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Abstract 

Since the prehistoric ages, power holders have aimed to exert control and 
authority on masses of whose minds they aimed to manipulate to serve their 
best interests. Gustav Le Bon argues that masses refer to; “regardless of their 
nationality, profession or gender a random collection of individuals”. Le Bon 
also asserts that when individuals are grouped, they turn into crowds 
thereby creating a supreme entity beyond self-identity. The Mass refers to a 
homogenous structure having melted in one pot and there is singularity in 
the mentality of mass. Behaviors are controlled by emotions and prejudices 
rule over. Accordingly, Perception Management holds vital significance as 
one of the most salient instruments of psychological war. Perception 
Management has turned into a popular instrument in the hands of political 
authorities after the Cold War and particularly in the aftermath of Financial 
Globalization. In the construction of perception, media instruments are 
equally effective as financial instruments. Likewise companies currently 
utilize the concept of Perception Management as a tool. Thus the purpose of 
this study is to exhibit the economic and cultural functions of Shopping Malls 
(AVM) that took the lead front as a symbol of consumption culture after 
Financial Globalization in particular. In addition the study aims to analyze 
the effects of “Perception Management” that can lead customers to visit 
shopping malls as “an economical market place and setting for socialization”. 
Research population is formed of analyzing shopping malls as companies 
within the scope of economic dimension of globalization. The limitation of 
the study is that, within the framework of perception management and 
corporate perception management concepts, the survey administered to 
university students in Istanbul was assessed by implementing qualitative 
method. 
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Özet 

Tarih öncesi zamanlardan beri yönetenler kitleler üzerinde kontrol ve güç 
elde etmeye ve kitlelerin zihinlerini kendi çıkarları doğrultusunda 
yönlendirmeye çalışmışlardır. Gustav Le Bon’a göre kitle; “milliyeti, mesleği, 
cinsiyeti ne olursa olsun, rastgele bir fertler topluluğudur”.  Le Bon bireylerin 
bir araya gelmeleriyle kalabalık haline dönüştüklerini, kişilik üstü bir varlık 
ortaya çıktığını öne sürmektedir. Kitle bir potada erimiş homojen bir yapıyı 
ifade etmektedir ve kitle zihni tekleşmiştir. Davranışlarda duygu ön 
plandadır ve önyargılar egemendir. Bu bağlamda psikolojik savaşın en 
önemli estrümanlarından birisi olan algı yönetimi çok önemlidir. Algı 
yönetimi; Soğuk Savaş sonrası ve özellikle ekonomik küreselleşmenin 
sonucu olarak, siyasi iktidarların kullandığı bir araç haline dönüşmüştür. 
Algının inşasında ekonomik enstrümanlar kadar, medya enstrümanı da 
önem arzetmektedir. Günümüzde işletmeler de algı yönetimi kavramını bir 
araç olarak kullanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; özellikle ekonomik 
küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan ve tüketim kültürünün bir göstergesi 
olan Alışveriş Merkezlerinin (AVM) ekonomik-kültürel işlevlerinin ne 
olduğunu ortaya koymak, “ekonomik bir pazar yeri ve sosyalleşme” alanı 
olarak müşterilerin AVM’lere gitmelerinde “algı yönetimi”nin etkisini 
araştırmaktır. Araştırmanın evrenini, küreselleşmenin ekonomik boyutu 
bağlamında AVM’lerin birer işletme olarak incelenmesi oluşturmaktadır. 
Araştırmanın sınırlılığını ise; algı yönetimi ve kurumsal algı yönetimi 
kavramları çerçevesinde İstanbul’daki üniversite öğrencileriyle yapılan 
anket çalışmasının nitel yöntemle değerlendirilmesi oluşturmaktadır. 
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1. Ekonominin Değişen Dinamikleri, Küreselleşme ve Tüketici Davranışı 

1.1. Tarihsel Bir Perspektifle Ekonomik Dönüşüm ve Sonuçları Üzerine Kısa 
Bir Bakış 

18. Yüzyıl sonu ve 19. Yüzyılda meydana gelen ekonomik ve sosyal dönüşümler 
zenginliğin paylaşımı ve toplumsal evrimin yönü açısından eleştirel hatta karamsar 
diyebileceğimiz yaklaşımları ortaya koymuştur. Dönemin en etkili 
ekonomistlerinden David Ricardo ve Karl Marx'a göre; üretim ve gelirden en büyük 
payı toplumsal içindeki küçük bir grup alacaktır. Ricardo toprak sahiplerinin, Marx 
sanayici kapitalistlerin gelirden alacakları payın giderek artacağını ileri 
sürmüşlerdir. Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri(1817) adlı eseri 
yayınlayan Ricardo'ya göre, 'toprağın fiyatının uzun vadede geçirdiği değişim, yani 
toprak rantı' asıl sorundur. Nüfus ve üretim arttıkça toprak kıtlaşıyordu, arz-talep 
yasası toprağa ödenen kiraların artacağına işaret ediyordu. Bu durumda toprak 
sahiplerinin milli gelirden alacakları pay artacak ve toplumsal denge bozulacaktır. 
Ricardo'nun önerisi ise, kira üzerindeki vergilerin arttırılması gerektiği 
yönündedir. Ancak daha sonraki dönemlerde tarım arazisinin değeri diğer 
zenginlik biçimlerine kıyasla düşmüştür, çünkü teknolojinin ilerlemesi ve 
endüstrinin büyümesiyle insanlık gıda ve tarımın baskısından kurtulmuştur. Buna 
karşın Ricardo'nun 'kıtlık teorisi' hala önemlidir, çünkü belli malların fiyatlarının 
uzun vadede giderek artması potansiyeline ve sorununa dikkati çekmiştir. 
Günümüz küresel ekonomisinde ve dünyasında, belli fiyatların giderek artması 
toplumların dengesini ve milyarlarca bireyin faaliyetlerini etkileyecek ve 
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bozacaktır. Bugün metropollerdeki gayrimenkul fiyatları ve petrol fiyatları 
Ricardo'nun modelindeki tarım arazisi fiyatlarının yerine geçebilecek örneklerdir. 
Ekonomideki arz-talep mekanizması bu süreci dengeleme işlevini görmekle 
birlikte, belli bir ürün-mal-hizmetin fiyatındaki ivmelenmeyle birlikte uzun vadede 
eşitsizliğin arttığı bir toplumsal düzeni dengelemek kolay olmayacaktır. 
Ricardo'nun kıtlık prensibi bu bağlamda dikkate değerdir (Piketty, 2015:6-8).  

Marx'ın Ricardo'dan 50 yıl sonra Kapital (1867) adlı eserini yayınladığı dönemde 
ise ekonomik toplumsal dinamikler değişmiştir, sanayi kapitalizminin doğasını 
anlamak daha önemli hale gelmiştir. Ekonomideki büyümeyle birlikte, kırdan 
kente göç artmış, işçiler gecekondulara yığılmıştır.  Düşük ücretle ve uzun çalışma 
süreleriyle, işçilerin sefalet içinde yaşadığı ve kentlerin bir eşitsizlik mecrası 
olduğu bir düzene geçilmiştir. 19. Yüzyılın ilk yarısı boyunca sermayenin milli 
gelirden aldığı pay artmıştır ve ücretler düşüktür. Eşitsizlik sarmalı ekonomik ve 
politik şok dönemleri hariç devam etmiştir, emekçinin geliri düşükken sermayenin 
kârı artmıştır. Endüstriyel büyümeye karşın kitlelerin sefaleti sorununa yanıt 
Marx'ın 1848'deki Komünist Manifesto'su ile gelmiştir. Ricardo gibi Marx da 
kapitalist sistemin evrimine karamsar yaklaşmaktadır. Kapital'de Marx, 
Ricardo'nun sermayenin fiyatı ve kıtlık prensibi modelini esas alarak sermayenin 
topraktan ziyade endüstriyel olduğu ve sınırsızca birikebileceği (sonsuz birikim 
prensibi) düşüncesini ortaya atmıştır. Bu bağlamda sermaye sınırtanımaksızın 
birikme ve belli grupların elinde yoğunlaşma eğiliminde olup, milli gelirden aldığı 
pay da sürekli artacaktır. Ancak sonraki dönemlerde eşitsizlik sürmekle birlikte, 
teknik ilerleme ve verimliliğin artmasıyla ücretler de artmaya başlamıştır. Sermaye 
birikimi ve yoğunlaşmasını kısmen dengeleyecek bir faktör, verimlilikteki artıştır. 
Buna karşın Marx'ın sanayi devrimiyle birlikte sermaye sahibinin yoğunlaşan 
zenginliği karşısındaki toplumsal dengesizliğe getirdiği eleştiri ve verdiği yanıt 
önemlidir. Marx'ın sonsuz birikim prensibi günümüz ekonomistleri için de ilham 
kaynağı olabilecek önseziyi içermektedir (Piketty, 2015: 8-12). 

Ricardo ve Marx'ın 19. yüzyılda kapitalizme getirdikleri karamsar analizlere 
karşılık olacak iyimser analizi ise 20. yüzyılda Simon Kuznets getirmistir. Kuznets'e 
göre, kapitalistleşmenin ileri evrelerinde gelir eşitsizlikleri kendiliğinden azalacak 
ve istikrarı yakalayacaktır. 2. Dünya Savaşı sonrasında 1955 yılında ileri sürülen 
bu teori, dönemin dünyasına uygun düşmekteydi, sabırlı olmak kaydıyla büyüme 
herkese fayda sağlayacaktı. Dengeli büyüme (üretim-gelir-kâr-ücret-sermaye-
piyasa değeri-gayri menkul gibi) tüm değişkenlerin dengeli seyrettiği ve farklı 
toplumsal kesimlerin büyümeden aynı oranda pay alacağı bir modeli ifade 
etmektedir. Bu açıdan Kuznets, Ricardo ve Marx'ın karamsar 'eşitsizlik sarmalı' 
analizlerinin tersini ortaya koymuştur. Gelir paylaşımına ilişkin ilk istatistiki 
seriler, Kuznets'in Yüksek Gelir Gruplarının Gelir ve Tasarruflar İçindeki Payları 
(1953) adlı eserinde yer almıştır. Bu eser, ABD'nin 1913-1948 dönemini inceleyen, 
eşitsizliğin ilk kez ampirik olarak ölçüldüğü bir çalışma olmuştur. Yıllık milli gelir 
ülkedeki toplam gelirin hesaplanmasını ifade ederken; gelir vergisi için 
hazırlanmış gelir beyannameleri ise yüksek gelirlerin milli gelir içindeki paylarını 
ölçmek içindir. Ancak gelir üzerinde vergi yokken bile, kişi ve şirketlerin gelirleri 
hakkında net bilgi bulunmadığı biliniyordu. Vergilendirme, kamu harcamaları ve 
hizmetlerini finanse etmeye yönelik olarak yurttaşların katkısını zorunlu kılan ve 
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vergi yükünü bölüştüren bir işlem olmasının yanı sıra; kategori-bilgi-şeffaflık 
üretmenin de bir yoludur. Kuznets, topladığı veriler ile ABD'de 1913-1948 
döneminde gelir eşitsizliğinde düşüş olduğunu tespit etmiştir. Kuznets, yüksek 
gelirlerdeki daralmanın 30'lardaki kriz ve savaşın tetiklediği şoklardan 
kaynaklandığının elbette farkındaydı. Ancak 1955 yılında Ekonomik Büyüme ve 
Gelir Eşitsizliği adlı eserinde, eşitsizliğin heryerde bir "çan eğrisi"ni izlediğini, 
sanayileşme ve kalkınma sürecinde eşitsizliğin artacağını sonrasında düşeceğini 
ileri sürmüştür. Bu bağlamda Kuznets Eğrisi teorisi, sanayileşmenin ilk 
aşamalarında artan eşitsizliğin, kalkınmanın ileri aşamalarında azalacağını ileri 
sürer. Kuznets'e göre, az gelişmiş ülkeler de er geç bu süreci yaşayacaktır. Ancak 
ampirik temelli çalışmaların temellerinin kırılganlığı dikkate alınmalıdır. Zira 
1914-45 arası dönemde zengin ülkelerdeki eşitsizliğin azalmasında dünya 
savaşlarının ve savaşın tetiklediği ekonomik-politik şokların etkisi büyüktür. 
Bununla birlikte Kuznets'in eşitsizlik üzerine ilk tarihi serileri ortaya koyduğu 
istatistiksel analizin önemi büyüktür (Piketty, 2015:12-16). 

Piketty, ekonomik determinizme itimat edilmemesi gerektiğine dikkati 
çekmektedir. Ve zenginliğin paylaşımına ilişkin tarihin, sadece ekonomik 
mekanizmalara indirgenmeden, aynı zamanda politik bir tarihin parçası olarak 
değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerdeki belli 
dönemlerde görülen eşitsizlikteki azalmanın savaşların ve ekonomik-politik 
şokların tetiklemesiyle ortaya çıktığını vurgulamaktadır. Bu bağlamda 
eşitsizliğin azalışını, bu şokların önlenmesi konusunda devreye giren kamu 
politikalarının eseri olarak değerlendirmek gerektiğini söylemektedir. Ayrıca 
80'lerden buyana eşitsizliğin yeniden artışının nedenini, özellikle vergi politikaları 
ve finansal politikalardaki ani değişikliklerle ilişkilendirmektedir. Piketty'ye göre 
eşitsizliklerin tarihinin; ekonomik-politik-toplumsal aktörlerin adalet 
tasavvurlarına, aralarındaki güç dengesine ve sonuçta kolektif tercihlerine bağlı 
olarak okunması gerekmektedir. En kısa ifadeyle eşitsizliğin tarihi, ilişkili tüm 
aktörlerin ortak tarihi ve ürünüdür. Zenginliğin paylaşımı konusundaki dinamikler, 
yakınsama (eşitsizliği azaltan mekanizmalar) ya da ıraksama (eşitsizliği arttıran 
mekanizmalar) yönünde mekanizmaları devreye sokar. Eşitliği bozan 
eğilimlerin hakimiyetini bozacak doğal/kendiliğinden bir süreçten bahsetmek ise 
oldukça zordur. Örneğin, eşitsizliği azaltmaya yönelik kuvvetlerden birisi, bilginin 
yayılması ve eğitime yapılan yatırımdır. Bilgi ve becerilerin dağılımı, küreselleşen 
dünyada ulusal ve uluslararası ölçekte eşitsizliğin de azalmasına nispi katkıda 
bulunmaktadır. Teknolojik yakınsama süreci ise; hem serbest ticaret için teşvik 
edilir, hem de kamuya ait bilginin dolaşımı/paylaşımı süreciyle ilgilidir. Ayrıca 
teorik olarak "beşerî sermayenin yükselişi" de eşitsizliğin azaltılması yönünde bir 
mekanizmadır. İyimser bir yaklaşımla; beşerî sermayenin finansal ve gayrimenkul 
sermayesi karşısındaki durumu ve yetenekli kadroların hissedarlara karşı durumu 
daha adil ve liyakate dayalı olabilecektir. Modern dünyada yaşam süresi 
uzadığından, yaşlılık günleri için tasarruf mekanizması geliştirilmiştir. Bu aynı 
zamanda kamunun, gelir adaleti yönünde, insanların yaşam boyunca hayat 
standartlarının ve tüketebilme gücünün düşmemesi yönünde teşvik ettiği bir 
süreçtir. Tasarruf mantığı değişmiştir, bireysel emeklilik sistemi kamu destekli 
olarak uygulamaya konulmuştur. Piketty, 21. yüzyılda da önceki yüzyıllarda olduğu 
gibi beşerî olmayan sermayenin hakimiyetine dikkati çeker. Küreselleşmenin 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2019, 9 (1), 103-124.  107 

 

avantajlarına karşın bugün de her yaş ve grupta servet eşitsizliği geçmişte olduğu 
kadar sürmektedir. Eşitlik ya da adaletten yana uzun vadede en önemli kuvvet; 
bilgi ve becerinin yayılmasıdır ki bu, küreselleşmenin avantajlı yanlarından 
birisidir (Piketty, 2015: 22-24). 

Politik, ekonomik, toplumsal şok dönemlerinde, özellikle kamu politikalarının 
devreye girmesiyle eşitsizliğin azaltılması yönünde uygulamalar yapılmaktadır. 
Nitekim günümüzde yaşam süresinin ve çalışma yaşamının uzaması, hem farklı 
kuşakları çalışma yaşamında daha çok yan yana getirmektedir. Hem de her 
kuşaktan çalışanlar, uzun süren yaşlılık dönemleri için kamu destekli tasarrufa 
teşvik edilmektedir. Bu esasen, gelir eşitsizliğini düzenlemeye yönelik önlemlerden 
birisi olmakla birlikte, bireylerin yaşam boyu tüketebilme ihtiyacını karşılayacak 
bir gelire sahip olmasıyla da ilgilidir. Yaşam standardının, her yaştakiler için; 
tüketim kültürüne ters düşmeyecek şekilde sürdürülmesine ve korunmasına 
yönelik politikalarla ilgilidir.     

Devletler 19.yüzyılın sonlarından itibaren sosyal güvenlik sistemlerini kurarak 
gelir dağılımı adaletsizliğine biraz da olsa adil bir çözüm bulma yoluna 
gitmişlerdir.  Latin Amerika ve Doğu Avrupa’da bu sistemler hemen hemen çökmüş 
durumdayken, gelişmiş OECD ülkelerinde daha az dramatik bir durum söz 
konusudur. Yine de gelecekte demografik yapı ve verimlilikteki gelişmelere bağlı 
olarak ciddi problemlerin ortaya çıkacağı görülmektedir. Örneğin, Avrupa 
Birliği’nde 2001 yılında sosyal güvenlik sisteminde %16 olan devletin ortalama 
aktarım oranının 2050 yılında %27’ye çıkması beklenmektedir (İlhan 2016a: 171). 
Demografik yapının hızla değiştim gösterdiği dünyada son elli yılda sosyal güvenlik 
sistemlerinin çalışanlara yaşlılıklarında sağladığı fayda düzeyinin gerilemesiyle 
birlikte devletler bireysel emeklilik ve birikimli hayat sigortası gibi özel emeklilik 
sistemlerine yönelmiş, katılımın artmasını sağlamak üzere vergi indirimi veya 
muafiyeti, vergi ertelemesi, devlet katkısı vb. teşvikler uygulamıştır (İlhan 2016b: 
561). 

Kapitalizmin küreselleşmeyle birlikte evrildiği günümüz dünyasında; değişmeyen 
söylem, “sermayenin hegemonyasının sürekliliği ilkesidir”. Zira tüketebilecek 
kadar gelir düzeyine sahip insan, mevcut sistemi ayakta tutacaktır. Ekonomide, 
siyasette, kültürde ortak söylem; “gücün, satın alma gücünün, tüketim kültürünün 
korunumu” ilkesidir. Bugün teknoloji, medya, ihtiyaçlara yönelik her tür ürün ve 
hizmet; imajinel değerleriyle birlikte(marka değeri) dolaşıma girmekte ve 
tüketime arz edilmektedir. O halde küreselleşmenin ekonomik, siyasi ve toplumsal 
dinamikleri vardır ve esasen küreselleşme farklı dinamikleri olan bütüncül bir yapı 
olarak algılanmalıdır. Teknoloji transferi, işçi-emek-hizmet transferi, bilgi 
transferi, ülkeler arası serbest mal ve hizmet ticareti gibi hususlar küreselleşmenin 
mihenk taşlarıdır ve dünyayı ortak bir pazar alanı haline getirmiştir. Medya ise 
hem bir ekonomik güç olarak işlev görmekte hem de kültür transferleri ile akışkan 
bir kültür yaratmaktadır ( Kaplan FN, Kaplan NF, 2018: 23-32). Modern toplumda 
insan, bu akışkan kültürün sınırsız ihtiyaçlarını karşılamada güçlük çekmekte ve 
eksik hissetmektedir. Tüketim toplumunun bir parçası olmak için, daha çok ve 
marka değeri farklılaştırılmış olan ürün ve hizmeti almak için, gelirini aşan 
harcama yöntemlerine(kredi imkanlarıyla) başvurarak geleceğini borçlandırmakta 
ve yoksul ama tüketebilen bir müşteri kimliği sergilemektedir. Geleceğin riske 
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edilmesi davranışı, rasyonel olmaktan ziyade, duygusal bir motivasyondan 
kaynaklanmaktadır.  

Zira, insanların risk alma eğilimlerinde; toplumsal, tarihsel, inançsal, geleneksel, 
servet sahibi olmak ya da yoksulluk gibi birçok değişken etkili olabilmektedir. Risk 
alma davranışı, içinde bulunulan koşullardan bağımsız değildir. Ancak sıradan 
insanın, ekonomist ya da matematikçi gibi fayda/maliyet hesabı yaparak risk alma 
davranışına girmesi de zor görünmektedir. Kişilerin tercihleri koşullara göre 
değişebilmekte ve karar sürecinde sezgisel faktörlerin de etkisi olabilmektedir. Bu 
bağlamda insanların, kazancın söz konusu olduğu durumlarda riskten kaçınıp, 
kaybetmenin söz konusu olduğu durumlarda risk alma eğiliminde olabildikleri 
gözlenmiştir(Demir, Akyol, 2018: 92-94). Gelir, satın alma gücünü gösterir. Paranın 
yüzeyi değişse de güç imgesi olarak anlamı aynıdır. Aynı ihtiyaçları karşılayan 
ancak farklılaştırılmış nesnelerin, farklı satın alma değeri vardır. Çünkü bir ürün ya 
da hizmetin marka değeri onun nesneler hiyerarşisindeki yerini belirlemektedir. O 
halde para ve paranın satın aldığı şeyler; sadece bir ihtiyacı değil, ihtiyacın türev 
yansımalarını (toplumsal saygınlık, statü gibi) da karşılayan bir araçtır. 
Günümüzde marka değeri yükseltilmiş ürün ve hizmetler (konut, otomobil, giyim, 
vb.) yüksek sınıfları yoksullardan ayırır, yaşam bütünüyle ayrışmalarla doludur. Bu 
ayrışmaların rasyonalitesini satın alma gücü (para/marka/statü) belirlemektedir. 
Benjamin 19. Yüzyılın Paris’ini, uluslararası fuarları, pasajları, modası ile küresel 
bir pazar yeri olarak betimlenmiştir. Benjamin’e göre fuarlar ve pasajlar, insanı 
“müşteri” olarak algılar ve sahte bir eşitlik üretir. 19. Yüzyılın Paris’inin pasaj ve 
fuar alanları gibi bugün de dijital iletişim platformları ve AVM’ler farklı kesimden 
insanları buluşturan, sosyalleşme, eğlence, alışveriş gibi ihtiyaçlarını karşıladığı 
mecralara dönüşmüştür. Bu bağlamda özellikle AVM’ler; her tür ürün-mal-hizmet 
ve “değer transferi”nin yapıldığı Benjamin’in deyimiyle, herkesin müşteri kimliği 
ile içinde yer aldığı ve sahte bir eşitlik sağlayan pazar yerleridir(Kaplan AB, Kaplan 
FN, 2018:55-62). 

Küreselleşmeyle birlikte özellikle 1990’ların sonrasında, pazar koşulları 
değişmiştir ve işletmeciler için tüketici memnuniyeti açısından mağazaların yeri 
daha çok önem kazanmıştır. Böylece kentlerdeki klasik mağazacılık anlayışı 
değişmiş, eğlence ile alışverişin birleştiği alışveriş merkezleri ön plana çıkmıştır. 
Tüketiciler açısından, cadde mağazalarından ya da pasajlardan ziyade AVM’ler 
daha cezp edici mekanlar haline gelmiştir. İşletmeciler hem tüketicinin taleplerini 
dikkate alarak hem kurumsal kimlikleri bakımından; ‘güvenlik, otopark, temizlik, 
eğlence-oyun’ gibi imkanları ve kompleks yapısı olan, AVM olarak nitelendirilen 
büyük mekanları tercih etmişlerdir. Açık pazar yerlerinden kapalı mekanlara 
doğru tarihsel olarak alışveriş mekanları değişim geçirmiştir. Açık pazar yerleri, 
kervansaraylar, kapalı çarşılar, 19. Yüzyıl Avrupa’sında bölümlü mağazalar, 20. 
Yüzyıl başlarında zincir mağazalar, son olarak 1950’li yıllarda Amerika’da ortaya 
çıkan ve bugün tüm dünyada alışverişin sembol mekanı olan AVM’ler; tüketiciler 
için ihtiyaçların karşılandığı ortak kamusal alanlar olmuşlardır. En kısa ifadeyle 
AVM’ler; farklı tip ve hacimlerdeki ticari işletmeleri, hizmet kuruluşlarını içinde 
barındıran, merkezi bir birimce planlanan, yapılandırılan ve yönetilen kompleks 
yapılardır (Köksal Y, Emirza E, 2011: 75-76). AVM’ler ekonomik ve sosyal hayatın 
bir parçası ve tüketicilerin ilgi odağı haline gelmiştir. AVM’ler; farklı hizmetlerin 
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verildiği, eğlence imkanının ve ürün çeşitliliğinin olduğu, aile üyeleri ve arkadaş 
grupları gibi insanların toplu ya da bireysel olarak vakit geçirip sosyalleşebildiği, 
tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap veren, “tüketim toplumunun göstergesi” 
durumundaki kapalı mekanlardır. Türkiye’de ilki 1988’de İstanbul’da Galleria 
adıyla açılmış, özellikle 2000’li yıllarda ivme kazanarak büyük kentlerdeki alışveriş 
merkezi sayısı artmıştır. Küreselleşme, iç ve dış göçlerin birçok sebeple daha 
yoğun yaşandığı bir süreci de ifade etmektedir. Bu bağlamda, metropollerin 
merkezinden dışarıya doğru yeni yaşam yerleri inşa edilmektedir. Merkezden 
dışarıya doğru alışveriş merkezlerinin de açılmasıyla, her yaşam yerleşkesinin 
ihtiyaçları, kendi bölgesi içinde karşılanmış olmaktadır(Köksal Y, Aydın E, 2015: 
231-232). Sanayi toplumunun yeni evresi olarak küresel kültürün/tüketim 
toplumunun sembol mekanlarından olan alışveriş merkezleri; üretmekten ziyade 
tüketme ihtiyacı duyan kitleler için adeta bir sığınak, ya da içinde her şeyi 
bulabilecekleri küresel dünyanın bir izdüşümü niteliğindedir.      

1.2. Tüketici Davranışı ve Algıda Markanın İşlevi 

Tüketiciler ihtiyaçlarını karşılamada çok sayıda markayla karşı karşıya kalırlar. 
Marka bir şirketin, maddi olmayan en önemli servetlerinden biri olup, her şirket 
markasını oluşturmaya, güçlendirmeye ve korumaya yarışmacı rekabetin doğası 
gereği önem vermektedir. Tüketicilerin satın alma davranışlarında, gelir 
durumlarının ve ürün fiyatının önemi kadar, markanın adının da önemi büyüktür. 
Dolayısıyla tüketiciler, ürünün kalitesini, menşeini ve ürünün rekabet pazarındaki 
marka değerini dikkate almaktadırlar. Bu bağlamda markaların, her tüketici için 
rasyonel ve duygusal anlamı vardır (Valaskova, K- Kliestikova,J-Krizanova, A, 
2009:149-151).    

Ürünün tüketiciye pazarlanması konusunda ürün tasarımının da stratejik bir araç 
olarak işlevi vardır. Rekabet pazarında tasarım ürünü farklılaştırıcı baş 
unsurlardan birisidir.  Tasarımcıların amacı, ürünün marka algısını yenilik lideri 
olarak geliştirmektir. Tasarımcılar tüketicinin ürün algısını; ‘ihtiyaç karşılama, 
estetik bir değer katma ve marka değeri yaratma’ bağlamında oluşturmaya 
çalışmaktadırlar. Dolayısıyla tasarımcılar, tüketicinin ürünle girdiği iletişimin 
biçim ve içeriğini dizayn ederler. Tüketici algısı, ürün ve markanın; tasarımı 
bağlamında (tüketicisine pozitif değer katan, tüketicisinin iyiliğine hizmet 
eden)şekillenmektedir (Mishra, A- Mohanty, B. K.- Dash, S, 2015:43-45) 

Herhangi bir ürünün dış görünüşü alıcıda kalite algısı açısından ilk izlenimi 
oluşturmaktadır. Tüketici deneyiminde; görsel algı, görsel çekicilik ve estetik 
uyaran önem teşkil etmektedir. Satın almada, ürünün görünüşü marka seçiminde 
nihai rol oynar. Görsel açıdan cazip tasarımlar, tüketici açısından daha işlevsel ve 
üstün ürünler olarak algılanır. Bu bağlamda ürünlerin estetik değeri, görmekle elde 
edilen hazla açıklanabilir. Tükettiğimiz ürünler; kim olduğumuzu yansıtır, 
kimliğimizin bir parçası olarak algılanır. Herhangi bir ürüne-markaya sahiplik; 
aynı zamanda sosyal bir değere paydaşlığı, sosyal bir gruba aidiyeti ifade etmesi 
bakımından sosyo-psikolojik fayda üretmiş olur. Tasarım, tüketicinin ürünle 
duygusal bir etkileşim içine girmesini sağlamak içindir. Görsel nesneler (tasarımı 
iyi olan markalara sahiplik) özellikle, insanların toplumsal kabul görme ve 
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beğenilme ihtiyacını karşılaması bakımından önem arz ederler (Mishra, A-Dash, S, 
2014:1-4) 

Markanın tasarım öğeleri, markayı diğerlerinden ayıran ve tanımlayan semboller 
sistemidir. Markanın adı, logosu, renkleri, yazı tipi gibi unsurlar ürüne kişilik 
özellikleri katmaktadır. Markanın tasarım özellikleri bir ürünü; kadınsı ya da 
erkeksi, sağlam ya da sofistike, heyecan verici ya da rahatlatıcı şeklindeki 
niteliklerle bir kişilik olarak algılatabilmektedir. Markanın ismi bile, ses dizilişinin 
yorumlanması açısından kültürel bir kodu ifade eder (Lieven, T- Grohmann, B-
Herrmann, A-Landwehr, J.R.-Tilburg, M.V. 2015:147-150)     

2. Algı Yönetimi Bağlamında AVM’lerin Algılanmasına Yönelik Bir Araştırma 

2.1. Algı, Algılama Yönetimi ve Kurumsal Algı Yönetimi 

Kitleler üzerinde güç sahibi olma isteği, tarihsel olarak süregelen bir olgudur. Güç 
istemi ve kitleleri yönlendirmek amacıyla; insan davranışları üzerine çalışmalar 
yapılmış, kitlelerin zihinleri kontrol altına alınmaya çalışılmıştır.  Buna göre 
algılama yönetimi; geniş kapsamlı ve daha kesin enformasyon elde ederek, kitleleri 
yönlendirmede veri akışını kontrol etmek ve geliştirmek anlamına 
gelmektedir(Saydam’dan aktaran: Özer, 2012:157). Bu yöntem ABD siyasi 
kararlarının tüm dünya kamuoyunda benimsenmesi için kullanılan bir teknik 
olarak, ilk kez ABD Savunma Bakanlığı tarafından kullanılmıştır (Özer, 2012:148).  

Algılama çevremizdeki fiziksel ve sosyal dünyaya anlam verebilmemizi sağlayan 
bir araçtır. Algılarımız dış dünyayı anlamlandırmamızı sağlamaktadır. Algılama, 
dünyayı anlamlandırmamızı sağlayan; duyusal verileri seçme, düzenleme ve 
yorumlama sürecidir (Sarrovar’dan aktaran: Kaypakoğlu, 2010: 17).  Algı ise 
beynin duyu organları tarafından toplanan bu bilgileri seçme, düzenleme ve 
yorumlama sürecidir (Kowalski’den aktaran: Kaypakoğlu, 2010:17). 

Dışarıdan gelen tüm uyarıcılar algılama sürecini etkiler. Modern dünyada 
uyaranlar giderek karmaşıklaşmakta ve algılamalarımız daha çok kültürel boyutta 
gerçekleşmektedir. Dış dünyadan gelen kodlanmış uyarıcılar, duyu organları 
tarafından algılanır, ancak anlamlandırma süreci kültürel boyutta gerçekleşir. Algı 
yönetimi ise; kişi, grup ya da kitlelerin algısını yönetebilmek için “duyu ve algılama 
sürecini” yönlendirme sanatıdır. Algılama yönetiminin amacı hedef kitleyi 
etkilemektir. Bu yöntem; siyaset, halkla ilişkiler, pazarlama, reklamcılık, moda ve 
popüler kültüre yönelik tüm etkinliklerde kullanılabilmektedir.   

Yeni bir çalışma alanı olarak kabul edilen kurumsal algı yönetimi ise bu alanda 
yapılan araştırmalarla gelişme göstermektedir. Her ne kadar algı yönetimi, 
1960'lardan beri birey seviyesinde araştırılmaktaysa da, kurumsal seviyede algı 
yönetimi; herhangi bir örgütün imajı, kimliği veya itibarına yönelik algıları 
etkilemek üzere tasarlanan taktikleri içermektedir. Kurumsal algı yönetimi, ilk 
olarak 1980'lerde, kurumsal yıllık raporların kurumsal itibar üzerindeki etkilerinin 
araştırılması ile gündeme gelmiştir. İlerleyen zaman dilimlerinde 
ampirik(deneysel) çalışmalar yapılmıştır ve kurumsal algı yönetimi alanındaki 
çalışmalar genişlemiştir. Bu alandaki çalışmalar; “kurumsal kimliklerin yönetimi” 
ve belli başlı muhataplar için (örneğin hissedarlara veyahut müşterilere hangi 
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imajların sunulacağı gibi) “özelleştirilmiş kurumsal imajların stratejik yönetimi” 
şeklinde genişletilmiştir (Elsbach, 2006:xvii). 

Kurumsal algı yönetimine “yeni bir kavram” demek oldukça zordur. Örgütlerinin 
pozitif imajını, kimliklerini veya itibarlarını korumak ve yönetmek için bazı 
kurumların sözcülerinin bir takım girişimlerde bulunduklarını gösteren kayıtlara 
Roma Katolik Kilisesinin tarihi belgelerinde ve antik Yunan üniversitelerinde 
rastlanmaktadır. Antik dönemdeki bu örgütler için sorun olan algı yönetimi 
problemlerinin aynıları (örneğin sosyal normların değişmesi neticesinde ortaya 
çıkan gayri meşruluk tehdidi, skandallar veya kazalar sonrası durumu kurtarma 
çabaları) günümüzün modern örgütlerinin de sorunu haline gelmiştir. Son 25 sene 
içinde sosyal bilimler sahası gelişme gösterdikçe bu türden problemler, algı 
yönetimi taktiklerinin önem kazanmasına neden olmuştur. Muhatapların kurumla 
ilgili görüşlerini anlayabilmek ve kuruma olan desteklerini sağlayabilmek adına, 
örgütsel araştırmalar yapılmaya başlanmıştır (Elsbach, 2006:2). 

Kurumsal algı yönetimi; muhataplarının kuruma dair algılarını etkilemek üzere 
tasarlanan, icra edilen ve kurumsal sözcüler tarafından düzenlenen eylemleri 
kapsamaktadır. Kurumsal algı yönetimi yapısı dört bileşeni kapsamaktadır: Kurum 
algısı, eylemler veya taktikler, kurumsal sözcüler ve kurumsal muhataplar 
(Elsbach, 2006:12-38). Kurumsal algı yönetimi, muhatapların kurum algılarını 
etkilemek üzere tasarlanır. Sözü edilen algılar kurumsal imaj, itibar ve kimliklerdir. 
Kurumsal eylemlere dair algılar, kurumsal sözcüleri, kurumun bir bütün olarak algı 
yönetimini icra etmeye istekli kılabilir (Elsbach, 2006:12-38).  

Kurumsal algı yönetimi araştırmalarına göre kurumsal imajlar; kurumun 
uygunluğuna dair kurum-içi veya kurum-dışı muhatapların, söz konusu kurumla 
ilgili olarak edindikleri güncel ve geçici algılardır. Bu tanıma göre kurumsal imajlar 
nispeten kısa ömürlüdür, kuruma dair spesifik algılardır ve kurumlar aynı 
zamanda bazı ayırt edici imajlara sahip olabilir. Kurumsal itibar ve algı yönetimi 
araştırmacıları, kurumsal imajları; kurum-dışı muhataplar tarafından kuruma 
atfedilen spesifik nitelikler olarak tanımlamaktadır. Bu, kurumsal imajları 
kurumsal kimlikler ve itibarlardan ayırt eder, çünkü itibarlar daha uzun süreli 
olabilmektedir (Elsbach, 2006:12-38).  

En yaygın araştırılan kurumsal imaj, kurumsal meşruiyet olmuştur. Kurumsal 
meşruiyet, “bir kurumun eylemlerinin; toplumsal norm, inanç ve değerlere uygun 
ve kabul edilebilir olduğunu gösteren genelleştirilmiş bir algı ya da varsayımdır” 
şeklinde tanımlanır. Meşru kurumlar ve liderleri, meşru olmayan kurumlara 
kıyasla “daha değerli, daha anlamlı, daha tahmin edilebilir ve daha güvenilir olarak 
algılanmaktadır” (Elsbach, 2006:12-38). Algı yönetimi araştırmalarında bir diğer 
kurumsal imaj biçimi ise; kurumsal doğruluk ve tutarlılıktır. Araştırmaların büyük 
bir çoğunluğu, üst düzey müdürlerin davranışlarının kurumun imajını ne şekilde 
etkilediğine odaklansa da, kurumsal projelerle ilgili verilen kararlar da, bir bütün 
olarak kurumun imajını etkiler. 

2.2. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi  

Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin özellikle ekonomik küreselleşmeyle 
birlikte ortaya çıkan ve tüketim kültürünün bir göstergesi olan Alışveriş 
Merkezlerinin(AVM) ekonomik-kültürel işlevlerinin ne olduğunu ortaya koymak, 
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“ekonomik bir pazar yeri ve sosyalleşme” alanı olarak müşterilerin AVM’lere 
gitmelerinde “algı yönetimi”nin etkisini incelemektir. 

Araştırmamızın teorik bölümü; ekonomik dinamiklerin dönüşümü, tüketim 
toplumu ve tüketici davranışları üzerine ekonomik ve sosyolojik referanslar 
temelinde oluşturulmuştur. 

19. Yüzyılda başlayan ve ivmelenen sanayileşme süreci, ekonomideki dinamiklerin 
değişmesine neden olmuştur. Ekonominin küreselleşmesi, sermayenin sınırsızca 
birikmesine, birleşmesine ve dolaşmasına neden olmuştur. Ekonomideki değişim 
siyasal ve toplumsal düzlemde de değişimleri beraberinde getirmiştir, giderek 
tüketim toplumuna dönüşen yeni bir dünya düzeni ortaya çıkmıştır. Verimliliğin 
artışı, beşerî sermayenin niteliğinin artışı, bilgi-beceri ve teknolojideki artış, ürün-
mal-hizmet ve enformasyon akışı/dolaşımı, kamunun gelir adaletini sağlama 
yönündeki girişimleri ile çalışanlar ve emekliler için yaşam standardını 
iyileştirme/tüketilebilme odaklı politikalar geliştirilmiştir. Tüketim oranlarındaki 
artış ya da düşüş, medyanın en önemli gündem konusu haline gelmiştir. Tüketim 
toplumunda kitle insanı için hızlı ve seri tüketmek en büyük ihtiyaç haline 
gelmiştir. Ürün ve hizmetlerin marka değeri önem kazanmıştır. Kentlerde AVM 
denilen kompleksler kurularak, tüketicinin içinde her şeyi bulabileceği küresel 
dünyanın bir izdüşümü yaratılmıştır. Araştırmamızın teorik arka planından yola 
çıkarak, İstanbul’daki üniversite öğrencilerinin AVM’yi algılama biçimlerini 
betimlemeye yönelik online anket yapılmıştır. Araştırmanın kapsamını, AVM’yi 
algılama biçimlerini ölçmek bakımından İstanbul’daki üniversite öğrencileri 
oluşturmaktadır. Araştırma, kamu ve vakıf üniversitelerinden olmak üzere, toplam 
170 öğrencinin(lisans ve lisans üstü) oluşturduğu örneklem ile sınırlandırılmıştır. 

AVM’nin algılanmasına yönelik hazırlanan toplam 10 soruya verilen çoktan seçmeli 
yanıtlar ve ‘neden/nasıl’ sorularına ilişkin yorumlar, araştırmanın teorik arka 
planından hareketle sistematik bir şekilde betimlenecek ve yorumlanacaktır. 

Nitel araştırma yöntemlerinden olan betimsel analizde, elde edilen veriler teorik 
bilgiden hareketle özetlenir, betimlenir ve yorumlanır. Yorumlama yapılırken 
neden-sonuç ilişkileri irdelenerek sonuçlara ulaşılmaya çalışılır. 

2.3. AVM’lerin Algılanmasına Yönelik Bir Araştırma: İstanbul’da Üniversite 
Öğrencileriyle Yapılan Anketin Değerlendirilmesi  

Grafik 1: Örneklem Grubun Yaş ve Cinsiyet Özellikleri. 

  

Ankete katılan toplam 170 öğrenciden(lisans ve lisans üstü) oluşan örneklem 
grubun %38’i 18-25, %47’si 25-35, %8’i 35-45, %6’sı 45-55 yaşları arasındadır. 
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Katılımcıların %85’ini 18-35 yaş grubu oluşturmaktadır. 84’ü kadın, 86’sı erkek 
olmak üzere katılımcılar cinsiyet bakımından birbirine denktir.  

Soru 1. Hangi İhtiyaçlar için AVM'yi tercih ediyorsunuz? 

Grafik 2: AVM ihtiyaç tercihi dağılımı. 

 

Betimsel Analiz ve Yorum 

Katılımcıların %62,94’ü kalite ve ürün çeşitliliği, %22.35’i mevsimsel tercihler, 
%10,59 sosyalleşmek, %4.12 güvenlik amacıyla AVM’leri tercih ettiğini 
belirtmiştir. 

Katılımcıların yaklaşık %74’ünün öncelikle kalite-ürün çeşitliliği ve sosyalleşmek 
ihtiyacıyla AVM’yi tercih etmeleri, tüketme ihtiyacının öne çıktığını 
göstermektedir. Sosyalleşmek ihtiyacıyla AVM’ye gidilmesi ise, bu mekanların 
aileler ve arkadaş grupları için yeni bir karşılaşma mekanı olduğunu ortaya 
koymaktadır. Yakın ilişkilerin yüzeyselleştiği ve yabancılaşmanın arttığı günümüz 
toplumunda, alış veriş mekanlarının sosyalleşme amaçlı tercih edilmesi, 
yabancılaşmanın derinleştiğini ortaya koymaktadır. %22.35 oranındaki mevsimsel 
nedenlerle AVM’ye gitme ihtiyacını ise, alışveriş kültürünün mevsimsel olarak 
dizayn edilmesi ve hava koşullarının etkili olmasıyla ilişkilendirmek mümkündür.    

Soru 2. AVM'ye gitme sıklığınız nedir? 

Grafik 3: AVM’ye gitme sıklığı dağılımı. 

 

Betimsel Analiz ve Yorum 

Katılımcıların %35,9’u seyrek, %30,6’sı haftada bir, %24,7’si ayda bir, %8,8’i çok 
sık AVM’ye gittiğini belirtmiştir. 
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Katılımcıların yaklaşık %64’ü, alışveriş merkezlerine ayda en az bir kez 
gitmektedir. Katılımcıların %35,9’unun seyrek gittiğini ifade etmesi, seyrekliğin 
göreceli olması itibarıyla, yorumlanması kırılgan bir açıklamadır. Ancak AVM’ye 
gitmenin bir ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. AVM’ler, gündelik hayatın bir 
parçası olmuş, AVM’deki etkinlikler toplumsalın bir ritüeline dönüşmüştür.    

Soru 3. Neden AVM’yi tercih ediyorsunuz? 

Grafik 4: AVM’yi tercih nedeni dağılımı. 

 

Betimsel Analiz ve Yorum 

Katılımcıların %77,1’i alışveriş, %8,2’si sosyalleşmek, %8,2’si sanatsal faaliyet, 
%6,5’i eğlence amacıyla AVM’yi tercih ettiğini belirtmiştir. 

Katılımcıların %77’sinin, alışveriş nedeniyle AVM’ye gitmesi, bu mekanların 
öncelikle modern bir pazar yeri olduğunu göstermektedir. Katılımcıların yaklaşık 
%23’ünün sanatsal faaliyet, eğlence ve sosyalleşmek amaçlı gitmesi, alışveriş 
merkezlerinin popüler kültürün eğlence mekanlarından birisi olarak dizayn 
edildiğini ortaya koymaktadır.  Sinema, tiyatro, konser, oyun alanları gibi birimleri 
olan alışveriş merkezleri, merkezi bir eğlenme ve arınma mekanı olarak 
konumlandırılmıştır. Bu bağlamda kültür endüstrisinin mekan olarak tasarlanan 
ürünlerinden birisidir.     

Soru 4. Yerli-Yabancı mı mal ve hizmetlerden yararlanırsınız? 

Grafik 5: Yerli yabancı mal ve hizmet tercihi dağılımı. 
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Betimsel Analiz ve Yorum 

Yerli ve yabancı marka tercihlerini, kullanıcıların %46,5’i her ikisi de, %38.2’si fark 
etmez, %7.6’sı yabancı marka, %7.6’sı yerli marka şeklinde belirtmiştir. 

Katılımcıların yaklaşık %84’ü, yerli ve yabancı markaları satın aldığını belirtmiştir. 
Satın alma davranışında, ürünün yerli ya da yabancı olmasından ziyade, marka 
tasarımının ve marka kimliğinin öne çıktığı görülmektedir. Katılımcıların % 
7.6’sının sadece yerli %7.6’sının sadece yabancı ürünleri tercih etmesini, aidiyet 
olgusuyla açıklamak mümkündür. Milli ürünlerin tercihi ile milli kimliğe aidiyet 
duygusunun ve yabancı marka kimliği ile özdeşleşerek farklılık yaratmak 
duygusunun dışa vurulduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca ürün tasarımında 
yerli ve yabancı markalar arasındaki farklılıklar, tüketicinin ürünün menşei 
tercihinde rol oynamaktadır.    

Soru 5. AVM’lere gitme nedeniniz ihtiyaç mıdır? Alışkanlık mıdır? 

Grafik 6: AVM’ye gitme nedeni dağılımı. 

 

Betimsel Analiz ve Yorum 

Avm’ye gitme nedenlerini, katılımcıların %82,9’u ihtiyaç, %17,1’i alışkanlık 
şeklinde tanımlamaktadır. 

Katılımcıların yaklaşık %83’ünün, AVM’ye ihtiyaç nedeniyle gittiğini belirtmesi, 
alışveriş merkezlerinin ihtiyacı karşılamada zorlamasız bir zorunluluğa dönüşen 
mekanlar olduğunu ortaya koymaktadır. AVM’lerin ihtiyaç karşılamada, tüketiciler 
için kolaylığın mekanı olduğunu da göstermektedir. Katılımcıların %17’sinin 
alışkanlık nedeniyle alışveriş merkezlerine gitmesi, AVM’nin toplumsallaşmanın 
bir parçası, rutinleşmiş bir etkinlik ve ritüele dönüştüğünün göstergesidir. Tüketim 
kültürünün bir dile ve davranışa dönüştüğünün ifadesidir.      

  



116           Kaplan, N. F. & Akyol, S. (2019). Discussion of the Economic and Cultural Functions of 
Shopping Malls (AVMS) within the Context of Perception Management   

 

Soru 6. AVM’ye nasıl gitmeyi tercih edersiniz? 

Grafik 7: AVM’ye gitme biçimi tercih dağılımı. 

 

Betimsel Analiz ve Yorum 

AVM’ye gitme biçimine ilişkin soruya, katılımcıların %49,4’ü çoğunlukla biriyle, 
%28,8’i farketmez, %16,5’i çoğunlukla yalnız, %5,3’ü gitmem şeklinde belirtmiştir. 

Katılımcıların yaklaşık %50’sinin çoğunlukla birileriyle AVM’ye gitmesi, alışveriş 
merkezlerinin bir toplu davranış, kolektif ritüel alanı ve sosyalleşme mekanı 
olduğunu göstermektedir. Katılımcıların yaklaşık  %16’sının çoğunlukla yalnız 
gitmesini, alışveriş ve hız amaçlı ihtiyaç giderme tercihinin ifadesi olarak 
değerlendirmek mümkündür. Ayrıca alış veriş merkezleri, sosyalleşmenin yanı 
sıra, izole olmanın ve yalnızlaşmanın mekanı olarak da tercih edilebilir. Seyirlik bir 
mekan olarak, boş zaman etkinliği olarak tercih edilebilir.   

Soru 7. Yılın hangi mevsimlerinde daha sıklıkla AVM’ye gitmeyi tercih 
edersiniz? 

Grafik 8: AVM’ye mevsimsel gitme dağılımı. 

 

Betimsel Analiz ve Yorum 

Katılımcıların AVM’ye gitme konusundaki mevsimsel tercihleri şu şekildedir; 
katılımcıların %74,1’i kış, %11.2’si yaz, %6.5’i ilkbahar, %8.2’si sonbahar 
tercihinde bulunmuştur. 

Katılımcıların yaklaşık %83’ünün, özellikle kış ve sonbahar aylarında AVM’ye 
gitmesi, alış veriş merkezlerinin soğuk ve serin havalarda çekim merkezi olduğunu, 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2019, 9 (1), 103-124.  117 

 

alış veriş ihtiyacının mevsimsel nedenlerle değiştiğini, sosyalleşmek ve eğlenmek 
için AVM’lerin kış ve sonbaharda daha çok tercih edildiğini ve kolaylık sağladığını 
ortaya koymaktadır. Katılımcıların yaklaşık %17’sinin yaz ve ilkbahar aylarında 
AVM’ye gitmesi ise, sıcak havalarda daha az cazibe merkezi olduğunu, kentlerdeki 
nüfus yoğunluğu ve hareketliliğinin tatil amacıyla azaldığını ve alış veriş ihtiyacının 
mevsimsel olarak değişkenlik gösterdiğini ifade etmektedir.       

Soru 8. Ev ya da iş yerine en yakın lokasyondaki AVM’yi mi tercih 
ediyorsunuz? Yoksa diğer AVM’leri mi tercih ediyorsunuz? Neden? 

Grafik 9: AVM mesafe dağılımı. 

 

Betimsel Analiz ve Yorum 

AVM’nin lokasyonu konusunda, katılımcıların %49,4’ü amaca yönelik, %43,5’i 
çoğunlukla en yakındaki, %11,8’i fark etmez, %1,8’i çoğunlukla uzaktaki şeklinde 
tercihlerini belirtmişlerdir. Katılımcıların %36,5’i lokasyon tercihinin nedenini 
açıklamıştır. 

Katılımcıların %49’4’ünün amaca yönelik AVM tercihi, belirli nitelikte ürün-marka-
mağaza tercihlerini öncelediklerini ifade etmektedir. Katılımcıların %43,5’inin en 
yakındaki AVM’yi tercih etmesi; alış veriş, eğlence, sosyalleşme gibi ihtiyaçlarda 
ulaşım bakımından kolay ve yakın olanı tercih ettiğini göstermektedir. 
Katılımcıların %11,8’inin yakın ya da uzak fark etmeksizin AVM’ye gitmesi, sadece 
ihtiyaç odaklı tercihte bulunduğunun ifadesidir.      

Soru 9. Tüketim kültürü ve AVM arasında bir ilişki var mıdır? Nasıl bir ilişki 
vardır? 

Grafik 10: Tüketim kültürü ve AVM arasındaki ilişki dağılımı. 

 

Betimsel Analiz ve Yorum 

Katılımcıların %90’ı tüketim kültürü ile AVM arasında ilişki olduğunu, %10’u ise 
olmadığını ifade etmiştir. Katılımcıların %40,6’sı tüketim kültürü ve AVM 
arasındaki ilişkiyi açıklamıştır.  
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Katılımcıların %90’ının tüketim kültürü ile AVM arasında ilişki kurması; alışveriş 
merkezlerinin öncelikle tüketim amaçlı mekanlar olduğunun göstergesidir. 
AVM’ler komplike yapılarıyla tüketim kültürünün farklı dinamiklerini içinde 
barındırmaktadır ve bu kültürün yeniden üretilmesinin mekanı işlevini 
görmektedir. Katılımcıların %10’unun AVM’ler ile tüketim kültürü arasında bir 
ilişki kurmaması; AVM’lerin sadece işletme ve mağazalardan oluşan alışveriş 
yerleri olarak algılanmasından kaynaklanabilir. Ancak AVM’lerin sadece ihtiyaç 
karşılayan yerler değil, toplumsalın ve popüler kültürün de yeniden üretildiği, 
toplu davranış biçimlerinin ve alışkanlıkların edinildiği yerler olarak işlev gördüğü 
ortadadır.    

Soru 10. İhtiyacınızı karşılamada alışveriş yeri ilk hangisidir? 

Grafik 11: Alış-veriş yeri tercihi dağılımı. 

 

Betimsel Analiz ve Yorum 

İhtiyaç karşılamaya yönelik alışveriş yeri tercihleri konusunda, katılımcıların 
%48.2’si AVM’ler, %28.2’si İnternet, %20.6’sı semt pazarları, %2.9’u pasajlar 
şeklinde tercihte bulunmuştur. 

Katılımcıların %48.2’sinin, alış veriş yeri olarak ilk tercihinin AVM olduğunu 
belirtmesi; çok farklı ihtiyaçlara, kolay ve hızlı biçimde ulaşabilmenin mekanı 
olarak AVM’lerin kompleks yapısının tüketici tercihinde önemli rol oynadığını 
göstermektedir. Katılımcıların %28.2’sinin alış veriş için ilk interneti tercih etmesi; 
gençler arasında internetten alışverişin önemli ölçüde tercih edildiğini, internetin 
kolaylık ve zaman kazandırdığını ifade etmektedir. Katılımcıların %20,6’sının alış 
verişte semt pazarlarını tercih etmesi; klasik mağaza ve alış veriş kültürünün 
nispeten sürdüğünün, amaç sadece alış veriş ise tüketicilerin AVM’den başka 
seçenekleri de tercih ettiğinin göstergesidir. Katılımcıların %2.9’unun alışverişte 
ilk pasajları tercih etmesi, tüketicinin amacına ve ihtiyacının niteliğine bağlı olarak 
AVM dışında pasajları da tercih edebildiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca 
günümüzde alışverişte pasajların eski cazibesini yitirdiği, daha az tercih edildiği 
görülmektedir.     
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2.3.1. Açık Uçlu Sorular 

Soru 8. Ev ya da iş yerine en yakın lokasyondaki AVM’yi mi tercih 
ediyorsunuz? Yoksa diğer AVM’leri mi tercih ediyorsunuz? Neden? 

 “Zamanı iyi kullanma. Ürün amaçlı AVM tercihi yapıyorum. Ürün neredeyse oraya 
gidiyorum. Zaman Tasarrufu.  Zaman sebebiyle. Aradığım ürüne yönelik. Aradığım 
ürün neredeyse oradaki AVM ‘ye giderim. Ulaşım kolaylığı. İhtiyaç dahilinde en hızlı 
ulaşabildiği için. Zaman kısıtlığı. Rahatlık. İhtiyacım doğrultusunda hangisi cevap 
verecekse amacıma yönelik tercih ederim. Ulaşım kolaylığı. Trafik. İşime hangisi 
yarıyorsa. İhtiyaç doğrultusunda. Beğendiğim ürün hangi AVM ‘de ise oraya giderim. 
Bazı markalar ya da müşteri kalitesi için farklı AVM’lere gidiyoruz. Her AVM ‘ye gidiş 
nedenim farklı. Alışverişi hemen bitirmek için en yakını tercih ediyorum. Konumum 
nedeniyle uzaktaki kaliteli ve kalabalık olmayan AVM. Alışveriş yapacağım mağaza 
hangisinde varsa yakınlığına göre. Bazen güzel yemek için bazen alışveriş bazen de 
eğlence için. Bazı markalar bazı yerlerde veya yol üstünde olmasından kaynaklı. 
Ulaşım kolaylığı. Hangi mağazalar hoşuma gidiyorsa ona giriyorum. Çünkü her 
AVM’nin sanat filmi oynatan sinema salonu yok.  Aradığım ürünleri bulmak için. 
Outlet olması ve indirim zamanları. Yakın olduğu için. Ev yakın AVM yeterli 
ihtiyacımı karşılıyor. Yakın diye. Sadece ihtiyaçlarımı almaya gidiyorum. Zaman 
kazanımı. Mağaza ve sinema durumlarına göre. İhtiyaca göre. Çeşit. Sinema. Hepsi 
aynı. Trafik sorunu nedeniyle. AVM ‘ye gitmeyi sevmiyorum ancak ihtiyaç dahilinde 
çoğunlukla kıyafet ve kozmetik alışverişi için gidiyorum. İşimi rahat halledebilmek. 
Ulaşımın kolaylığı. Yakın olduğu için. İhtiyacıma göre değişir. Bana Yakın olması 
önemli. Zaman kaybını önlemek. Az ulaşım masrafı için. Marka çeşitliliğinin 
bulunabilmesi. Aranan ürün amaçlı AVM ‘ye giderim. AVM sonrası yaptığım plana 
göre değişiyor. Ulaşım problemi olduğundan en yakına gidiyorum. Almak istediğim 
ürün hangi AVM’deyse. Zaman karı için. Hemen hemen tüm AVM’ler aynı. Ulaşım 
kolaylığı. Alacağım ihtiyaca göre. Yakın olduğu için.” 

Betimsel Analiz ve Yorum 

Katılımcıların, AVM’nin lokasyonu konusundaki tercihlerini açıklarken, en sık 
tekrar ettikleri kavramlar: “Zaman, Ürün, İhtiyaç, Rahatlık, Ulaşım, Trafik, Amaca 
Yönelik, Yakınlık, Marka, Kalite, Kolaylık” şeklindedir.  

Tüketici davranışı açısından 2 temel öncelik saptanmıştır. Birincisi, amaca yönelik 
AVM tercih etmektedir yani ihtiyaç duyulan ürün-marka ya da mağaza neredeyse 
oraya gitmektedir. İkincisi, “zaman, hız ve kolaylık” çok önemlidir. Bu nedenle 
sadece ihtiyaç karşılamak istiyorsa, özel bir marka-mağaza-kalite önceliği yoksa, 
en yakın lokasyondaki AVM’yi tercih etmektedir. Günümüzde kentlerdeki yoğun 
nüfus, trafik ve ulaşım sorunu nedeniyle “zaman” önemli bir problem olarak ortaya 
çıkmıştır. Bu nedenle kent merkezinden dışarıya doğru, yeni yerleşim alanlarıyla 
büyüyen metropollerde, her yaşam biriminin ihtiyacını karşılayacak AVM’ler 
dizayn edilmiştir. Katılımcıların açıkladığı gibi, tüketici için önemli olan 
unsurlardan birisi de, “kolaylık ve zamandan tasarruf” konusudur.  
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Soru 9. Tüketim kültürü ve AVM arasında bir ilişki var mıdır? Nasıl bir ilişki 
vardır? 

“Alış-verişe yönlendiriyor. Bütün mağazaların varlığı daha fazla tüketim yapmamızı 
sağlıyor. Sürekli tüketim empoze edilen bir yerde illa ki ihtiyaç dışı tüketimler 
olmakta. Mağaza çeşitliliği, ürün çeşitliliği tüketime doğrudan etki etmektedir. Alış-
verişe yönlendiriyor. Bütün mağazaların varlığı daha fazla tüketim yapmamızı 
sağlıyor. Sürekli tüketim empoze edilen bir yerde illa ki ihtiyaç dışı tüketimler 
olmakta. Mağaza çeşitliliği, ürün çeşitliliği tüketime doğrudan etki etmektedir. Ürün 
fazlalığı tüketimi arttırıyor. Alışveriş yemek içmek derken daha çok tüketiyoruz. 
Alışveriş seçeneklerinin çokluğu. Yemek alışveriş sinema derken daha çok 
tüketiyoruz. Fazla ürün bizi fazla tüketime yönlendiriyor. Vitrinlerin tüketimi 
tetiklemede önemli etkisi var. Her türlü tüketim üzerine kurulmuş bir alan zaman ve 
para. AVM’ler tüketim kültürünün öncüleridir. Ürün çeşitliliği tüketime sebep olur. 
İndirimler sebep olur. Bilinçsiz tüketime neden olmaktadır. İnsanları sürekli tüketime 
teşvik etmektedir. AVM’ler tüketim kültürünü oluşturan en önemli sahalardan biridir. 
Miktarı ne olursa olsun AVM’ye giden kişilerde bir şey almadan çıkan kişiler 
neredeyse yok denecek kadar azdır. Olay tüketimi sağlamaktır ve bütün AVM yapısı 
bunun üzerine dizayn edilmiştir. AVM kültürü diye bir şey oluştu ve tüketime teşvik 
eden bu yer insanların sosyalleşmesi için gittiği bir mekan haline geldi. Sosyal bir şey. 
Modern dünyanın ibadet merkezleridir. Daha fazlasını istiyor insan, AVM’leri gezince. 
Genelde tüketim kalabalığa bağlı ve büyükşehirlerde AVM’ler üzerinden oluyor, 
kısaca ihtiyaçtan çok para eğlence aracı olmuştur. AVM’ye gidince ister istemez 
ihtiyaç olmasa da alışveriş yapılıyor ve tüketime yönlendiriliyor. AVM’ye ihtiyaç olan 
ürün için gidersek de farklı ürünler de alınır. İhtiyaç dışı ürünlerin sırf indirimde 
olduğu için alınması. Doğru orantılı. Farklı alanlarda tek çatı altında tüketim 
sunulması. AVM pazar yeri gibi, aklınızda bir ürünle gider 4 ürünle dönersiniz; 
tüketimi kolaylaştırır, teşvik eder. AVM’ler tüketim kültüründen beslenir ve onu 
körükler. İhtiyaç ve gereksinimler dışında, medya ve reklamların etkisiyle birlikte, 
bireyler alışveriş kültürüne alıştırılmaktadır ve bu alışkanlıkların giderilmesi ve yeni 
ihtiyaçların yaratılması anlamında AVM’ler birer tüketim mekanlarına 
dönüşmektedir. İster istemez bilinçsiz insanları harcamaya yönlendiriyor. Tüketme 
ve ihtiyaç olmasa da alma eğilimi kazandırır. Fast food yemekler, reklamlarla 
doludur AVM’lerin içi. AVM insana zamanı unutturan tüketim üzerine kurulu bir 
labirenttir. Bence bağlantı var. Örnek olarak en basiti insanlar daha fazla alışveriş 
yapsın ve tüketsin diye AVM’lerde yürüyen merdivenlerin iniş çıkış yerleri bile 
insanlar dolaşsın gözüne bir şeyler takılsın diye farklı taraflarda konumlandırılmış. 
Gezdiğinizde mutlaka bir vitrinde gözünüze takılan bir şeyler oluyor ve mağazaya 
girip bakıyorsunuz. İhtiyacınız olmasa bile, birçok markayı bir arada görmek insanı 
bir şeyler almaya yönlendiriyor. AVM’ler daha kolay para harcansın diye 
oluşturulmuştur. Daha çok çeşit daha çok alışveriş demek. AVM’ler insanları satın 
almaya yönlendiriyor. Çeşitli algılarla tüketim kültürünü arttırıyor. Tüketim 
kültürünü yücelten bir yapı ile AVM’ler sunulmaktadır. AVM’ler sadece tüketime 
yönelik tasarlanmıştır çünkü. Tüketim kültürünün alma psikolojisi, AVM’ye gitme 
nedeni arasındadır. Giyim ve yeme kültürüne bir çok etkisi var. Kapitalizmin kurduğu 
göbek bağı ve hizmet ettiği kültür emperyalizmi nedeniyle, AVM’ler mimari yapısı ve 
mağaza çokluğu sebebiyle tüketimi körüklüyor. AVM zaten tüketim kültürü için 
yapılmıştır. AVM’ler bireylere hızlı yaşa hızlı tüket davranışını dolaylı yoldan aşılar; 
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kullanılan renkler imajlar, içerisinde zaman kavramının olmaması bireylerin 
tüketmeye yönlendiren sebeplerden sadece birkaçı. Doğrudan bir ilişki. AVM olmayan 
ihtiyaçları da ihtiyaç haline getiriyor. AVM’ler tüketimi kolaylaştırmak ve arttırmak 
içindir diye düşünüyorum. Tüketimi kolaylaştırır ve destekler. Bazı insanlar için 
sosyalleşme yeri olduğu için, tüketim kültürünü alışkanlık haline getiren bir çatıdır; o 
çatının içinde yemek ihtiyacından, kıyafet ihtiyacına, sinema, buz pateni ve bowling 
gibi sosyal ihtiyaçları karşılanabilir. Çocuklu aileler için çocuklarını oyalayabilecek 
oyun alanları veya çocuk gelişim atölyeleri de vardır. Kısaca ailenin her ferdinin 
kendinden bir şey bulduğu bir mekandır. Tüketim kültürünü kamçılar. Gördükçe 
alma duygusu. İnsanlar için AVM’ler önemli bir alışveriş yeridir. Tüketim kültürünü 
besler. İnsanlar küçük bir alanda toplanan birçok mağazaya kolayca 
ulaşabilmektedir dolaylı olarak kişiler alışverişe teşvik edilmektedir. Rahat ve 
rekabetin yoğun olduğu yerler. AVM tüketim mekanizmasının ana unsurudur. Tatmin 
mekanizması, AVM’lerde çeşitliliğin çokluğu. Ürün fazlalığı insanı tetikliyor. Doğru 
orantılı ilişki vardır. AVM’ler arttıkça tüketim de artar. Birden fazla mağazanın bir 
arada olması. Hızlı tüketilen yiyecekler giyecekleri barındırıyor. Gereksiz 
harcamalara sebep olması ve lüks ortamlar sunması cazibe merkezi olması tüketim 
kültürü ile ilişkisini ortaya koyar. Albenisi çok, mass üretilen ve marka değeri olan 
ürünlerin trend paradigması çerçevesinde kolay erişimini ilk elden temin eden 
çağdaş agora-tapınakları gibi işlevlendiği için. AVM tüketimi körükleyen bir sistem. 
Mutlaka harcama yapılıyor.” 

Betimsel Analiz ve Yorum 

Katılımcıların, tüketim kültürü ile AVM’ler arasındaki ilişkiyi açıklarken, en sık 
kullandığı kavramlar: “Alışveriş, tüketim, zorlayıcılık, mağaza çeşitliliği, ürün 
çeşitliliği, ihtiyaç dışı tüketim, indirim, vitrin çeşitliliği, zaman, para, fast food, 
reklam, “mimari-tasarım-dizayn”ın tüketime zorlayıcılığı, eğlence” şeklindedir.     

Katılımcıların açıklamalarındaki ortak noktalar; “AVM’lerin tüketime zorlayan bir 
mimari yapısı olduğu, mağaza-ürün-marka çeşitliliğinin tüketime zorladığı, 
ihtiyaçtan fazlasını satın aldırdığı, beslenmede fastfood kültürünü teşvik ettiği, 
vitrin ve reklamların alışverişe zorladığı, aileleri cezbeden yerler olduğu, kolaylık 
hissettirdiği, hıza ve hızlı harcamaya zorladığı, herkesi bir araya getiren kompleks 
bir mekan/modern tapınak olduğu” şeklindeki ifadelerdir. Ankete katılan 
öğrenciler(lisans ve lisans üstü); “AVM’lerin mevcut kültürün tüketime 
zorlayıcılığının sembol mekanlarından birisi olduğu” yönünde ortak bir kanaat 
ortaya koymuşlardır.        

3. Sonuç 

Küreselleşme olgusunu çok gerilere götürmek mümkün olmakla birlikte asil 
ivmesini 19. Yüzyılda yaşanan sanayileşme süreciyle yapmış ve ekonomideki 
dinamikler önemli ölçüde değişmiştir. Sermayenin birikmesi, üretimin artması, 
ticaretin kolaylaşması, ulaşım ve iletişim olanaklarının gelişmesi ile toplumsal 
düzlemde de önemli değişimler olmuştur. Gelişmiş ülkelerdeki sermaye hacminin 
büyümesi ile yeni pazarlar aranmış, sermaye ve ticaretin serbest dolaşımına ilişkin 
düzenlemeler yapılmıştır. Verimlilik esaslı politikalar, işçi-emek gücünün de 
serbestisine neden olmuştur. Ulus aşırı sermaye ve emek transferleri gerçekleşmiş 
ve vergilendirme alanında düzenlemeler yapılmıştır.  Sermayenin birikimi-
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birleşimi ve küresel ölçekte dolaşımı ile siyasal ve toplumsal düzlemde de 
değişimler olmuş, giderek tüketim toplumuna dönüşen yeni bir dünya düzeni 
ortaya çıkmıştır.  Beşeri sermayenin niteliği artmış, bilgi beceri ön plana çıkmış, 
teknoloji gelişmiş ve verimliliğin artması esaslı politikalar üretilmiştir. Ürün mal 
hizmet bilgi ve enformasyon akışı/dolaşımı, dünyanın bir pazar alanına 
dönüşmesine ve tüketim toplumunun ortaya çıkmasına neden olmuştur.  Gelir 
adaletini sağlamak yönünde, çalışanlar ve emekliler için   yaşam 
standardını/tüketim gücünü korumaya yönelik kamusal önlemler alınmış, 
politikalar geliştirilmiştir. Bugün dünyanın en önemli gündem sorunu, tüketim 
oranlarındaki artış ya da düşüştür. Tüketim toplumunda, hızlı ve seri tüketmek en 
büyük ihtiyaç haline gelmiştir. Ürün ve hizmetlerin marka değeri önem kazanmış, 
kitleler kişileştirilmiş markalarla özdeşleşme yönünde hareket etmeye (alış-veriş) 
başlamıştır. Tasarım ön plana çıkmış, ürün ve markaların dizaynı tüketici 
tercihlerinde önem kazanmıştır. İhtiyaçtan fazlasını satın alan ve imaj değerler için 
para harcayan tüketiciler için tüketim yapmak gündelik hayatın zorunlu bir 
ritüeline dönüşmüştür.  Bu bağlamda AVM’ler mimari yapıları itibarıyla, farklı 
hizmet-ürün ve markalara hızlı ve kolay bir şeklide ulaşma imkanı veren kompleks 
yapılar olarak tüketici için önemli bir mekan haline gelmiştir.  

İnsanlar, gelir düzeyleri ne olursa olsun, kredi imkanlarını da kullanarak, risk 
alarak, tüketme ihtiyaçlarını karşılama eğilimdedirler. Hızlı ve seri tüketim ihtiyacı 
bir zorunluluk olarak algılanmaktadır ve bu algının nedeni; kurum ve işletmelerin 
ürün ve hizmetlerini pazarlamaya yönelik geliştirdikleri algı yönetimi 
stratejileridir.  Gelir ve gelecek güvencesi olmayan kitleler; kurumsal algı 
yönetimiyle, kurumsal kimliklere, marka kimliğine, hizmet kalitesine daha çok 
güvenerek, risk almaktadırlar. Bu bağlamda insanlar, kendi imaj değerlerini inşa 
etmek için, toplumda bir statü kazanmak için risk alarak piyasanın imaj değerlerini 
satın alma eğilimindedirler.  

Bu çalışmanın amacı bağlamında, AVM’ye ilişkin algının araştırılmasına yönelik 
yapılan anket sonuçlarının değerlendirilmesi, hipotezimizi önemli oranda 
doğrulamıştır. 

Ankete katılan örneklem grubun, sorulara verdikleri yanıtlar ve yorumların 
betimlenmesi doğrultusunda kısaca şu sonuçlara ulaşılmıştır:  

AVM’lerin ekonomik ve sosyolojik işlevleri olduğu tespit edilmiştir. Herşeyden 
önce farklı işletmeleri içinde barındıran AVM’ler kompleks yapıda bir pazar yeri 
niteliğindedir. AVM’ler farklı mağazalarıyla ve farklı hizmetleriyle; ürün-mal ve 
hizmetlerin imaj değerleri ile birlikte satın alındığı alış-veriş esaslı bir “değer 
takas” yeridir. AVM’ler tüketiciye ihtiyaçtan fazlasını satın aldıran, bu bağlamda 
dolaylı bir zorlayıcılığı/gücü/baskısı olan yeni bir ritüel yeridir. AVM’ler, 
dizaynının verdiği kolaylıklarla tüketiciye hız ve zamandan tasarruf vadeden, 
ailelerin ve arkadaş gruplarının biraradalığına imkan veren yeni bir sosyalleşme 
mekanıdır. AVM’ler, tüketme ve eğlenme kültürünün üretildiği, tüketicilerin ortak 
tutum ve davranış sergilediği mekanlardır. Tüketicinin algısı, kurum ve şirketlerin 
imaj değerlerinin yükseltilmesi stratejisi bağlamında yönlendirilmektedir. Tüketim 
kültürü; mal, ürün ve hizmetlerin tasarımında görselliğin önemli olduğu bir 
kültürdür.   
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