eyin bir mekanda s�k�� t�r�lm��  olarak tasarland�� � 

görülmektedir. Karikatürize edilmi�  geni�  cepheler ve yer dö� emeleri, havuz ve 

� elaleler, hareketli sahne, yans�t�c� malzemeler, bayraklar, tavandaki saat vb… her 

� ey abart�l� boyutlarda ve say�larda kullan�lm�� t�r. Daha tam olarak tamamlanmam��  

gözüken iç dekorasyona zamanla ihtiyaç ve talebe göre, meydanlara dinlenme yerleri 

kafe konmakta, � ehir mobilyalar� gibi yeni eklemeler yap�lmaktad�r.  

Güvenlik: 

Al� � veri�  merkezinin d��  mekanlar�nda, otopark�nda, iç mekanda bulunan güvenlik 

görevlilerin kulland�klar� röntgen cihazlar�, metal detektörleri ve merkezi sisteme 

ba� l� bilgisayar güvenlik sistemiyle yap�n�n giri� -ç�k�� , iç-d��  güvenli� in 

sa� lamaktad�rlar. Al�� veri�  merkezinde gizli bulunan kameralar, duman detektörleri 

ve yang�n söndürme sistemleriyle yap�da acil durum ve suç önlemi al�nm�� t�r. 



 

 125 

Tablo 4.16. Cevahir Al�� veri�  Merkezi (www.istanbulcevahir.com.tr, 2007) 
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4.2.9. Kanyon (Levent): 

 

� ekil 4.23: Kanyon Al�� veri�  Merkezi Kesiti 

Kanyon Al�� veri�  Merkezi, Tabanl�o� lu ve Jerde Partnership Int. taraf�ndan 

tasarlanan,  ana yüklenicili� ini Tepe �n� aat, yat�r�m ortakl�� �n� ��  GYO ve 

Eczac�ba� �’n�n yapt�� � 2006 y�l�nda Levent’te aç�lan karma bir yap�d�r. 30.000 m² 

arsa alan�nda; 250.000 m² yap� alan�, 37.500 m² al�� veri�  alan�na sahip 4 katl� 143 

ma� aza ve 6 katl� 2.300 araçl�k otoparka, 179 konut ve 26 katl� ofis binas�na sahiptir. 

(Özkan, 2007 ve Wikipedia, 2007)[� ekil 4.22, Tablo 4.19]. 

Yer Seçimi: 

Kanyon I. Levent’te kentin merkezine çok yak�n, Maslak-Be� ikta�  geli� me aks�nda 

s�ralanan lüks i�  merkezleri ve konutlar�n bulundu� u Büyükdere Caddesi üzerindedir. 

Kanyon Al�� veri�  Merkezi kendisi gibi konut, büro, al�� veri�  merkezi özelli� ini 

bar�nd�ran Metro City ile çok yak�n bir konumdad�r. Bu yak�nl�k durumu, al�� veri�  

merkezleri yer seçimi ara� t�rmalar�na göre,  e� er bir yap� hedefledi� i sat��  hacmini 

geçmi� se yak�n�na rekabet amaçl� yeni bir al�� veri�  merkezi aç�lmas� her iki merkez 

için de avantaj sa� lamaktad�r (Beyard, 1999). 

Co� rafi bir terim olan kanyonun anlam�; genellikle içinden akarsu geçen, derin, dar 

ve yan yüzeyi dik vadilerdir (AnaBritannica, 1987). Kanyon Al�� veri�  Merkezi hem 

isim hem de yap� olarak bu co� rafi tan�mlamaya oldukça uymaktad�r. Yap� rüzgar 

koridoru olu� turabilecek rüzgarl� bir bölgede yer almaktad�r. Bu nedenle aç�k hava 

al�� veri�  merkezi olarak tasarlanmas� rüzgar alma bak�m�ndan dezavantaj olsa da, 
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rüzgar�n kentin içi al�� veri�  caddelerine göre daha kontrollü oldu� u ileri 

sürülmektedir (Özkan, 2007). 

Ula� �labilirlilik: 

Kalabal�k, i� lek ve geni�  bir aks olan �stanbul’un önemli merkezlerini birbirine 

ba� layan Büyükdere Caddesi’nden özel araba, otobüs ve bu caddenin alt�ndan geçen 

metro ile Kanyon al�� veri�  merkezine kolayca ula� mak mümkündür. Giri�  

meydan�nda bulunan otobüs dura� � ve metro dura� �yla alttan ba� lant�s� olan bu 

merkeze yaya ula� �m� da oldukça rahatt�r. 

Okunabilirlilik: 

Yap�n�n içine girildi� i anda plan � emas�n�n kolayca alg�lanmas�, merdivenlerin 

kolayca bulunmas�, her kat�n alt ve üst kat dola� �m akslar�ndan rahatça görünmesi 

merkezin kolayca okunmas�n� sa� lamaktad�r. Kanyon � eklindeki büyük galeri 

bo� lu� u, kademeli daralmas� ve e� imli katmanlar halinde yükselen dola� �m teraslar� 

tasar�m�yla ma� azan�n okunabilirlili� ine ayr� bir boyut katm�� t�r. Do� ada bulunan 

co� rafi bir tak�m ö� eleriyle (kanyon, falez, gölcükler)  insanda ke� fetme iste� i 

uyand�rmaktad�r. 

Metrodan inildi� i anda i� aretler ve geni�  koridorlar gözlemciyi al�� veri�  merkezinin 

bodrum kat�na ba� ar�l� bir biçimde yönlendirmektedir. Karayoluyla geli � i seçenler 

için de, ziyaretçiyi kar� �layan büyük meydan ve geni�  giri�  kap�s� davetkar bir tutum 

sergilemektedir. Al�� veri�  merkezinden içeri girildi� inde duyulan anonslar insanlar� 

bilgi ofisine yönlendirmektedir. �çerde k�vr�ml� ve çatallara ayr�lan tercihli yollara 

ra� men do� rusal bir hareket sa� lanm��  bu yüzdende tabelalarla yönlendirmeye fazla 

gerek duyulmam�� t�r. Yollar�n ayr�lmas� seçilen yola göre farkl� ma� azalar görmeyi 

sa� lamakta, belki de baz� ma� azalar�n gözden kaçmas�na neden olmaktad�r. Giri�  

akslar� belirgin olup dola� �m akslar� dönü� ler yaparak insanlar� farkl� yerlere 

yönlendirmektedir. Zemin katta gözlemci bir kö� eden di� er kö� eye giderken, 

ula� mak istedi� i yere gitmek için be�  farkl� yoldan birini seçmek durumundad�r. Bu 

katta yollar�n ba� land�� � meydan dev eyvan�n alt�ndad�r, di� er katlarda meydan 

oldu� u söylenebilecek kesin bir yer yoktur [� ekil 4.23]. Bu sayede merkez sürekli 

hareket halinde olmay� gerektirmektedir. Dikey eri� im içinde iki uzak kö� eye 

yürüyen merdiven ve asansörler kullan�lm�� t�r. Merdiven ve asansörlerin oldu� u 
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yerlere ma� aza planlar�n� gösteren panolarla ziyaretçiler yönlendirilmeye 

çal�� �lm�� t�r. 

 

 
� ekil 4.24. Kanyon AVM Yönlendirme ve Mekan Organizasyonu � emas�  

�ç mekanda geçi� ler geni�  meydanlardan ve köprülerle sa� lanmaktad�r. Kanyonun 

dev kubbesinin içindeki sinemaya ve di� er ma� azalara geçi� ler yap�y� birbirine 

ba� layan bu köprülerden olmaktad�r.  Yap�n�n do� u taraf�ndaki ana giri� inde;  yaya 

kald�r�mlar�, metro ç�k�� lar�, araç giri� -ç�k�� �ndan kaynaklanan canl� bir ak�m�n 

bulundu� u büyük geçi�  mekan� bulunmaktad�r. Tamamen kente tahsis edilmi�  bu 

mekanda a� aç, kent mobilyas�, gölet vb elemanlar kullan�lmam�� , yal�n bir � ekilde 

düzenlenmi� tir. Tabanl�o� lu bunun(2007); ön planda olan, binalar�n süreklili� ini 

sa� layan ö� eler ve görsel heyecandan dolay� bilinçli olarak tasarland�� �n� 

belirtmektedir (Özkan, 2007). 

Ayd�nlatma: 

Hiç do� al �� �k almayan ya da k�smen do� al �� �k alan al�� veri�  merkezlerinden farkl� 

olmak amac�yla, Japonya’daki örne� ine benzer � ekilde al�� veri�  merkezinin çat�s� 

aç�k b�rak�lm�� t�r. Aç�k ve do� al klimaya sahip do� adaki örne� ine benzetilerek 

olu� turulmu�  bu yap�, gece kentin p�r�lt�s�n�, gündüz güne�  �� �� �n� içeriye almaktad�r. 

Yap�n�n iç k�s�mlar�nda ise ve tavan� kapal� olan ma� azalar bölümünde de yapay 

ayd�nlatmadan yararlan�lm�� t�r. 
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Malzeme ve Renk Kullan�m�: 

Duvar ve dö� emelerde, dükkanlar�n alg�lanabilmesi, vitrinlerin ön plana ç�kabilmesi 

için seçilen malzemeler nötr kalacak � ekilde seçilmi� tir. Bunun için konut binas� ve 

ofis binas�nda kullan�lan ayn� renkte bej ve gri tonlar�nda üç tip kireç ta� �, havuzlarda 

da koyu gri granit kullan�lm�� t�r. Bunun d�� �nda merdiven ve korkuluklarda biri 

metalik gri, di� eri � ampanya ve bak�r renginde iki ana metal kullan�lm�� t�r. 

Korkuluklarda özel üretim camlar kullan�lm�� t�r. Büyük kubbenin içi ise üçgen bej 

rengi akustik yans�t�c� panellerle kaplanm�� t�r. 

Dekorasyon: 

Yar� aç�k pazar � eklinde, çevresel temal� olarak tasarlanan Kanyon Al� � veri�  Merkezi 

kanyonun derin yar�klar�ndan esinlenerek strüktür ve yüksek kalitede malzemelerin 

birle� imi sonucunda olu� turulmu�  mimari yap� olarak gözükmektedir. Al�� veri�  

merkezi içindeki postmodern mimarinin izlerini ta� �yan göller, meydanlar, 

mobilyalar, form geçi� leri al�� �lm��  al�� veri�  merkezinden farkl� olarak tasarlanm�� t�r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 130 

Tablo 4.17. Kanyon Al�� veri�  Merkezi (www.kanyon.com.tr, 2007 ve Özkan, 2007) 
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5. � STANBUL’DAK �  ALI � VER��  MERKEZLER � N� N TASARIM 

KR� TERLER �  AÇISINDAN DE � ERLEND� R� LMES�   

Çok eski ça� larda de� i� imle ba� layan al�� veri�  kavram� günümüzde tüketime 

dönü� mü� , tüketimin mekanlara yans�mas� sonucu; forum, çar� �, al�� veri�  caddeleri, 

büyük ma� azalar gibi çe� itli al� � veri�  mekanlar� olarak kar� �m�za ç�km�� t�r. 

Günümüze gelindi� inde tüketim mekanlar�n�n ald�� � en son ve modern form, 

al�� veri�  merkezleri olmu� tur. Al�� veri�  merkezleri h�zl� ya� ayan kentliye sunulan, 

tüketim ad�na her � eyin bir mekanda topland�� � � ehir paketidir. Her � eyin en ince 

ayr�nt�s�na kadar planland�� �, tasarland�� � ve uyguland�� � al�� veri�  merkezlerinde 

hiçbir � ey tesadüf de� ildir. Her � eyin ziyaretçiye ve tüketime yönelik tasarland�� � bu 

yap�lar, bireylerin; e� lencesini, yeme� ini, al�� veri� ini, k�sacas� sosyal hayat�n� ve 

kararlar�n� yönlendiren bir görev üstlenmektedir.  

Her detay� tasarlanarak planlanan bu yap�lar ilk Amerika’da kendini göstermi�  ve 

zamanla tüm dünyaya yay�lm�� t�r. 1988’de Türkiye’ye giri�  yapan al�� veri�  merkezi 

kültürü bu, y�l�ndan itibaren ülkenin büyük � ehirlerine yay�lmaya ba� lam�� t�r.  

Al� � veri�  merkezlerinin tasar�mlar� ile ziyaretçilere yapay iklimlendirme ile d��  

etkenlerden korunmu� , kontrollü bir sosyal ortam sa� lad�� � ve içinde bar�nd�rd�� � 

fonksiyonlarla bireyin kentteki kamusal alanlarla bulabilece� i � eyleri bu yap�larda 

bulabildi� i görülmektedir.  

Tezde al�� veri�  merkezlerinin tasar�mlar�nda Lynch’in belirtti� i kent tasar�m 

ö� elerinin kullan�ld�� � ileri sürülmü� tür. Dü� ümler, meydanlar, yollar, bölümler, 

s�n�rlar gibi kent ö� eleri ve ayn� zamanda okunabilirlik, ula� �labilirlik, güvenlik, 

ayd�nlatma gibi kent tasar�m kriterleri al�� veri�  merkezleri planlamas�nda yer 

almaktad�r. Kentten esinlenerek yap�lan bu merkezlerin ba� l�ca amac�; kullan�c�n�n 

al�� �k oldu� u ortamlar� sa� layarak ziyaretçiyi rahat ettirmek ve sat�n alma duygusunu 

tetiklemektir. Al�� veri�  merkezlerinde, hedeflenen kitleye ula� abilmesi, sürdürülebilir 

bir yap� olabilmesi için uygulanan tasar�m ilkeleri � ehir planlamac�lar�n�n kent için 

belirledi� i sistemlerle benzerlik göstermektedir.  

Bir al�� veri�  merkezinin kurulmas� için en önemli kriter olan yer seçimi konusunda 

�stanbul’daki yat�r�mc�lar seçici davranmakta, fizibilite çal�� malar� sonucunda 

al�� veri�  merkezinin kurulaca� � bölge de� erlendirilmekte ve belirlenmektedir. 
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Al� � veri�  merkezi yap�m� için tasar�mc�ya verilen arazinin gerçekten al�� veri�  

merkezi yap�m�na uygun olup olmad�� � deneyim, ara� t�rma, de� erlendirmeler 

sonucunda karar verilmektedir. Nüfusu kalabal�k olan kentin uygun bölgelerde 

bulunan büyük arazileri, mal sahipleri taraf�ndan al� � veri�  merkezi haline 

dönü� türülmesi tercih edilen ilk yat�r�m � eklidir. Yabanc� fonlar eskiden bir al�� veri�  

merkezlerine de� er biçerken y�ll�k kiray� on ile çarparken günümüzde onalt� kata 

kadar ç�kmas� bu sektör cazip bir yat�r�m haline getirmi� tir (AMPD, 2007). 

�stanbul’da art�k üretim yapan fabrikalar kapat�larak yerine tüketim yapan al�� veri�  

merkezleri kuruldu� u, Profilo buzdolab� fabrikas� kapat�larak Profilo Al� � veri�  

Merkezi’ne, Eczac�ba� � ilaç fabrikas�n�n kapat�larak Kanyon Al�� veri�  Merkezi’ne 

dönü� türüldü� ü görülmektedir. �stanbul’da al�� veri�  merkezleri “ICSC”nin belirlemi�  

oldu� u türlere benzer � ekilde bölümlere ayr�lsa da bu merkezlerin � ehirle aralar�nda 

bulunmas� gereken mesafeye uyduklar� söylenememektedir. Örne� in, yurtd�� �nda 

süper bölgesel bir al�� veri�  merkezi olan Mall of America � ehir merkezinden uzak bir 

bölgedeyken, �stanbul’da ayn� niteliklere sahip Cevahir Al�� veri�  Merkezi � ehrin 

merkezinde, üstelik trafi� in en yo� un oldu� u bölgede bulunmaktad�r. 

Al� � veri�  Merkezlerinin kullan�labilir olmas� için önemli bir kriter olan 

eri� ebilirli � in, rahat oldu� u �stanbul al�� veri�  merkezlerinin bu avantaja sahip 

olmalar�n�n sebebi � ehrin içinde ve en yo� un sokaklarda ve ana yollara ba� l� 

olmalar�ndan kaynaklanmaktad�r. �stanbul’da eri� ilebilirli � in sorun oldu� u 

etkenlerden biri de, mevcut yol düzenlerinin 2500 ile 1000 araçl� otopark 

kapasitesine sahip al�� veri�  merkezlerinin çevre yollarda neden olaca� � trafik 

s�k�� �kl� � �n� kar� �layacak � ekilde planlanmam��  olmas�d�r. Örne� in �stanbul’un di� er 

kentlerle ba� lant�s�n� sa� layan en önemli akslar�ndan biri E-5 Karayolu’nun hemen 

yan�nda bulunan 2.600 araç kapasiteli Naitulus Al�� veri�  Merkezi, haftasonu hem 

karayoluna olan ba� lant�da hem de yap�ya eri� imi yolunda yo� un trafik s�k�� �kl� � �na 

neden olmaktad�r. 1.278 araç kapasiteli Akmerkez Al�� veri�  Merkezi’nin giri� leri, i�  

ç�k�� � saatleri ve hafta sonlar�nda yo� un trafi� e sahip olan Nispetiye Caddesi’nde 

s�k�� �kl� � �na neden olmaktad�r. Metro City ve Kanyon Al�� veri�  Merkezleri’nin 

bulundu� u Büyükdere Caddesi ve bu caddeye ba� lanan yo� un kav� aklar yap�ya 

karayoluyla eri� ilebilirli � i zorla� t�rmakta, bu al�� veri�  merkezlerinde eri� im için 

metro ve yaya olarak ula� �m gibi alternatiflerin olmas� ula� �m� biraz rahatlatmaktad�r. 

Trafi� in yo� unlu� unu yitirdi� i, yollar�n geni� ledi� i böylece Bo� az Köprüsü giri� inin 

rahatlad�� �, bir bölgede bulunan ve her yönden giri� in sa� land�� � Cevahir Al�� veri�  

merkezinde ise eri� ilebilirlik di � er merkezlere göre biraz daha rahat olmaktad�r.  

Çevre ve mekan�n alg�lanmas� yani okunabilirlik bütün yap�lar için önemlidir. 

Al� � veri�  merkezlerinde, yap�n�n d��  ve iç mekandan alg�lanmas�, mekan�n kendini 

kullan�c�ya do� ru � ekilde ifade etmesi, merkezin amac�na ve hedef kitlesine ula� mas� 
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için önemlidir. �stanbul’da bulunan pek çok al�� veri�  merkezinde okunabilirlik 

sorununu en aza indirgeyecek � ekilde tasarlanmaya çal�� �lm�� t�r. Okunabilirlikte en 

iyi sonucun; do� rusal planl�, meydan ve ana yol üzerinde geni�  galeri bo� lu� u 

bulunan yap�larda al�nd�� � çal�� ma kapsam�nda incelenen yurtd�� � ve �stanbul 

al�� veri�  merkezleri örneklerinde görülmü� tür.  

Kullan�c�lar�n mekan� alg�lamas� aç�s�ndan önemli bir unsur olan mekan 

organizasyonu okunabilirlik aç�s�ndan önemlidir. �stanbul’da Galleria, Capitol, 

Profilo gibi pek çok al�� veri�  merkezlerinde mekan organizasyonunun geleneksel 

Kapal� Çar� �’ya benzer yap�ld�� � söylenmektedir (Balc�o� lu, 2007). Mekan 

organizasyonunda giri� -ç�k�� lar�n, asansör ve merdivenleri yeri oldukça önemlidir. 

Giri� ler, merdiven ve asansörler kullan�c�lar�n olabildi� ince çok ma� aza önünden 

geçebilece� i � ekilde konumland�r�lmaktad�r. Örne� in Carousel Al�� veri�  

Merkezi’nde orta galeri bo� lu� unda bir yürüyen merdiven bir gün a� a� �ya do� ru 

çal�� �rken, di� er gün yukar�ya do� ru çal�� maktad�r. Böylece ziyaretçilerin her zaman 

ayn� güzergah� izlemeyip, farkl� ma� azalar�n önünden geçmeleri sa� lanmaktad�r 

(Akla� , 2007). Ma� azalar�n satt�klar� ürünlere göre grupland�r�lmas� da mekan 

organizasyonunun bir parças�d�r. �stanbul’da ma� azalar� grupland�rmada giyim ve 

tak�n�n bir bölümde, elektronik ve dekorasyon ma� azalar�n� ayr� bir bölümde 

grupland�� �, yemek, market, e� lence ve büyük ma� azalar�nda ziyaretçiyi çekim 

amaçl� kullan�l�rken birbirlerinden uzak tutulup ayr� grupland�� � görülmektedir. 

Galleria ve Metro City al�� veri�  merkezinde ürünlere göre grupland�rma yatayda 

dü� ünülürken, Akmerkez, Carousel, Nautilus ve Cevahir al�� veri�  merkezlerinde 

dikey, Capitol, Profilo ve Kanyon al�� veri�  merkezlerinde ise hem yatay hem dikey 

olarak ma� aza organizasyonu kurgulanm�� t�r. 

Al� � veri�  merkezinde yeni birimlerin aç�lmas� ve organizasyonu tamamen kullan�c� 

taleplerine göre yap�lmaktad�r (Balc�o� lu, 2007). Bu istekler do� rultusunda 

�stanbul’daki al�� veri�  merkezlerinde en çok tercih edilen birim süper marketler 

olarak aç�klanmaktad�r. Kullan�c�lar %57 oran�nda süper marketler, %13 oran�nda 

büyük ma� azalara gelmektedir, giyim ma� azalar� ise %10 oran�nda kullan�lmaktad�r 

(www.ampd.org, 2007) [� ekil 5.1]. 
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� ekil 5.1. Al� � veri�  Merkezleri Birimlerinin Kullan�m Oranlar�          

(www.ampd.org,  2007) 

Okunabilirlik için önemli olan di� er bir unsur da yönlendirmedir. Yönlendirmede 

pek çok yöntem kullan�lsa da fakl� dilleri konu� an kullan�c�lara yönlendirme, i� aret 

levhalar�, yol üzerinde izler, renkler vb. ile anlat�lmaktad�r. Al�� veri�  merkezleri 

anlatmak istedi� ini yollar, i� aretler, bölgeler, s�n�rlar, dü� ümler vb ile yapmaktad�r. 

Metro Centre ve West Edmonton al�� veri�  merkezlerinde yönlendirme; farkl� 

renklendirilmi�  bölgelerin, Nautilus’da dö� emede çizilen s�n�rlar�n, Kanyon’da 

daral�p geni� leyen yollar�n, Cevahir’de i� aretler ve panolar�n a� �rl�kl� olarak 

kullan�ld�� � görülmektedir. 

Suç oran�n�n yüksek oldu� u kentlerde al�� veri�  merkezleri de bu orandan pay�n� 

almaktad�r. �stanbul’da her al�� veri�  merkezinde güvenlik önlemleri üst seviyede 

tutulmaktad�r. Giri� ten itibaren merkezlerde “X-Ray” cihazlar�, metal detektörleri, 

kameralar kullan�lmakta, ziyaretçiler köpekli veya detektörlü özel güvenlik 

görevlileri taraf�ndan ziyaretçiler daima kontrol edilmektedir. Yurt d�� �nda güvenlik, 

al�� veri�  merkezinin kendi bünyesinde çal�� t�rd�� � görevliler ve yerel polislerle 

sa� lan�rken, Türkiye’de yang�n dahil her türlü güvenlik önlemleri kiralanan özel 

güvenlik � irketleri taraf�ndan sa� lanmaktad�r. Güvenlik amaçl� kurulan bilgisayar 

merkezli önlem ve uyar� sistemleri ise mimari çözümler sonucunda kurulmaktad�r. 

Suçu önlemek amac�yla konulan kameralar, dedektörler, simülarklardan bir gerçeklik 

olarak alg�lanmak istenen görünümde olu� an dekorun bir parças� olmaktad�r 
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(Baudrillard, 2005). Al�� veri�  merkezi önlem ve uyar� sistemlerinde �stanbul’daki 

Profilo Al�� veri�  Merkezi’nde, kendi ithal ve imal ettikleri sistemler ile güvenlik 

sa� lanmaktad�r (Kanca, 2007). Kusursuz bir güvenlik sistemi yap�n�n maliyetinden 

daha büyük bir yat�r�m getirdi� inden dolay� merkez aç�s�ndan verimli bir yat�r�m 

olmamaktad�r. Bu nedenle kurulan sistemler sadece bask�y� an�msatan, güvenlik 

oldu� unu kullan�c�lara anlatan, cayd�r�c� bir görünüm sergilemektedir. 

Form tasar�mda mimar�n kendini anlatabildi� i önemli bir unsurdur. Renk, doku ve 

� ekil yüzeyleri belirlerken yap�lar ve sürtüktürler ise form, biçim ve çizgiler olarak 

alg�lanmaktad�r. Yap�lar�n formlar�, strüktürleri ile tasarlanm��  tüm objeler, temelde 

i� lev ve yap�m sistemine ba� l� olarak saptanmaktad�r. Böyle formlar i� levsel veya 

yap�sal anlat�m � eklinde tan�mlanmaktad�r (Ayd�nl�, 1986). �stanbul’daki al�� veri�  

merkezlerinde de kente uyum sa� layan veya kent içinde farkl�la� an; temal�, sade, 

eklektik, postmodern gibi çe� itli formlar i� levsel veya yap�sal olarak 

uygulanmaktad�r. �stanbul’da arazi � ekline ba� l� olarak � ekillenen al�� veri�  

merkezleri strüktürüne de ba� l� olarak; geometrik, simetrik, ritmik, vb. gibi uyar�c� 

ö� elerle tasarlanmakta ve cepheler modern malzemelerle kaplanmaktad�r. Malzeme 

seçimi yine strüktüre ba� l� olarak ve son dönemin modas� olan d��  mekanda so� uk iç 

mekanlarda da s�cak dokulu malzeme tercihi yap�lmaktad�r. Sonuç olarak 

�stanbul’daki al�� veri�  merkezi formlar�, i� levsel olarak tasarland�ktan sonra dikkat 

çekici, uyar�c� etki yaratan � ekil oyunlar�, renk ve görsel tatmin sa� layan malzemeler 

kullan�larak bütünü olu� turan elemanlar�n bilinçli olarak düzenlenmesiyle 

olu� turulmu� tur. 

�stanbul’daki al�� veri�  merkezlerinde ayd�nlatma genellikle çat� pencerelerinden 

sa� lanan do� al ayd�nlatman�n yan�s�ra do� al ayd�nlatmaya en yak�n � ekilde sa� lanan 

yapay ayd�nlatma; çat� pencerelerinden yans�t�lan projektörler ve tavanlara gömülü 

olan yüksek enerjili spotlarla sa� lanmaktad�r. Al�� veri�  merkezlerinde gün �� �� � 

sapmas�ndan etkilenmemek için genellikle güne� in her evresinde �� �� � en az bir 

yüzeyinde k�rarak iç mekana yönlendirebilen piramidal, silindirik veya kubbe 

formunda yap�lan çat� pencereleri kullan�lmaktad�r. Güne�  �s�s�ndan korunmak ve 

fazla gelen �� �n� kontrol etmek için yar� saydam cam veya çe� itli kontrollü kapama 

sistemleri kullan�lmaktad�r.  

�stanbul’daki al�� veri�  merkezlerinde yap�lar�n iç veya d��  dekorasyonlar�nda genelde 

postmodern mimarinin izleri görülmektedir. Dekorasyonun tüketim için kullan�ld�� � 
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yap�larda; � ehir mobilyalar�, yapay göller, bitkiledirme gibi kent ö� eleriyle beraber 

sokak, do� a,  temalar� kullan�larak küçük bir kent havas� yarat�lmaktad�r. Özel 

günlerde geçici temalar�n tasarlanmas�, e� lencelerin, gösterilerin düzenlenmesi ve bu 

meydanlar�n�n tasarlanmas� gibi ziyaretçiyi çekmek için kullan�lan ö� eler olmaktad�r. 

Al� � veri�  merkezleri tasar�m kriterlerinin de� erlendirildi� i çal�� mada; incelenen 

onyedi adet al�� veri�  merkezi tasar�m kriterlerine göre ele al�nd�� � tablo 5.1’de 

Türkiye’deki pek çok al�� veri�  merkezinin yabanc� ülkelerin standartlar�na uydu� u, 

birbirine benzerlik gösterten yap�lar�n tasar�m kriterleri de� erlerinin de birbirine 

yak�n oldu� u görülmektedir [Tablo 5.1]. 

Al� � veri�  Merkezleri; dekorasyonundan mekan organizasyonuna, formundan 

malzemesine, yer seçiminden okunabilirli� ine kadar her � eyin planland�� � küçük kent 

parçac�klar� � eklinde kurgulanmaktad�r. Bu merkezler; insanlar�n bo�  zamanlar�n� 

geçirebilece� i, olumsuz hava � artlar�nda kendilerini rahat hissedebilece� i, zaman�n 

çok de� erli oldu ya� amda beklentilerinin bir mekanda topland�� � kent alternatifleri 

olarak tasarlanmaktad�r.  

Tablo 5.1. Al� � veri�  Merkezlerinin Tasar�m Kriterlerinin Kar� �la� t�r�lmas� 
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6. SONUÇ 

Tarihi boyunca pek çok de� i� im ve geli� im süreci geçiren tüketim ve al�� veri�  

olgusu, küreselle� me ile birlikte günümüzde tüm ya� ant�y�,  kaç�n�lmaz olarak da 

tüketim mekanlar�n� etkilemi� tir. Uzun bir süreçten sonra al�� veri�  merkezlerine 

dönü� en tüketim mekanlar�; çe� itlili � i, ayd�nlatmas�, iklimlendirmesi, dekorasyonu, 

mekan organizasyonlar� vb. ile kullan�c�lar için çekici hale gelmi� tir. 

Al� � veri�  merkezleri günümüz tüketim toplumlar�nda kentsel ya� am�n alternatifini 

sunan mekanlard�r. Kent gibi ya� ayan, hareketli elemanlardan olu� an bu merkezler 

incelenirken de kent gibi de� erlendirilebilirler. �nsanlar kentlerde; toplanma, bir 

araya gelme, oturma, dinlenme, spor yapma, oyun oynama vb. gibi pek çok aç�k hava 

eylemini al�� veri�  merkezlerinde bulabilmektedirler. Al�� veri�  merkezleri kent 

ya� am�n�n verdi� i tüketim, e� lence, bo�  zaman geçirme, dinlenme gibi etkinlikleri 

bir ya� am tarz� olarak sunduklar� için, kent ya� am�n�n bir simülasyonu gibi 

dü� ünülebilirler.  

Al� � veri�  merkezlerinin çevresel ko� ullar� denetim alt�na al�nm��  kent simülasyonu 

olduklar� ileri sürülen bu tezde; de� i� -toku� la ba� layan al�� veri�  eyleminin insanlar� 

tüketime yönlendiren al�� veri�  merkezlerinin tasar�m ilkeleri belirlenmeye ve 

belirlenen ilkelerle �stanbul’dan seçilen al�� veri�  merkezleri de� erlendirilmeye 

çal�� �lm�� t�r. 

Çal�� mada öncelikli al�� veri� , tüketim, tüketim sosyolojisi ve tüketim mekan� gibi 

kavramlar aç�klanmaya çal�� �lm�� , al�� veri�  ve tüketim psikolojisinin ard�nda yatan 

nedenler ara� t�r�lm�� t�r. Ard�ndan al�� veri�  mekanlar�, türleri ve özellikleri ortaya 

konulmu� tur. Eski ça� larda kent duvarlar� kenarlar�na kurulan pazarlardan 

ba� layarak geli� en al�� veri�  mekanlar� günümüzde al�� veri�  merkezleri ad� verilen 

yap�lara dönü� mü� , giderek büyüyerek ihtiyaçtan tatmine giden ve tüketime dönü� en 

bir boyuta ula� m�� t�r. 
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�lk al�� veri�  merkezleri Amerika Birle� ik Devletleri’nde görülmektedir. Araba ile 

ula� �lan bu yap�lara insanlar� çekmek için aktiviteler düzenlenmektedir. Merkezlerin 

amac� kullan�c�y� uzun süre yap�da tutmak ve para harcamas�n� sa� lamakt�r. 

Çal�� mada kentsel mekan literatüründe ve kent mekan�n�n analizinde kullan�lan yer 

seçimi, eri� ilebilirlik, okunabilirlik, yönlendirme, geçi�  mekanlar�, mekan 

organizasyonu gibi tasar�m kriterlerinin yan� s�ra güvenlik, form, strüktür, malzeme 

ve dekorasyon gibi di� er ö� eler tasar�m kriterleri olarak belirlenmi� tir. 

Bir al�� veri�  merkezinin kurulaca� � yerin seçimi detayl� ara� t�rmalar sonucunda 

belirlenmektedir. �stanbul’da aç�lan al�� veri�  merkezlerinden her birinin konumu titiz 

ara� t�rmalar sonucunda belirlenip kullan�ma aç�ld�� � gözlemlenmi� tir.  Dünyadaki ve 

�stanbul’daki pek çok al�� veri�  merkezi için, bulundu� u konumdan hedef kitleye 

ula� mak kadar hedef kitlenin de yap�ya eri� imi önemsenen bir konu olmu� tur. 

�stanbul’daki al�� veri�  merkezlerine eri� imde, merkezin konumunun sahip oldu� u 

ula� �m avantajlar�ndan olabildi� ince yararlan�lmaktad�r. 

Al� � veri�  merkezlerinde yönlendirme, mekan organizasyonu, geçi� ler okunabilirli� i 

sa� layan ö� eler olarak kullan�lmaktad�r. Çal�� ma kapsam�nda �stanbul ve dünyadaki 

al�� veri�  merkezleri örneklerinden edilen verilere göre okunabilirli � in basit planl� 

merkezlerde daha ba� ar�l� oldu� u görülmektedir. Al�� veri�  merkezlerinde 

okunabilirli� i; geçi� ler, meydanlar, ma� azalar, yollar ve galeri bo� luklar�n�n fazla 

olmas� de� il, kar�� �k ve eklektik planlar�n sebep oldu� u yönlendirme karma� as�n�n 

zorla� t�rd�� � saptanm�� t�r. 

Hedef kitleyi cezbeden, göze ho�  gelen, estetik bir al�� veri�  merkezi görünü� ü için, 

formun; ritm, kontrast, oran, simetri ve denge gibi ö� elerin, yap�m tekni� iyle birlikte 

yap�n�n i� levsel olabilmesi için strüktür ve malzeme kullan�m�n�n al�� veri�  merkezi 

tasar�m�ndaki rolünün önemi belirtilmi� tir. Al� � veri�  merkezleri tasar�m kriterleri 

içinde dekorasyonun da incelendi� i çal�� mada, dünyadan ve �stanbul’dan pek çok 

al�� veri�  merkezinde kent ö� elerinin yap� içinde bir arada bulunmas�n�n sonucunda 

postmodern a� �rl�kl� tasar�mlar�n ortaya ç�kt�� � görülmektedir.   

Dünyadan sekiz adet, �stanbul’dan dokuz adet seçilen al�� veri�  merkezleri için 

yap�lan ara� t�rmada görsel, yaz�l� bilgi, röportaj ve yerinde incelemeler sonucunda 

bilgiler elde edilmi� tir. Edinilen bilgiler plan � emalar� üzerlerinde dükkan 

da� �l�mlar�, say�lar� grafiklerle gösterilmi� , binalar�n aç�l��  y�l�, tasar�mc�s�, yap� tipi, 
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ma� aza say�s�, alanlar� hakk�nda tablolar haz�rlanm�� t�r. �stanbul’daki al�� veri�  

merkezleri için yap�lan alan çal�� mas�nda gözlemcinin merkeze ula� �m�ndan, 

okunabilme, mekan�n giri� inden, renk, �� �k, malzemesine ve mekan organizasyonuna 

kadar yap�n�n alg�lanabilmesi yerinde incelenmi� tir. �mkan bulunan al�� veri�  

merkezlerinde yetkilileriyle röportaj yap�lm�� t�r. Her bir merkez ayn� � ekiller ve 

dilde, ayr� ayr� incelenerek al�� veri�  merkezi ile kentin insanlara sundu� u olanaklar 

saptanm�� t�r. Yurtd�� � örnekleri için yap�lan literatür ara� t�rmas� ile yurt içi 

uygulamalar�n kar� �la� t�r�lmas� yap�larak belirlenen tasar�m ilkeleri aç�s�ndan bir 

de� erlendirme yap�lm�� t�r.  

Çal�� mada, �stanbul’daki Galleria, Kanyon, Cevahir vb. gibi pek çok al�� veri�  

merkezinin yurtd�� �ndan örnek al�narak yap�lm��  olduklar� gerçe� i ile kar� �la� �lm�� t�r. 

�stanbul’daki al�� veri�  merkezlerini yurtd�� �ndakilerden farkl� k�lan � ey; bu yap�lar�n 

kentin tam merkezinde yerle� tirilen ve kentliyle köylünün bulu� mas� sa� layan 

Osmanl�’n�n geleneksel çar� �lar� gibi, kentin merkezinde ve en i� lek caddelerinde 

in� a edilmesi, böylece her kesimden kullan�c�y� bir çat� alt�nda birle� tirmesidir. Yurt 

d�� �ndaki modern al�� veri�  merkezleriyle Osmanl� çar� �lar�n�n sentezi olan �stanbul 

al�� veri�  merkezleri, günümüz ko� ullar�na ayak uydurmu�  güvenli, ya� am için uygun, 

tüketilebilir, hem bo�  zaman�n de� erlendirildi� i hem de zaman�n kazan�ld�� � 

alternatif mekanlara dönü� mü� tür.  

Al� � veri�  merkezleri kendilerini besleyen ve bir bulu� ma merkezi haline getiren 

otoyollardan, otomobillerle örtülü bir alana benzeyen park yerlerinden, bilgisayar 

terminaline bütün etkinlikleri yans�tan i� levsel bir ekrana benzeten ve kentten ayr� bir 

� ekilde ele al�nmamas� gereken yap�lar oldu� unu belirten Baudrillard’�n (2005), 

al�� veri�  merkezlerini toplumsal ya� amla bir yerle� im ve trafik düzenine ait i� lemsel 

bir simülasyonun gerçekle� tirildi � i zaman-mekanlar olarak belirtmesi bu çal�� man�n 

varmak istedi� i sonucu desteklemektedir. Kentin sosyo-ekonomik durumunu, 

kimli � ini yans�tan bu s�k�� t�r�lm��  (zaman ve yap� organizasyonu aç�s�ndan) 

simülasyon mekanlar�n olu� umunda kent için gerekli olan düzenlemeler al�� veri�  

merkezleri için de geçerli oldu� u anla� �lmaktad�r. Al�� veri�  merkezleri her ne kadar 

kent dokusunu ta� �masa da kentteki do� a � artlar�n�n elveri� siz oldu� u zamanlarda 

kente alternatif olarak kullan�lmakta ve sosyal ya� am�n, toplumsall�k biçiminin 

geli� mekte oldu� u mekanlar olmaktad�r. 
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