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İ
zmir’in Bornova ilçesindeki Point Alış-
veriş Merkezi’nde bulunan Beymen 
mağazasının iç mimarisi Toner Mimar-

lık tarafından tasarlanmıştır. Beymen’in 
genel konsepti değerlendirildiğinde, 
bu mağaza daha sakin, daha dingin bir 
görüntüye sahiptir. Tercih edilen sunum 
üniteleri ve malzemeleri mağazaya sa-
delik katarken, parıltı da sağlamaktadır.

Beymen’in bu mağazası sadece kıya-
fet ve aksesuar sergilemektedir; alt kat 
kadın, üst kat erkek bölümü olarak ay-
rılmıştır. Bu iki katı birleştiren geniş bir 
galeri boşluğu yaratan merdiven yapısı 
bulunmaktadır. Merdivenlerdeki basa-
mak tasarımı iki bölümü birleştirici bir  
sunum alanı olarak da kullanılabilmek-
tedir.

Mimari ekip ile aydınlatma konsepti ge-
liştirilirken, ışık kaynaklarının mümkün 
olduğunca gizlenmesi fakat bölgesel 
vurgularından da her bölgede mutlaka 
yapılabilmesi gerektiği görüşüldü. Su-
num ünitelerinin mağaza sürecinde yer 
değişiklikleri kaçınılmaz olduğu için, 

aydınlatma ekipmanlarının da esnek bir 
altyapıda olması mağaza aydınlatmasın-
da üzerinde durulan esaslardandır.

Üniteler için öngörülen yerleşim, tavan-
daki esnek tavan sistemini bir grafiğe 
dönüştürürken referans olarak alındı. 
Grafik yapı içinde bulunan niş detayla-
rında raylı altyapıya sahip yönlendirile-
bilir hareketli spot sistemler uygulandı. 
Böylece ünitelerin yerleri hareket etse 
de armatürler istenilen noktaya kaydırı-
labilecek ya da farklı bir noktaya yerleş-
tirilebilecekti.

Mağazada genel bir aydınlatma yapmak 
yerine bölgesel aydınlatma  amaçlan-
mıştır; niş içlerindeki spotlarda dar ref-
lektörlü Philips metal halide (35w, 25D, 
CRI 90) lambalı armatürler kullanıldı. Bu 
yöntem ile yürüyüş aralıkları daha az ışık 
seviyesini yakalarken, ürünler göz önüne 
çıkmaya başladı. Yüksek renk geri ve-
rimli metal lambalar sayesinde ürünlerin 
renkleri daha canlı olarak müşteriye yan-
sıtılmaktadır.

Hem tavandaki grafiğin vurgulanması 
hem de genel aydınlatmaya hafif bir kat-
kı sağlaması amacıyla niş içinde kullanı-
lan lineer LED ışık kaynaklarının 24W/m 
gücünde kullanıldı. 

AVM içerisinde mağaza önünden geçer-
ken müşterileri içeriye doğru çekmek, 
mağazanın sınır yüzeylerinin vurgulan-
ması ile sağlanmaya çalışıldı. Sınır yü-
zeylerinde bulunan sunum ünitelerinde 
uygulanan gizli ışık detayları ile ışıklı 
sergi alanları gibi algılanmaktadır 

Çepeçevre devam eden alın detayının 
aydınlatılması hem mağaza genelinde 
bir ferahlık sağlamaktadır, hem de duvar 
sınırlarının aydınlatılmasına destek ver-
mektedir. Duvarlarda uygulanan sunum 
detayları gizli aydınlatma ile aydınlatıl-
mış, powerledler ile ürünlerin üzerlerine 
güçlü atış ile desteklendi.  Proje sürecin-
de üreticilerle birlikte geliştirilen ürün 
detayları mimari ekip ile birlikte gelişti-
rilen konseptin hem fonksiyon hem de 
genel fotoğraf olarak işlevsel bir proje 
ortaya çıkarmıştır. 

BEYMEN POINT BORNOVA
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İşveren: Beymen / Kavuklar Holding

İç mimari: Toner Mimarlık

Aydınlatma Tasarımı: Planlux Aydınlatma Tasarımı ve Danışmanlığı

Takım Üyeleri: Başak Okay Tekir, Korhan Şişman

Fotoğraf Sanatçısı: Başak Okay Tekir

Proje Teslim Tarihi: 2016

Tavan Niş İçi Yönlendirilebilir Spot ve Profil Detay: Nasa Aydınlatma

Sıvaaltı Spot, Profil Lineer LED ve Powerled Aydınlatmalar: Barem Aydınlatma
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