
1. Ünite 2, Sayfa 34, amaç maddeleri afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

Amaç 1 Ma¤azan›n d›fl görünümünde ve vitrin düzenlemesinde tasar›m›n önemini aç›klayabilecek,

Amaç 2 Ma¤azan›n d›fl görünümünde ve vitrin düzenlemesinde temalar›n önemini aç›klayabilecek,

Amaç 3 Ma¤azan›n d›fl görünümüyle ilgili tüm unsurlar› aç›klayabilecek,

Amaç 4 Vitrinin ma¤aza atmosferinde neden önem tafl›d›¤›n› belirleyebilecek,

Amaç 5 Vitrin düzenlemelerinin tüketicilerin al›flverifl kararlar›n› nas›l etkiledi¤ini aç›klayabilecek,

Amaç 6 Vitrin türlerini ve iyi bir vitrinin hangi unsurlara sahip olmas› gerekti¤ini aç›klayabilecek bilgi ve becerilere
sahip olabilirsiniz.

2- Ünite 2, Sayfa 51, Özet bölümü afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Amaç 1 Ma¤azan›n d›fl görünümünde ve vitrin düzenlemesinde tasar›m›n önemini aç›klayabilecek,

Ma¤aza atmosferinin oluflturulmas›nda kullan›lan tasar›mlar zaman içerisinde geçerlili¤ini yitirebilir ya da birbirine
benzeyen ma¤azalar›n say›s› artm›fl olabilir. ‹flte o zaman kimli¤in, atmosferin, yeniden içinde yaflan›lan zaman›n sti-
line uygun olarak yenilenmesi gerekir. Böylelikle orijinal bir flekilde yenilenen ma¤azalar›n d›fl görünümü ve vitrin-
leri müflterilerin hemen dikkatini çekecek ve müflteriler ma¤azaya girmek isteyeceklerdir.

Amaç 2 Ma¤azan›n d›fl görünümünde ve vitrin düzenlemesinde temalar›n önemini aç›klayabilecek,

Ma¤aza atmosferi, marka ve kurum kimli?i oluflturmada ve korunmas›nda kullan›lan en güçlü araçlardan birisi
temalard›r. Ma¤azalar günün, ay›n, y›l›n (y›lbafl›, sevgililer günü, çevre haftas› vb.) anlam ve önemini dikkate alarak
hem ma¤azan›n d›fl görünümünde hem de vitrinlerinde temalar olufltururlar. Dolay›s›yla “temalar, ça¤r›fl›m ve anlam
yaratma özelli¤ine sahiptir” diyebiliriz. Bu özelli¤i nedeniyle de müflterilerin haf›zalar›na yerleflir.

Amaç 3 Ma¤azan›n d›fl görünümüyle ilgili tüm unsurlar› aç›klayabilecek,

Ma¤azan›n kuruldu¤u yer, baflar›s› için hayati önem tafl›maktad›r. Müflterilerin kolayl›kla ulaflabilece¤i ma¤azalar›n
müflteri say›s› da çok olacakt›r. Ma¤azan›n ihtiyac› do¤rultusunda büyüklü¤ü, yüksekli¤i, geniflli¤i belirlenir. Ma¤azan›n
kurulabilece¤i alternatif yerlerin say› ve özellikleri, araç ve yaya trafi¤ine uygunlu¤u, sat›n alma ve kiralama imkan-
lar›, yasal düzenlemelere, maliyetlere, park etme imkanlar›na, ma¤azay› büyütebilme imkanlar›na, müflteri hizmet-
lerini yerine getirebilme imkanlar›na dikkat ederek binan›n yükseklik ve geniflli¤ine karar verilir. Ayn› zamanda
ma¤azan›n d›fl cephesi ma¤azay› çekici k›lmal› ve müflteriyi içeri çekecek özellikte olmal›d›r. Tüketici ma¤azay›
tan›rken; perakendecinin kim oldu¤unu, isim, logo veya bir sembol arac›l›¤›yla ö¤renir. Bu nedenle ma¤azan›n ismi
kurumsal kimli¤in önemli ö¤elerinden birisidir. Özgün ma¤azalar her zaman daha çok dikkat çeker. Otopark imkan-
lar› müflterilerin rahat al›flverifl yapabilmesi için olanak tan›r. 

Amaç 4 Vitrinin ma¤aza atmosferinde neden önem tafl›d›¤›n› belirleyebilecek,

Müflteriler bir ma¤azaya al›flverifl için girmeden önce, ma¤azan›n d›fl mimarisi ve vitrini onlar› etkileyebilmelidir.
Bunlar müflteriye ma¤azada neler oldu¤una dair fikir verir. Bir ma¤azada müflterilerin ilk bakt›¤› yer vitrinlerdir. 

Amaç 5 Vitrin düzenlemelerinin tüketicilerin al›flverifl kararlar›n› nas›l etkiledi¤ini aç›klayabilecek,

Vitrinler ma¤azan›n imaj›n›, tüketicisine sundu¤u ürünleri ve hitap etti¤i tüketicisinin profilini yans›tan sergileme
araçlar›d›r. Tüketiciler bir ma¤azaya girip al›flverifl etme karar›n› sadece marka ba¤›ml›l›¤›na veya ma¤azan›n d›fl
mimarisine göre vermezler. Onlar›n bu karar› vermesinde vitrinlerin tasar›m› önemli bir yer tutar. Çünkü tüketicil-
er vitrinlere bakarak birçok konuda bilgi sahibi olurlar.
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Amaç 6 Vitrin türlerini ve iyi bir vitrinin hangi unsurlara sahip olmas› gerekti¤ini aç›klayabilecek bilgi ve becerilere
sahip olabilirsiniz.

Müflterileri al›flveriflin bafl›nda cezbeden ve ma¤azan›n içine çeken vitrinlerin düzenlenmesinde baz› seçenekler
vard›r. Yükseltilmifl vitrinler, kutu fleklindeki küçük vitrinler, köfle vitrinler, ada vitrinler, arkas› aç›k vitrinler, arkas›
kapal› vitrin, arkas› yar› kapal› vitrinler. Ma¤azalar yukar›da aç›klad›¤›m›z vitrin türlerinden hangisini seçerlerse
seçsinler, vitrin düzenlemesi yaparlarken baz› özelliklere dikkat ederlerse son derece etkili bir vitrin düzeni
yarat›rlar. Bu unsurlar, renk, ›fl›k, temad›r. Ma¤azalar›n vitrin düzenlemesinde tema oluflturulurken de kuflkusuz
dikkat edilmesi gereken baz› kavramlar vard›r: Çizgi, Ölçü, Drama, Mizah, Gerçekçilik, Tekrar, ?ok, Ça¤r›fl›m,
Hareket.

3- Ünite 6, Sayfa 138, amaç maddeleri afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Amaç 1 Renk kavram›n› ve etkilerini tan›mlayabilecek,

Amaç 2 Ma¤azalarda renk seçimi ve önemini tart›flabilecek, 

Amaç 3 Ma¤azalarda müzi¤in kullan›m› ve etkilerini aç›klayabilecek,

Amaç  4 Müzi¤in hizmet bekleyen müflterilere etkisini tart›flabilecek,

Amaç 5 Ma¤azalarda müflteri iliflkileri ve iletiflimin önemini aç›klayabilecek,

Amaç 6 Ma¤azalarda kalabal›kl›¤› oluflturan unsurlar› ve kalabal›¤›n etkisini azaltma stratejilerini tart›flabilecek bilgi
ve becerilere sahip olacaks›n›z. 

4- Ünite 6, Sayfa 166, Özet bölümü afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Amaç 1 Renk kavram›n› ve etkilerini tan›mlayabilmek.

Renk, ›fl›¤›n cisimlere çarpt›ktan sonra yans›yarak gözümüzde b›rakt›¤› etkiye denir. Her renk insanlar üzerinde ayr›
bir psikolojik etki yarat›r. Renklerin insanlar üzerinde biyolojik ve duygusal de¤iflikliklere neden oldu¤u bilinir.
Renkler, insanlar üzerinde korku, ac›, s›k›nt›, nefle ve sakinlik verici özelliklere sahiptir. 

Amaç 2 Ma¤azalarda renk seçimi ve önemini tart›flabilmek.

Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri perakendecilerin her zaman dikkatini çekmektedir. Çünkü renkler
ma¤azan›n içine giren müflteriyi çeflitli ruh hallerine sokmaktad›r. Renkler insanlar üzerinde pozitif ya da negatif etki
yarat›rlar.

Amaç 3 Ma¤azalarda müzi¤in kullan›m› ve etkilerini aç›klayabilmek.

Renklerin yan› s›ra ma¤azalarda müzi¤in kullan›m› da, müflterilere hem ortam› hem de al›flverifli sevdiren hatta
kolaylaflt›ran, zevkli ve e¤lenceli hale getiren unsurlardan biridir. Ma¤azalarda çal›nan müzik ile müflterilerin
davran›fllar› etkilenir. Müflterilerde olumlu davran›fllar ortaya ç›kabiliyorsa, bu durum ma¤azan›n iyi ve etkili bir
atmosfer yaratt›¤›n›n bir göstergesi olarak görülebilir. Müzik müflterilerde belirli tepkilerin oluflmas›na neden olur.
Müflterilerin yürüme temposundan bekleme s›ras›nda yaflad›klar› strese ve hatta harcamalar›na kadar çok çeflitli etk-
ilere sahip olan müzik; müflteriler gibi çal›flanlar› da etkilemektedir. Çal›flanlar›n ifl tatmini, motivasyonlar›, müflter-
ilerle iletiflim isteklili¤i ve iletiflim yaklafl›m› müzikten önemli ölçüde etkilenmektedir. 

Amaç  4 Müzi¤in hizmet bekleyen müflterilere etkisini tart›flabilmek.

Ma¤azalarda müflteriler birçok alanda hizmet almak için beklemektedirler. Müflteriler bekleme zamanlar›n› müzik
olmayan ortamlara oranla daha k›sa olarak alg›larlar. Bu alg›lama nedeniyle, müzi¤in bekleme üzerindeki olumsuz
etkileri azaltt›¤› öne sürülmektedir. Müflteriler, çalan müzi¤i ne kadar çok severlerse, o mekânda kald›klar› süreyi
de o kadar uzun alg›layabilmektedirler. Bu bulguya göre herhangi bir bekleme durumunda hizmet ortam›nda müzik
çalma gerçekten beklenen zaman diliminin daha çok alg›lanmas›na neden olabilir. 
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Amaç 5 Ma¤azalarda müflteri iliflkileri ve iletiflimin önemini aç›klayabilmek.

Müflteri iliflkileri yönetimi de (MIY) ma¤azalar için önemli bir kavramd›r. MIY kurumun çal›flanlar› ile müflterilerin
bir bütün oldu¤u müflteri odakl› yönetim felsefesi ve stratejisidir. Ma¤azac›l›kta mükemmel müflteri hizmeti vere-
bilmek için dikkat edilmesi gereken önemli baz› ilkeler vard›r: Her müflteri farkl› bir birey olarak görülmeli. Her
konuda yarat›c› olmal›. Dinamik olmal›. Müflterinin beklentisinin ötesinde hizmet verilmeli. Hizmet sat›fla yönelik
olmal›. Müflteri inisiyatifi kendisinde hissetmeli.  Müflterilerin ilk karfl›lanmas›nda, ilk izlenimin oluflmas›nda
ma¤azan›n atmosferinin ve sat›fl elemanlar›n›n etkisi vard›r. Çal›flanlar saç, t›rnak ve vücut temizli¤ine önem verme-
lidir. Temiz, ütülü ve mümkünse ma¤azan›n markas›n› tafl›yan giysiler giymelidir. Nefeslerini kötü kokutabilecek
yiyeceklerden uzak durmal›d›rlar. ‹letiflimde beden dilinin önemini kavrayarak, göz temas›, yüz ifadesi, bafl hareket-
leri, jestler ve durufllar›na dikkat etmelidirler. Müflterilerle göz temas› kurmak, gülümsemek, dik durmak vb. nokta-
lara dikkat edilmelidir. Çok h›zl› ve yüksek sesler konuflmadan kaç›n›lmal›d›r. Öncelikle müflteriyi güler yüzle
karfl›lamak gerekli. Ayn› zamanda ma¤azan›n içerisindeki düzene, atmosfere dikkat etmek gerekir. Müflteriye ismi
ile hitap emek, yak›nl›k ve ilgi göstermek müflteriler aras›nda ayr›m yapmadan objektif ve sempatik davranmak
müflteri iliflkileri aç›s›ndan oldukça önemlidir. Müflterilerin inançlar›na sayg› gösterilmeli. Müflterilerin ihtiyaçlar›n›,
beklentilerini, isteklerini ö¤renebilmek ve sorunlar›n› çözebilmek için müflteriyi çok dikkatli dinlemek gerekir.
Ürünün/hizmetin özelliklerini çok iyi bilmek ve bu özellikleri müflteriyi ikna edecek biçimde anlatabilme kabiliyetine
sahip olan sat›fl elemanlar› kuflkusuz “iyi” sat›fl eleman› olarak niteleneceklerdir. Her müflteri önemlidir prensibiyle
hareket eden sat›fl elemanlar› hatal› olduklar›nda da hatalar›n› kabullenerek gerekti¤inde müflteriden özür dilemeyi
bilmelidir. 

Amaç 6 Ma¤azalarda kalabal›kl›¤› oluflturan unsurlar› ve kalabal›¤›n etkisini azaltma stratejilerini tart›flabilmek.

Kalabal›k, bir kiflinin hareket alan› yönündeki talebi arz› aflt›¤›nda ortaya ç›kan psikolojik bask›n›n ifade edilifl
biçimidir. Kalabal›kl›¤› oluflturan unsurlar flöyle ifade edebilir: Fiziksel unsurlar, ürün yerlefltirmeleri, di¤er müflter-
iler, çal›flanlar.  Bu konuda iki temel strateji vard›r. Bunlardan ilki iflletme yönetimi, ikincisi ise alg›lama yönetimidir.
‹flletme yönetimi, ma¤aza ortam›n›n ve/veya iflletme sürecinin de¤ifltirilerek kalabal›¤›n azalt›lmaya çal›fl›lmas›d›r. Alg›
yönetimi ise, müflterilerin kalabal›k alg›s›n› de¤ifltirmeye yönelik uygulamalard›r.




