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ĠSTANBUL’DAKĠ ALIġVERĠġ MERKEZLERĠNĠN KĠRA DEĞERLERĠNĠN 

DAĞILIMININ MODELLENMESĠ 

ÖZET 

1988 yılında açılan ilk alıĢveriĢ merkezi (Galleria)‟nın ardından, 1990‟lar ve 2000‟ler 

de farklı niteliklerde ve Ġstanbul‟un farklı konumlarında pek çok alıĢveriĢ merkezi 

açılmıĢtır. Bu tezde, Ġstanbul‟da yer alan alıĢveriĢ merkezlerinin dağılımları 

incelenerek, alıĢveriĢ merkezi kira değeri belirleyicileri modellenmiĢtir. Bu amaçla, 

faktör analizi ve çoklu regresyon analizi kullanılarak, 1988 ve 2008 yılları arasında 

Ġstanbul‟da açılan 60 alıĢveriĢ merkezinin kira değerleri ile alıĢveriĢ merkezi 

özellikleri ve alıĢveriĢ merkezi çevresindeki ortalama gelir verileri arasındaki iliĢki 

test edilmiĢtir.  

AlıĢveriĢ merkezi özellikleri olarak alıĢveriĢ merkezinin, yaĢı, toplam alanı, 

kiralanabilir alanı, market alanı, lokomotif mağaza, yiyecek birimi, sinema salonu ve 

otopark araç sayısı, bovling salonu, buz pisti ve çocuk oyun alanının varlığı 

kullanılmıĢtır. Bununla birlikte, 1 mil yarıçaplı öncelikli ticaret alanında ki ortalama 

gelir verisi ile rekabet edilen alıĢveriĢ merkezi sayısı da regresyon analizinde 

kullanılmıĢtır. Ġlk olarak, alıĢveriĢ merkezlerinde yer alan yiyecek birimleri, sinema 

solonu sayısı ile  bovling salonu, buz pisti ve çocuk oyun alanının varlığı, faktör 

analizi kullanılarak bir değiĢkene indirgenmiĢtir. Elde edilen bu faktör değeri daha 

sonra regresyon analizinde kullanılmıĢtır. Böylece alıĢveriĢ merkezi kira değer için 

oluĢturulan eĢitlikte, diğer yedi bağımsız değiĢkenle beraber bu faktör değeri de yer 

almıĢtır. En uygun ve doğru regresyon modeline göre düzenlenmiĢ R² değeri %61 

olarak tespit edilmiĢtir. Model sonucuna göre, kira değerleri ($/ m²) ile alıĢveriĢ 

merkezi çevresinde yer alan aylık ortalama hanehalkı geliri, kiralanamayan alanlar 

(kapalı alan/kiralanabilir alan oranı), lokomotif mağaza sayısı ve „alıĢveriĢ dıĢı diğer  

ziyaret amaçlı birimler‟ faktörü arasında pozitif yönde bir iliĢki ortya çıkmıĢtır.  

Literatürde daha önce yapılmıĢ çalıĢmalarda yer alan lokomotif mağazalar ve 

ortalama gelir verisinin alıĢveriĢ merkezi kira değerlerine etkisi, bu çalıĢmada da 

beklenen bir bulgudur. Bunlara ek olarak alıĢveriĢ merkezlerindeki alıĢveriĢ dıĢı 

diğer aktiviteler ve serbest alanların (kiralanamayan alanların) kira değerlerine etkisi 

ise alıĢveriĢ merkezlerinin Türkiye‟deki kullanım özelliklerini ve kentsel yaĢamdaki 

yerini ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular; Türkiye‟de ve özellikle metropol 

niteliklerini fazlasıyla taĢıyan Ġstanbul‟da yapılanan alıĢveriĢ merkezlerinin, kentsel 

mekanda kamusal alanlara alternatif olacaklarını desteklemektedir. Böylece, 

önümüzdeki yıllarda sayıları artmaya devam edecek olan alıĢveriĢ merkezlerinden,  

yüksek gelirli müĢteri potansiyeline sahip olan alanlarda, güçlü lokomotif 

mağazaları, alıĢveriĢ dıĢında sunabildikleri imkânları ve mekansal özellikleri ile fark 

yaratan alıĢveriĢ merkezlerinin, diğerlerinden öne çıkacağı ve yüksek kira 

değerlerine sahip olacağı sonucuna varılmıĢtır. Elde edilen bulguların, gelecekte kent 

yaĢamındaki yeri ve önemi daha da artacak olan alıĢveriĢ merkezlerinin planlanma ve 

tasarlanmasında yol gösterici olması beklenmektedir 
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MODELING THE DISTRIBUTION OF RENT VALUES OF SHOPPING 

CENTERS IN ISTANBUL 

SUMMARY 

After the introduction of the first shopping center (Galleria) in 1988, during the 

1990s and 2000s many shopping centers with different attributes were opened at 

different locations of Ġstanbul. This dissertation examines the spatial distribution of 

shopping centers and models the determinants of their rent values in Istanbul. For 

this purpose, relation between average rent values of 60 shopping centers opened 

between 1988-2008 in Istanbul and shopping center attributes, also space related 

income data tested by using factor analysis and multipurpose regression procedure. 

As shopping center attributes, age of the facility, total shopping center area, leasable 

area, market area, , number of anchor tenants, food courts, movie theaters and 

parking places, having bowling clubs, ice-skating rink and children‟s playground are 

used. Also, average income and number of competing shopping centers within one-

mile radius of the primary trade area are used in regression analysis.  

First of all, the number of food courts, movie theaters, bowling clubs, ice-skating 

rink and children‟s playground in a shopping center are reduced in to one variable 

using the factor analysis. The attributed meaning to this factor is expressed as the 

factor of „non-shopping purpose units‟. This factor value is then substituted into the 

regression model. Thus, the shopping center rent value equation is constituted by this 

factor as well as seven other independent variables. The most accurate and precise 

regression model yielded the adjusted-R² of 61%. The model results indicate that 

there is a positive relationship between rent values ($ per sqm) and average monthly 

household incomes around the shopping centers, unleasable common area (the ratio 

of total shopping center area to leasable area), number of anchor tenants, and the 

factor of non-shopping purpose units.  

Influences of anchor tenants and average income values on shopping center rents are 

expected results of this study and also support previous literature findings. In 

addition to these results, the influences of non-shopping activities and free areas 

(unleasable area) in shopping centers are indicating the situation of these places in 

urban life and characteristics of the Turkish way of using shopping centers. These 

findings also support the shopping centers as an alternative area for public spaces in 

Turkey especially in Istanbul which mostly carries the metropolitan city attributes. 

Recent empirical evidence shows that, over the next years, through rapidly increased 

shopping centers, the ones which differ from the others by high income consumer 

potential, successful anchors, non-shopping facilities and indoor attributes will 

become prominent and have high rent values. It is expected that, these findings will 

be a guide for planning and designing of shopping centers in the future‟s urban form 

which will gain a more important status in the prospective urban life of the city. 
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1.GĠRĠġ 

Ticari alanlar, her dönemde kentlerin kalbi olma özelliğini taĢımıĢ; yerleĢmelerin 

oluĢumunu ve geliĢimini etkilemiĢlerdir. KentleĢmeyle yaĢanan geliĢmelerin bir 

sonucu olarak ortaya çıkan tüketim alıĢkanlıklarında ki değiĢim ise perakendecilikte 

yenilik arayıĢlarına girilmesine ve yeni talep fonksiyonlarının ortaya çıkmasına sebep 

olmuĢtur. Alıcıların tek bir alıĢveriĢ seyahatinde pek çok çeĢit ürüne ulaĢarak 

yaptıkları ulaĢım tasarrufu, mağazaların merkezlerde ya da modern alıĢveriĢ 

merkezlerinde toplanmalarını teĢvik etmiĢtir. Böylece kent merkezlerinden farklı 

olarak, tüm ticari ve rekreasyonel faaliyetleri bir caddede değil de tek bir mekânda 

farklı katlarda bulunduran alıĢveriĢ merkezleri (AVM‟ler); bünyelerinde pek çok 

fonksiyonu barındırabilen tarihi pazaryerlerinin 20. yüzyıla uyarlanmıĢ biçimi olarak 

günümüzde karĢımıza çıkarak, yeni çekim alanları haline gelmiĢlerdir. Sahip 

oldukları tüm bu özellikleri ile kentsel alanda yer alan alıĢveriĢ merkezleri, 

beraberinde birçok bilimsel çalıĢmanın da konusu olmuĢtur. Daha önce yapılmıĢ olan 

„alıĢveriĢ merkezi değerlemesi‟ ve „ticari kira değeri belirleyicilerinin tespiti‟ne 

yönelik çalıĢmalardan yola çıkarak, tez kapsamında; Ġstanbul‟da yer alan alıĢveriĢ 

merkezleri ve kira değerleri incelenerek, kira değerlerindeki farklılıklara neden olan 

kriterler modellenmiĢ ve bu değerlerin Ġstanbul ilindeki mekânsal dağılımı 

değerlendirilmiĢtir. 

1.1 Tezin Amacı ve Kapsamı  

DeğiĢen ve farklılaĢan ihtiyaçlar çerçevesinde zamanla geliĢen alıĢveriĢ merkezleri, 

hızlı nüfus artıĢıyla ortaya çıkan plansız büyüme sonucunda pek çok kentsel 

yoksunlukla baĢ etmek zorunda kalan metropol Ġstanbul‟da da önemli bir yer 

edinmeyi baĢarmıĢlardır.  AlıĢveriĢ merkezlerinin tüm ticari ve rekreasyonel 

faaliyetleri aynı alanda bulundurmaları, önemli bir özellik ve fırsat olarak 

görülürken; özellikle Ġstanbul‟da ardı ardına açılan alıĢveriĢ merkezlerinin kentsel 

yaĢamdaki yeri her geçen gün daha da önem kazanmıĢtır. 2008 yılsonu itibarı ile 

Ġstanbul‟da sayıları 76‟yı bulan alıĢveriĢ merkezleri, kendi rekabet alanlarını 

yaratmıĢ ve sahip oldukları niteliklerle bir birlerinden farklılaĢmıĢlardır. Bu 
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farklılaĢmanın sonucu olarak kentsel alanda, değiĢik kira değerlerine sahip pek çok 

alıĢveriĢ merkezi varlığını sürdürmektedir.  

Tez kapsamında, Ġstanbul‟da yer alan alıĢveriĢ merkezlerinin kira değerlerindeki 

farklılıklara neden olan kriterler modellenerek; analiz sonuçlarından elde edilen 

bulgular, kentsel alandaki mekânsal dağılımla iliĢkilendirilerek incelenmiĢtir. Bu 

amaçla ilk olarak, kentsel ticaret alanlarındaki geliĢmeler ve günümüzde bu alanların 

en önemlilerinden birisi olarak karĢımıza çıkan alıĢveriĢ merkezlerinin geliĢimi ile 

temel yapılanma türleri ortaya koyulmuĢtur. Bununla beraber, alıĢveriĢ merkezi 

araĢtırmaları ve ticari gayrimenkuller ile AVM‟lerin kira değerlerinin belirleyicileri 

üzerine yapılan çalıĢmalar irdelenerek modelin temelini oluĢturan literatür 

araĢtırmalarına yer verilmiĢtir. Daha sonra, Türkiye‟de ve Ġstanbul‟daki ticaret 

alanları incelenerek, geleneksel Türk çarĢıları ve AVM‟lerin geliĢim süreci ile 

yapılanma türleri değerlendirilmiĢtir. Ticari gayrimenkulü Ġstanbul ili kapsamında 

değerlendirebilmek için 1950 ve sonrasında kentin MĠA‟sının yeniden yapılanma 

süreci irdelenerek, Ġstanbul‟da alıĢveriĢ merkezlerinin geliĢimi ortaya koyulmuĢtur. 

Son olarak, Ġstanbul‟da yer alan alıĢveriĢ merkezlerinin kira değerlerindeki farklılığı 

oluĢturan ölçütler tespit edilmiĢtir. Elde edilen sonuçlarla,  Ġstanbul ili ölçeğinde 

alıĢveriĢ merkezlerinin kentsel alandaki bugün ve gelecekte ki önemi ortaya 

koyulurken, alıĢveriĢ merkezlerinin planlanması ve tasarlanmasında gayrimenkul 

yatırımcıları ve planlama bilimi adına yol gösterici bulgular elde edilmiĢtir. 

1.2 Hipotez 

Ġstanbul‟daki alıĢveriĢ merkezlerinin kira değeri belirleyicilerini tespit etmek için 

literatürde kullanılan veri türleri ve analiz yöntemlerinden yola çıkarak model altlığı 

oluĢturulmuĢtur. Ancak kira değerleri ile ilgili yapılan araĢtırmaların azlığı ve veri 

toplamada yaĢanan zorluklar, çalıĢmanın sınırlayıcıları olmuĢtur. Model için ortaya 

konulan hipoteze göre; alıĢveriĢ merkezlerinin AVM merkezli 1 mil yarıçaplı 

öncelikli ticaret alanında ki rekabet ettiği AVM sayısı ve mahallelerin ortalama gelir 

değerleri, toplam kapalı alan, kiralanabilir alan, market alanı büyüklüğü, otopark 

alanı araç kapasitesi, 500m²‟den büyük lokomotif mağaza sayısı, AVM‟nin yaĢı, 

yiyecek birimi ve sinema salonu sayısı ile bovling salonu, buz pisti ve çocuk oyun 

alanının varlığı alıĢveriĢ merkezlerinin kiralarını oluĢturan değiĢkenlerdendir. 
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Hipotezi değerlendirmek için elde edilen bu değiĢkenler, faktör analizi ve regresyon 

analizi yöntemleriyle test edilerek model sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

1.3 Yöntem  

Ġstanbul‟da yer alan alıĢveriĢ merkezlerinin kira değerlerinin dağılımının 

modellenmesi amacıyla elde edilen veriler, birden fazla bağımsız değiĢkenler 

arasındaki iliĢkinin matematiksel eĢitlikle açıklanmasını sağlayan; çoklu doğrusal 

regresyon analizi kullanılarak değerlendirilmiĢtir.   

Regresyon analizinde kullanılan bağımsız değiĢkenlerden biri, faktör analizi yöntemi 

ile tespit edilmiĢtir. Burada amaç, alıĢveriĢ merkezleri için elde edilen 

parametrelerden etkin Ģekilde faydalanmak olmuĢtur. Bilindiği gibi, modelde 

kullanılan örneklem sayısının yetersizliği, etkili olması beklenen parametrelerin 

açıklayıcılığını azaltmaktadır. Bu nedenle çalıĢmada faktör analizi kullanılarak, 

yiyecek birimi ve sinema salonu sayısı ile bowling salonu, buz pisti ve çocuk oyun 

alanının varlığı ile oluĢan eğlence parametreleri arasındaki korelasyon 

değerlendirilerek, iliĢkileri güçlü olan parametrelerin sınıflandırılması ile kendine 

özgü bir faktör grubunun oluĢması sağlanmıĢtır. Böylece, regresyon analizinde 

bağımsız değiĢken olarak etkisini gözlemleyemediğimiz parametrelerin, “alıĢveriĢ 

dıĢı diğer ziyaret amaçlı birimler ” faktörüyle modelde yerini alması sağlanmıĢtır.   

Sonuç olarak, Ġstanbul‟da yer alan alıĢveriĢ merkezlerinin kira değerlerindeki 

farklılığı oluĢturan ölçütleri tespit etmek amacıyla kullanılan istatistik yöntemlerle 

tez sonuçları matematiksel temellere dayandırılmıĢtır. Model sonuçlarına ulaĢmayı 

sağlayan istatistik analizleri uygulayabilmek için SPSS programından 

yararalanılırken; AVM‟lere ait özellikleri haritalandırarak mekânla 

iliĢkilendirebilmek içinse NETCAD programından faydalanılmıĢtır. Elde edilen 

sonuçlar alıĢveriĢ merkezlerinin, bugün ve gelecekte kentsel alandaki yerini 

tanımlamaya yardımcı olmakla beraber yeni alıĢveriĢ merkezlerinin yapılanmasında 

da bir araç olarak kullanılabilecek niteliktedir. 
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2. KENTSEL TĠCARET ALANLARINDA GELĠġMELER ve ALIġVERĠġ 

MERKEZLERĠ 

2.1 Kentsel Ticaret Alanlarında GeliĢmeler 

Ticaretin ilk aĢamalarından biri olan mal takası döneminden bu yana, ulaĢım 

kavĢakları ve eriĢebilirliğin yüksek olduğu alanlarda yerleĢme talebi yoğun olmuĢ, 

belirli aralıklarla kurulan pazar ve panayır alanları ile ticaret geliĢmeye baĢlamıĢtır. 

Bununla beraber göçebe toplum göçebe toplum evriminin en ileri aĢamasını, üretim 

sürecinde bir evrim olan tarım ekonomisi düzeyine eriĢmekle sağlamıĢtır 

(Kılınçaslan, 2010). Zamanla Ģehirde oturanlar tarımsal faaliyetler yerine, 

karĢılığında yiyecek ve diğer ihtiyaçlarını karĢılamak suretiyle kırsal nüfusa hizmet 

ve mal verme görevini üstlenmiĢlerdir. ġehirde oturanların talebini karĢılayabilmek 

için çiftçiler, kendilerinin tüketeceğinden daha fazlasını üretmek durumunda 

kalmıĢlardır. Tarımda kullanılan üretim araçları geliĢmiĢ, beraberinde ürünlerin kent 

nüfusuna taĢınması için tekerlekli araçlar da icat edilmiĢtir. GeliĢen ulaĢım 

imkânlarına paralel olarak ortaya çıkan keĢifler ve seyahatlerse, ticaretin küresel 

ölçekte geliĢmesine yol açmakla beraber kapitalizm öncesinde ekonomik büyüme, 

büyük oranda toprağa dayalı üretim ve ticaretten sağlanmıĢtır. 19.yüzyıla 

gelindiğinde ise endüstriyel geliĢimin, Ģehirler üzerinde büyük etkisi olmuĢtur. Yeni 

Ģehirler, geçmiĢte ki ticarete dayalı yapıdan farklı olarak endüstriyel üretime ve 

sermayeye dayalı ekonomik sistemin merkezleri olmuĢlardır. TaĢımacılığın 

geliĢmesi, demiryolu sistemi,  20. yüzyılın baĢında elektrikli tramvaylar, otobüsler ve 

nihayetinde özel arabalarla devam etmiĢtir. Özel arabaların yaygınlaĢması Ģehrin 

mekânsal düzeni üzerinde önemli bir etki yaratmıĢ ve banliyölerin doğuĢuna sebep 

olmuĢtur (Thorns, 2004). 

Milenyumun sonuna doğru, baĢlangıçta ulusal ölçekte olup daha sonra çok uluslu 

yapılanmaya geçen Ģirketlerin yerine küresel yeni Ģirketler egemen olmuĢtur. Henry 

Ford tarafından otomobil endüstrisinde kurulan Ford Motor ġirketi de bu tür Ģirket 

organizasyonlarındandır. H.Ford, otomobil üretiminin yeterli olmayıp, onların 

satılması gerektiğinin farkına vararak;  iĢçilerin ücretleri arttırıp iĢ saatlerini 

azaltmıĢtır. Zamanla geliĢen bu strateji, talebi teĢvik etmiĢ böylece üretim satıĢ ve 
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kârı artmıĢtır. Fordizm olarak adlandırılan ve seri mal üretiminin baĢlangıcı olan bu 

sistem tüm bireyleri, gittikçe daha çok standartlaĢan kitle tüketimi modeline dâhil 

eden sistemin de baĢlangıcı olmuĢtur (Thorns, 2004). 

 II. Dünya SavaĢı‟ndan sonra kentler yenilenme sürecine girmiĢ, otomobil 

kullanımının artması, endüstri ve perakendeciliğin geliĢimi ile banliyöleĢmeler 

gerçekleĢmiĢ ve Ģehirler yeniden biçimlenmiĢtir. Banliyölerdeki büyüme, kitlesel 

tüketicilerin belirli özelliği olan eĢyalara talebini artırmıĢ, üretimi teĢvik etmiĢtir. 

Böylece tüketim, Fordist „kitle tüketiminden‟ daha esnek bir üretim sistemine 

odaklanmıĢtır. Bundan sonra üretim sistemi, tüketici odaklı ve artan talebe bağlı 

olarak çok çeĢitli ürünlere yönelmiĢtir. Sık sık tüketilen ürünlerin tek bir çatı altında 

toplanması sağlanmıĢ, böylece,  geleneksel alıĢveriĢ görüntüsü pek çok yönden 

değiĢmeye baĢlamıĢtır.  

1990‟lı yıllarda, sanayilerin Ģehir merkezlerinden uzaklaĢmasıyla, ekonomi yeniden 

yapılanmıĢ, kentsel ekonomi, ticaret ve diğer hizmet sektörlerine yönelmiĢtir. Süper 

marketlerin yiyecek ticaretindeki ticaret paylarını sürekli arttırmasıyla, 1985 ve 1991 

arasında, küçük perakendecilerin oranı düĢmüĢtür. Süper marketlerin alıĢveriĢ 

arenasında en önemli yeri alması beraberinde daha fazla araba kullanımı ve haftalık 

alıĢveriĢlere eğilimi artırmıĢtır.  Bunun sonucunda ev halkının rol dağılımın 

değiĢmeye baĢlamasıyla, yeni alıĢveriĢ modeli geliĢmiĢtir. Bu değiĢim alıĢveriĢ 

saatlerinin uzatılması ihtiyacını doğurmuĢ ve zamanla süper marketler birleĢerek 

piyasaya egemen olmaya baĢlamıĢlardır (Thorns, 2004). 

20. y.y.‟ın son yıllarında, yeni biliĢim ve bilgi ekonomisinin merkezi olan küresel 

kentlerin doğuĢuyla beraber kentsel tüketim Ģekli ve kent yaĢamı da yeniden 

ĢekillenmiĢtir. ġehri sürükleyen güç olarak tüketime yönelme, Ģehrin görsel Ģeklinde 

önemli değiĢikliklerle sonuçlanmıĢtır. Bunların en önemlilerinden birisi de, farklı 

ürün seçenekleriyle tüketicilerin ihtiyaçlarına karĢılık veren, içinde yer alan çeĢitli 

aktivite mekânlarıyla boĢ vakitlerin geçirilebildiği ve günümüzde sosyal yaĢamın bir 

parçası haline gelmiĢ olan, alıĢveriĢ merkezleridir. 

2.2 AlıĢveriĢ Merkezlerinin GeliĢimi ve Temel Yapılanma Türleri 

KentleĢmenin sonuçları olarak, sosyal ve ekonomik yaĢamdaki gelir ve zaman 

faktörü nedeniyle ortaya çıkan geliĢmeler, pek çok Ģeyi olduğu gibi tüketim 

alıĢkanlıklarını da değiĢtirmiĢtir. YaĢam standardının yükselmesi ve gelir düzeyinde 
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meydana gelen artıĢ; insanların aradıkları ürünlerin değiĢmesine ve çeĢitlenmesine 

yol açmıĢtır. Bu geliĢmeler, yatırımcıları perakendecilikte yenilik arayıĢlarına 

yöneltirken; değiĢen tüketici tercihlerine cevap verecek yeni fonksiyonların ortaya 

çıkmasına sebep olmuĢtur.  

Alıcıların tek bir alıĢveriĢ seyahatinde pek çok çeĢit ürün alarak yaptıkları ulaĢım 

tasarrufu, mağazaların merkezlerde ya da modern alıĢveriĢ merkezlerinde 

toplanmalarını sağlamıĢtır. Bu eğilim, satıĢ mağazalarının, tarihsel süreçte ticaret 

alanlarında ya da alıĢveriĢ merkezlerinde her zaman bir arada olmayı tercih 

etmeleriyle paralellik göstermiĢtir. Çünkü bu sayede, mağazalar birbirlerinin müĢteri 

potansiyellerinden faydalanırken; müĢteriler de tek bir seyahatle pek çok mağazayı 

ve ürüne ulaĢabilip, böylece seyahatlerinden tasarruf yapma avantajına sahip 

olmuĢlardır.  

Tek bir birim olarak tasarlanan; perakendeci dükkânları, hizmet birimleri ve otopark 

alanından oluĢan, bünyesinde lokanta, eğlence birimleri, banka, tiyatro, bürolar, 

servis istasyonları, v.b. fonksiyonları bulundurabilen alıĢveriĢ merkezleri; bir araya 

getirdikleri mağazaların yarattığı prestijle müĢteriler için birer çekim merkezi 

oluĢturmuĢlardır. MüĢterilere en avantajlı mağazalar bileĢenini sunabilmek, ticaret 

merkezlerinin rekabet güçlerini arttırırken (DiPasquale ve Wheaton, 1996), 

müĢteriler için tek bir seyahatle pek çok ihtiyacını karĢılayabilmek önemli bir avantaj 

olmuĢtur. 

1950 ve 1960‟larda banliyölerin ortaya çıkıĢı ve otomobilin daha yaygınlaĢması ile 

banliyö alıĢveriĢ merkezleri ortaya çıkmıĢtır. Kapalı bir alan içinde çok sayıda 

dükkândan oluĢan, ilk büyük alıĢveriĢ merkezi 1931 yılında Amerika‟da Highland 

Park‟da kurulmuĢtur. 1950‟lere doğru, alıĢveriĢ merkezinlerinki büyük mağazaların 

geliĢimiyle bu kavram bir aĢama daha ilerleyerek, alıĢveriĢ olgusunun ihtiyaçtan öte, 

zevk ve eğlenceye kayması sürecine geçilmiĢtir. Böylece halka açık alan olan ana 

caddeden özel alan olan alıĢveriĢ merkezlerine doğru bir kayma görülmüĢtür. Kapalı 

alıĢveriĢ merkezlerinin geliĢmesinde bir sonraki adım süper kapalı alıĢveriĢ 

merkezleri olmuĢtur. Belli bir bölgeye hizmet etmek amacıyla kurulan bu alıĢveriĢ 

merkezleri, alıĢveriĢin sadece ihtiyaçları satın almak değil, aynı zamanda boĢ zaman 

geçirten ve eğlendiren bir etkinlik olduğunun altını çizmek için, alıĢveriĢ etrafında 

bir dizi etkinlik ve deneyimleri barındırmaya baĢlamıĢlardır (Thorns, 2004). Bunun 

sonucunda, banliyö alıĢveriĢ merkezlerinin; orada yaĢayan yerel halk için ticari bir 
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alandan çok daha fazlasını ifade ettiği görülmüĢtür. Ibrahim ve Ng(2002)‟nin 

Singapur odaklı çalıĢmalarında yer aldığı gibi banliyö alıĢveriĢ merkezleri aynı 

zamanda yerel halkın yaĢam tarzını da anlamlı Ģekilde değiĢtiren mekânlar olmuĢtur. 

Yıllar geçtikçe AVM‟ler büyüyerek, hizmet ve eğlence anlayıĢını da beraberinde 

barındırmaya baĢlamıĢtır.  

1970‟lerde, yeniden yapılanma ve endüstriyel çöküĢ ile sarsılan eski birçok Ģehirde, 

yeni bir eğilim olarak Ģehir içi kapalı alıĢveriĢ merkezleri karĢımıza çıkmıĢtır. Bu 

alıĢveriĢ merkezleri kontrollü bir çevrede sağlık hizmetlerinden, tiyatro ve sinemaya 

kadar pek çok imkanı bir arada sunarken, aynı zamanda müĢterilere geleneksel 

alıĢveriĢ alanlarından farklı olarak, trafik sıkıĢıklığı, güvenlik sorunu v.s. olmayan 

steril bir kent ortamı oluĢturmuĢlardır (Bloch ve diğ., 1994; Roulac, 1994; Erkip, 

2003).  Hizmet ve servislerin faydalı bir uzantısı olarak görülen bu alıĢveriĢ 

merkezleri, Ģehir içi alanları tekrar canlandırmak açısından önem arz etmekle beraber 

yerel turistler için de birer çekim alanı olmuĢlardır (Thorns, 2004). Bu geliĢmelerin 

sonucunda günümüzde değiĢen ihtiyaçlara ve yaĢam koĢullarına paralel olarak 

yenilenerek, birer cazibe odağına dönüĢen alıĢveriĢ merkezleri, sosyal yaĢamın 

vazgeçilmez unsurlarından olmayı baĢarmıĢlardır. 

AlıĢveriĢ merkezleri ile ilgili geliĢmeler ülkeden ülkeye sahip olunan dinamiklere 

bağlı olarak farklılık göstermekle birlikte, çeĢitli büyülüklerde ve içeriklerde 

yapılanmaya devam eden alıĢveriĢ merkezlerilerinin sayısında ki artıĢ, beraberinde 

bu alanların sınıflandırılma ihtiyacını doğurmuĢtur. Özellikle, alıĢveriĢ merkezlerinin 

yapılanma türlerine göre sınıflandırılmaları ile ortaya çıkan tanımlamalar, AVM 

araĢtırmalarında sıklıkla kullanılmıĢtır. Uluslararası AlıĢveriĢ Merkezleri Konseyi 

(ICSC) Avrupa Organizasyonu‟na göre “AlıĢveriĢ merkezleri, bir çatı altında 

tasarlanan ve tek bir mülkiyet olarak planlanan, geliĢtirilen, sahip olunan, yönetilen, 

yerinde park imkânı sunan, bir grup perakende ticari kuruluĢun oluĢturduğu 

kompleks” olarak tanımlanmıĢtır (ICSC,1999). ICSC‟nin, alıĢveriĢ merkezi tiplerine 

getirdiği çeĢitli tanım ve standartlara göre AVM‟leri açık ve kapalı olmak üzere ikiye 

ayırmak mümkündür. Bölgesel ve süper bölgesel alıĢveriĢ merkezleri için en yaygın 

tasarım “shopping mall” olarak bilinmektedir. “Mall”lar kapalı, klima kontrollü ve 

ıĢıklandırılmıĢ, bir veya iki tarafında giriĢleri bulunan, genelde çevresinde ya da 

ayrıca yapılandırılmıĢ alanlarda, otopark imkânı sunan alıĢveriĢ alanları olarak 

tanımlanmıĢtır. Açık Merkezler ise tek bir birim olarak yönetilen sıra mağazalar ve 



9 

 

outletlerden oluĢmaktadır. Mağazaların önünde ya da ortak alanlarda park imkânı 

sağlayan bu alıĢveriĢ alanları, kapalı olmamakla beraber, mağaza önlerini birleĢtiren 

gölgeliklerle birbirine bağlanan yaya yollarından da olĢabilmektedirler. En yaygın 

Ģekli doğrusal, L Ģeklinde, U Ģeklinde ve Z Ģeklinde ya da kümelenmiĢ olanlardır 

(ICSC,1999).  

ICSC‟ye göre baĢlangıçta alıĢveriĢ merkezleri, büyüklükleri ve içerikleri dikkate 

alınarak temel yapılanma türlerine göre mahalle (neighborhood), semt (community), 

bölgesel (regional), süperbölgesel (superregional) olmak üzere dört gruba ayrılmıĢtır. 

ICSC (1999) tanımlamalarına göre genellikle tek bir hatta yerleĢmiĢ olup ve kapalı 

alanlarıı bulunan Mahalle Alışveriş Merkezleri, yakın komĢuluk birimi içerisinde 

günlük ihtiyaçları sağlayan ve çeĢitli ürünleri sunmak üzere tasarlanan merkezler 

olarak tanımlanmaktadır. ICSC‟ye göre bu tür merkezlerin aĢağı yukarı yarısında bir 

süpermarket lokomotif mağazayken üçte birinde bir eczanedir. Semt Alışveriş 

Merkezleri ise Mahalle AVM‟den daha çok çeĢitli giyim ve yiyecek ürünleri 

sunmaktadırlar. Genelde doğrusal, “L” veya “U” Ģeklindedirler. En yaygın lokomotif 

mağazaları süpermarket, eczane ve indirim mağazalarıdır. Çok farklı formatlara 

sahip olup; örneğin, lokomotif mağazası büyük indirim mağazası olan bazı 

merkezler, kendilerini indirim merkezleri olarak da tanımlayabilmektedirler. Daha 

kapsamlı olarak Bölgesel Alışveriş Merkezleri, çoğunluğu giyim olmak üzere genel 

ürünlerin pek çoğunu sunan, hizmette ve çeĢitlilikte daha zengin olan AVM 

türleridir. En önemli çekim özelliği, sahip olduğu lokomotif mağazalardır. Tipik bir 

Bölgesel AlıĢveriĢ Merkezi genellikle çevresinde yapılandırılmıĢ otoparka ve 

mağazaları birbirine bağlayan ortak kapalı bir yaya yoluna sahiptir. Süper Bölgesel 

Alışveriş Merkezleri ise Bölgesel alıĢveriĢ merkezlerine benzemekle beraber 

büyüklüklerinden dolayı daha fazla sayıda lokomotif mağaza ve daha fazla ürün 

çeĢitliliği sunan ve daha uzak mesafelerden müĢteri çeken alıĢveriĢ merkezleridir. 

Genellikle kapalı ve çok katlı olarak yapılandırılmıĢlardır. 

Zamanla sektördeki geliĢmelerin artmasıyla beraber alıĢveriĢ merkezlerinin, bu dört 

sınıf tanımlama ile açıklanması zorlaĢmıĢtır. Bunun sonucunda,  alıĢveriĢ merkezleri, 

International Council of Shopping Centers (ICSC) tarafından „moda/özellikli‟, „güç‟, 

„tema/festival‟ ve „outlet‟ alıĢveriĢ merkezlerinin de eklendiği sekiz farklı sınıfta 

(ICSC, 1999) değerlendirilmeye baĢlamıĢlardır. Bu yeni tanımlamalarda yer alan 

Moda/Özellikli Alışveriş Merkezleri, daha çok butikler ve halı mağazaları gibi daha 
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kaliteli ve pahalı ürünleri sunan üst düzey mağazalardan oluĢmaktadırlar. Bu tür 

merkezlerin lokomotif mağazalara ihtiyacı olmamakla beraber bazen restoranlar ya 

da eğlence alanları lokomotif vazifesi görebilmektedirler. Genellikle sofistike 

tasarımı, zengin dekoru ve kaliteli peyzajıyla ön plana çıkan bu tür merkezler, daha 

çok yüksek gelir düzeyine sahip ticaret alanlarında yer seçmektedirler. Güç alışveriş 

merkezleri, genellikle belli bir kategoride ki çok zengin ürün çeĢidini, düĢük 

fiyatlarla sunan ve çeĢitli büyük lokomotif mağazaların ağırlıklı olarak bulunduğu 

mekânlar olarak tanımlanırken; bir diğer grup olan Tema/Festival Alışveriş 

Merkezleri, geniĢ ürün yelpazeli birim mağazaları bulunan ve mimari tasarımları ile 

ortak bir temada birleĢen merkezlerdir. Bu tür merkezlerin en büyük cazibesi turistler 

için restaurant ve eğlence birimlerinden oluĢan lokomotif mağazalardır. Genelde eski 

ya da tarihi binalardan dönüĢmüĢ ve de karma bir kullanımın parçası olarak kentsel 

alanlarda karĢımıza çıkmaktadırlar. Son grup olan Outlet Alışveriş Merkezleri ise 

çoğunlukla kırsal ya da zaman zaman turistik alanlarda konumlanan ve fabrikaların 

kendi markalarındaki ürünleri indirimli sattıkları merkezlerdir. Tipik olarak 

lokomotif mağazaları bulunmamaktadır. ġerit Ģeklindeki düzenlemeler daha yaygın 

olup, bazıları kapalı bazıları ise bir kümelenmeler Ģeklinde yerleĢmektedirler. 

AĢağıda yer alan Çizelge 2.1‟de, alıĢveriĢ merkezlerinin türlerine göre konseptleri, 

alansal büyüklük aralıkları ve lokomotif mağaza bilgilerine yer verilmiĢtir. 

Görüldüğü gibi alıĢveriĢ merkezlerinin özellikle büyüklükleri ayırt edici önemli bir 

faktördür. 

Çizelge.2.1: AlıĢveriĢ merkezi türleri (ICSC, 1999). 

 Lokomotif Mağazalar 

Tür Konsept 

Lokomotifler 

dahil - Sq.ft. 

M2 

Dönüm Sayı Tür 
Lokomotif 

Oranı 

Öncelikli 

ticaret 

alanı 

Mahalle Temel ihtiyaçlar 
30,000-150,000 

2787 - 13935 
3-15 

1 yada 

daha 

fazla 

Süpermarket 30-50% 3 miles 

Semt 
Genel ürünler, 

temel ihtiyaçlar 

100,000-350,000 

9290 - 32516 
10-40 

2 yada 

daha 

fazla 

Ġndirim 

mağazaları, 

supermarket, 

40-60% 3-6 miles 

Bölgesel 

Genel ürünler, 

moda (mall, 

genelde kapalı) 

400,000-800,000 

37161 - 74322 
40-100 

2 yada 

daha 

fazla 

Ürün çeĢitli 

mağazalar, 

toptan eĢya 

mağzaları 

50-70% 5-15 miles 

Süper 

Bölgesel 

Bölgesel AVM 

lere benziyor 

ancak daha çeĢitli 

800,000+ 

74322 + 
60-120 

3 yada 

daha 

fazla 

Ürün çeĢitli 

mağazalar, 

toptan eĢya 

mağzaları, moda 

çekim mağ. 

50-70% 5-25 miles 
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Çizelge.2.1: (devam) AlıĢveriĢ merkezi türleri (ICSC, 1999). 

Tür Konsept 

Lokomotifler 

dahil - Sq.ft. 

M2 

Dönüm Sayı Tür 
Lokomotif 

Oranı 

Öncelikli 

ticaret 

alanı 

Moda/ 

Özellikli 

Daha üst düzey ve 

moda ağırlıklı 

80,000-250,000 

7432 - 23226 
5-25 N/A Moda N/A 5-15 miles 

Güç 

Ağırlıklı 

lokomotif 

mağazalar, az 

sayıda küçük 

kiracılar 

250,000-600,000 

23226 - 55742 
25-80 

3 yada 

daha 

fazla 

Ev geliĢtirme, 

Ġndirim 

mağazaları, 

toptan satıĢ 

mağazaları 

75-90 5-10 miles 

Tema/ 

Festival 

BoĢ vakit 

geçirme, turizme 

yönelik, ticari ve 

hizmet 

80,000-250,000 

7432 - 23226 
5-20 N/A 

Restaurant, 

eğlence 
N/A N/A 

Outlet 
Fabrika satıĢ 

mağazaları 

50,000-400,000 

4645 - 37161 
10-50 N/A 

Fabrika 

mağazaları 
N/A 

25-75 

miles 

Metrekare değerleri çizelgeye sonradan eklenmiĢtir. 

Her ne kadar International Council of Shopping Centers (ICSC) tarafından alıĢveriĢ 

merkezleri yukarıda bahsedildiği gibi sınıflandırılmıĢ olsa da, farklı ülkelerde yer 

alan alıĢveriĢ merkezlerini bu sınıflara uydurmak her zaman mümkün olmamaktadır. 

Türkiye‟de ise bu sınıflamalar, ICSC‟nin ortaya koyduğu tanımlamalardan AlıĢveriĢ 

Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD) tarafından, Türkiye‟deki farklı 

dinamikler dikkate alınarak yeniden düzenlemiĢtir. Bir sonraki bölümde daha 

ayrıntılı bahsedileceği gibi, söz konusu standartlara göre Türkiye‟de alıĢveriĢ 

merkezleri; “geleneksel” ve “özellikli” olarak iki ana baĢlıkta toplanmıĢtır. 

Geleneksel alıĢveriĢ merkezleri “çok büyük”, “büyük”, “orta” ve “küçük” olarak 

sınıflandırılırken; küçük alıĢveriĢ merkezleri de kendi içinde “ihtiyaç odaklı” 

(convenience-based) ve “karĢılaĢtırmalı” (comparison) ürünler satanlar olarak 

ayrılmıĢlardır. 

AlıĢveriĢ merkezlerini tanımlamaya yardımcı olan tüm bu sınıflandırmalar, 

AVM‟lerdeki farklılaĢmaları ortaya koyarken; ticaret alanlarının geliĢiminde önemli 

bir dönüm noktası olan bu merkezler, pek çok araĢtırmanın konusu olmayı 

sürdürmektedirler. 

2.3 AlıĢveriĢ Merkezi AraĢtırmaları 

Ticari alanlar ile ilgili yetmiĢ yılı aĢkın bir süredir yapılan teorik çalıĢmalar ıĢığında; 

bu bölümde, ticari alanlarla ilgili yer seçim teorilerinden kısaca bahsedilerek alıĢveriĢ 

merkezlerine yönelik çalıĢmalara yer verilmiĢtir. AlıĢveriĢ merkezi kira değerlerinin 
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incelendiği araĢtırmalar ise tez kapsamında ortaya koyulan modelin altlığını 

oluĢturmuĢlardır.  

Epplie ve Benjamin (1994) alıĢveriĢ merkezlerini değerlendirdikleri çalıĢmalarında, 

alıĢveriĢ merkezi araĢtırmalarının; merkezi alan teorisi (central place theory) ve 

benzer türdeki ticari birimlerin yığılması (homogeneous retail aggloramation) olmak 

üzere iki temel teorinin bulgularını takip ettiklerini, bunlara ek olarak talep 

dıĢsallıkları ve alıĢveriĢ merkezi değerlemesi konularının da araĢtırmalara dâhil 

olduğunu belirtmiĢlerdir. Epplie ve Benjamin (1994)‟e göre alıĢveriĢ merkezi teorisi 

için dikkate alınan literatür ġekil 2.1‟de yer aldığı gibi alt baĢlıklara ayrılmıĢtır. 

 

                  
 

ġekil 2.1: AlıĢveriĢ merkezi teorisi, (Epplie ve Benjamin, 1994). 

 

Ticari kullanımlar için mekânsal davranıĢları modelleyen ilk araĢtırmacı Walter 

Christaller (1966) olmuĢtur. Ġlk defa 1926‟da von Thünen tarafından ortaya konulan 

konum yada mevkii rantı olarak bilinen ve eĢit verimlilikteki arazilerin pazara olan 

uzaklıklarıyla orantılı olarak rant getireceğini savunan tarımsal yerleĢim kuramını 

tamamlayıcı olarak, Christaller‟ın 1933‟de geliĢtirdiği Merkezi Yerler Teorisi‟nde 

(Central Places Theory); Ģehir ve çevresinin birbirini tamamladığı ve karĢılıklı olarak 

birbirine bağlı bir sistem oluĢturduğu belirtilmiĢtir (Akal, 2006).  

Christaller (1966), ticari alan büyüklüğü ile ticari alana yapılan seyahatin arasındaki 

iliĢkiyi açıklayarak, alıcıların en yakın hangi alıĢveriĢ alanını tercih ettiklerini ortaya 

koymuĢtur. Ancak Christaller‟ın kuramı, tek amaçlı/en yakın merkeze olan seyahat 

 

AlıĢveriĢ 

Merkezi 

Teorisi 

 

Merkezi 

Alan Teorisi 

 

Ticari 

Yığılma 

Ekonomisi 

 

Ticari Talep 

DıĢsallığı 

 

Ticari Kira 

Değerlemesi 

 

Tek amaçlı 

alıĢveriĢ 

 

Çok amaçlı 

alıĢveriĢ 

 

KarĢılaĢtır-

malı 

alıĢveriĢ 

 

Planlı 

alıĢveriĢ 

merkezleri 

 

Lokomotif 

mağaza 

dıĢsallığı 

 

Kira 

değerlemesi 

Maddi 

olamayan 

kıymetlerin 

değeri 
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ile sınırlı kalmıĢtır. Daha sonraki çalıĢmalarda, araĢtırmacılar; alıcıların her seyahatte 

birden fazla ürün satın aldıklarını ve bu nedenle ticari mağazaların bir yerde 

toplanmasının, müĢteriler için toplam alıĢveriĢ maliyetini düĢüreceğini destekleyen 

çalıĢmalar yapmıĢlardır (Epplie ve Benjamin, 1994).  

Hotelling (1929), benzer türdeki ticari birimlerin kümelenme nedenlerini açıklayan, 

minumum ayrımlaĢma (minimum differentation) prensibinin teorik yapısını ve 

kavramsal fikirlerini ortaya koymuĢtur. Hotelling (1929)‟in ortaya koyduğu yığılma 

modeli, çok amaçlı alıĢveriĢ fırsatı (Gosh, 1986) ve pazardaki farklı katılımcılarla 

oluĢan olası faydalar (De Palma ve diğ., 1985)  gibi benzer kabulleri de içererek 

geniĢlemiĢtir. Merkezi bir pazarda benzer ürünleri satan ticari birimlerin 

kümelenmesi, pek çok teorik alıĢveriĢ merkezi modelini dengeleyen bir gereklilik 

olmuĢtur (Epplie ve Benjamin, 1994). 

Son dönemdeki çalıĢmalar ise, ticari birimlerin talep dıĢsallığı üzerine 

yoğunlaĢmıĢtır. Ticari talep dıĢsallığı ya da baĢka bir deyiĢle müĢteri trafiği yaratma, 

müĢterilerin çoğu zaman, dıĢsal güç sayılan yüksek kapasiteli bir lokomotif 

mağazanın varlığı için belirli bir alıĢveriĢ merkezine gittiğinde, beraberindeki daha 

küçük mağazalardan da alıĢveriĢ yapması Ģeklinde açıklanmaktadır (Epplie ve 

Benjamin, 1994). Ingene ve Gosh‟un (1990) talep dıĢsallık teorisindeki ifadelerine 

göre ticari merkezlerin spesifik özellikleri ticari performansın temelini 

oluĢturmaktadır. Bu teoriye göre, kiracı karması ve tasarım gibi merkezin spesifik 

karakteristikleri, merkezin performansını etkilemektedir. Ekonomi ya da yatırımcı 

gözüyle bakılan bir çerçevede ise Brueckner (1993), Miceli, Sirmans ve Stake 

(1998)‟e göre, merkezin özellikleri, satıĢları arttırabilecek etkidedir ve bu durum kira 

değerinde olduğu gibi diğer geliĢmeleri de beraberinde getirmektedir. Bununla 

beraber bir merkezin konumsal özellikleri (ticari alanının satın alma gücü ve 

büyüklüğü v.b), fiziksek karakteristikleri ve rekabet ettiği diğer merkezlerin varlığı 

gibi ekonomik performansı etkileyen pek çok etmenden söz etmek mümkündür. Tüm 

bu teorik yapılanma, çok bileĢenli ve karmaĢık bir ticari pazarın varlığını ortaya 

koymaktadır. MüĢterilerin, alıĢveriĢ yapacakları yeri seçmeleri ile oluĢan ticari kira 

değeri ise bu teorik yapılanma içerisinde incelenmesi gereken ayrı bir alt baĢlık 

olarak ortaya çıkmıĢtır.  
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2.4. Ticari Kira Değerleri ve AlıĢveriĢ Merkezi Kira Değeri Belirleyicileri  

Ticari aktivitelerle ilgili pek çok çalıĢmanın literatürde bulunmasına karĢın, alıĢveriĢ 

merkezlerinin kira değerleriyle ilgili sınırlı sayıda çalıĢma bulunmaktadır. Bu 

kapsamda ticari kira değerinin, müĢterilerin alıĢveriĢ yapacakları yeri seçmeleriyle 

oluĢtuğu gerçeğinden yola çıkarak literatürde yer alan kira değerleri ile ilgili 

çalıĢmaların yanı sıra müĢterileri alıĢveriĢ merkezlerine çeken diğer etkenler de aynı 

baĢlık altında değerlendirilmiĢtir.  

Huff (1964), Reilly (1931)‟nin orijinal çekim modelinden yola çıkarak, müĢterilerin 

iki çekim gücünün etkisiyle bir alıĢveriĢ merkezini seçeceklerini ifade etmiĢtir. Bu 

seçimi etkileyen faktörler, müĢterinin baĢlangıç noktasından AVM‟ye ulaĢıncaya 

kadar geçen seyahat süresi ve AVM‟nin büyüklüğü olarak tespit edilmiĢtir. Modele 

göre, alıĢveriĢ merkezlerinin çekim gücü, merkezin büyüklüğüyle doğru orantılı 

olmakla beraber seyahat süresinin karesiyle ters orantılıdır. Bu parametre ile ortaya 

çıkan; bir mağazanın çekim gücü için alıĢveriĢ merkezine uzaklığın, o merkezin 

büyüklüğünden daha önemli bir faktör olduğudur. Bu model, Christhaller (1966) ve 

Losch (1954)‟ün merkezi alan teorilerinin, geldiği önemli noktalardan birisi 

olmuĢtur.   

Nevin ve Houston (1980) çalıĢmalarında Huff (1964)‟ten farklı olarak ticaret 

merkezlerinin büyüklüğünün, müĢteriler için bir çekim kriteri olmadığını, bununla 

beraber, bulundukları konumlarının alıĢveriĢ merkezleri için önemli bir farklılık 

olduğunu iddia etmiĢlerdir. Daha sonra yapılan bir çalıĢmada (Ghosh ve McLafferty, 

1984) ise müĢteri davranıĢlarını etkileyenin, ulaĢım ve diğer maliyetler olduğu ortaya 

koyulmuĢtur. AlıĢveriĢ merkezlerinin kira değerleri ile ilgili sınırlı sayıdaki 

çalıĢmalar arasında ilklerden biri olan Benjamin, Boyle ve Sirman (1990)‟a göre ise 

Nevin ve Houston (1980)‟nin bulgularından farklı olarak bir alıĢveriĢ merkezinin 

büyüklüğünün; merkezin çekim gücü, satıĢ oranları ve kira oranlarını etkilediğini 

ortaya koyulmuĢlardır. Sirpal (1994)‟de yine benzer Ģekilde, bir merkezin 

büyüklüğünün artmasıyla, çekiciliğinin de aynı oranda artacağını ve böylece 

ihtiyaçlarını karĢılamak üzere pek çok müĢteriyi de merkeze çekebileceğini 

belirtmiĢtir. Ticari tip olarak farklılaĢmamıĢ bir veri seti kullanan Sirmans ve Guidry 

(1993) de yaĢ ve kira süresiyle beraber büyüklüğün de kira oranlarını etkilediğini 

göstermiĢlerdir.  
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Rich ve Portis (1964), Marcus (1972), Doyle ve Fenwick (1974) ve Stanley ve 

Sewall (1976)  tarafından yapılan önceki çalıĢmalarda görülen ise, mağaza imajının 

(lokomotif kiracılar ve hizmetlerin yapısı)  müĢterileri etkilediğidir. Nevin ve 

Houston (1980) ile Anderson (1985)‟in çalıĢmaları da, büyük mağazalardan oluĢan 

lokomotiflerin, merkezin cazibesi ve satıĢları için önemli belirleyiciler olduğunu 

göstermiĢtir. Miceli ve diğ. (1998) yatırımcıların sadece bir tek mağazanın karından 

çok o mağazanın oluĢturduğu trafiği ve bu sebeple oluĢan karı düĢünmesi 

gerektiğinin altını çizmiĢlerdir. Bu nedenle pek çok çalıĢmada yer verildiği gibi 

alıĢveriĢ merkezleri genellikle daha küçük ticarileri birimlerin de talep ettiği, 

alıĢveriĢ merkezine baĢarı getiren ve daha düĢük fiyatlarla kiralanan bir iki büyük 

mağazaya sahiptir (Nevin ve Houston, 1980; Eppli ve Shilling, 1993; Pashigian ve 

Gould, 1998; Konishi ve Sandfort, 2003). Bu çalıĢmaları destekleyici Ģekilde, 

Gatzlaff, Sirmans ve Diskin (1994) ile Sirmans, Gatzlaff ve Diskin (1996) lokomotif 

kiracının olmayıĢının bir merkezin boĢluk oranını ve kira oranını etkilediğini 

göstermiĢlerdir.  

Tay ve diğ. (1999), alıĢveriĢ merkezlerindeki ticari kira değeri belirleyicileri ile ilgili 

önceki çalıĢmalardan ortaya çıkan farklı bulguları birleĢtirdikleri çalıĢmalarında, 

Hong Kong‟dan derlenen verileri test etmiĢlerdir. Elde edilen sonuçlara göre,  önceki 

verilerle tutarlı olarak, ticari bir birimin kira oranı, müĢteri oluĢturma gücü ve 

alıĢveriĢ merkezi büyüklüğüyle pozitif, fakat kendi büyüklüğü ile negatif iliĢkilidir. 

Bununla beraber, lokomotif mağazalarla ve alıĢveriĢ merkezinin yaĢıyla pozitif 

iliĢkili iken, kira koĢullarıyla iliĢkisinin anlamlı olmadığı sonucuna varmıĢlardır. 

Hardin ve Wolverton (2000, 2001) iki çalıĢmayı bir araya getirerek, mahalle 

(neighborhood) alıĢveriĢ merkezlerinin kira değeri belirleyicilerini tespit etmiĢlerdir. 

Elde edilen bulgulara göre yüksek kapasiteli ticari merkezlere yakınlıktan doğan 

fayda, alıĢveriĢ merkezlerinin yığılmasını desteklemektedir. Bununla beraber, ticari 

alanın satın alma gücü ile kiralar arasında pozitif bir korelasyon bulunurken, 

eriĢilebilirlik ve tasarım gibi merkezin spesifik karakteristikleriyle oluĢan talep 

dıĢsallığının yarattığı faydaların altı çizilmiĢtir. ÇalıĢmalar da aynı zamanda 

lokomotif kiracısı market alanı olan mahalle alıĢveriĢ merkezlerinin, market alanının 

ticari isim kimliğinden de küçük bir fayda gördüğünü ortaya çıkarmıĢtır. (Hardin ve 

diğ., 2002) 



16 

 

White ve Gray (1996) de çalıĢmalarında, pek çok ticari bölgenin satıĢ 

potansiyellerinin, yerleĢtikleri alandaki ekonomik ve demografik karakteristiklerin 

bir fonksiyonu olarak ortaya çıktığını belirtmiĢlerdir. Buna göre ekonomik temeli 

tanımlayan dört ana değiĢken; istihdam, nüfus, gelir ve ticari satıĢlardır. Bununla 

beraber, trafik akıĢı, görülebilirlik ve büyüklük iyi bir yerleĢim alanı için en önemli 

faktörler olurken, düzenlemeler de (alanın cinsi, yapı yüksekliği, kesintiler, geçiĢler, 

diğer kullanımlara yakınlık, çevresel özellikler v.b. gibi) o alanın geliĢmeye uygun 

olup olmadığını belirlemektedir. Kira değerleri ile iliĢkili ekonomik temelli diğer bir 

çalıĢma olan D‟Arcy E. ve diğ. (1997), ticari kira değerlerini etkilediği ileri sürülen 

verileri inceleyerek, artı değer ve arz –talep teorisi olmak üzere iki teorik yaklaĢımın 

varlığını temel olarak kabul etmiĢlerdir. Artı değer yaklaĢımına göre, kiralar, ticari iĢ 

miktarıyla belirlenebilmektedir (Fraser, 1993).  Ticari döngüyü elde etmek için, 

literatürde bahsedildiği gibi,  ticari kar, tüketici harcamaları, ticari satıĢ, gayrisafi 

yurt içi hasıla, net gelir, iĢsizlik ve faiz oranlarını içeren pek çok ekonomik değiĢken, 

kullanılabilmektedir. Diğer teorik yaklaĢım ise ticari birimlerin hareketlerinin ticari 

alanların arz ve talebiyle oluĢtuğunu iddia etmektedir. Ticari alan için talep, iĢ 

Ģartlarındaki değiĢimlere bağlıdır. Ticari alan arzının kira üzerindeki etkisi ise 

pazarın talep ve fiyat değiĢimlerine ne kadar etkin cevap verdiğiyle iliĢkilidir 

(D‟Arcy E. ve diğ.,1997). ÇalıĢmada, her iki yaklaĢımdan da faydalanılarak, ticari 

aktivitedeki değiĢimin, kiralar ve ticari alan ihtiyacı üzerinde etkisini daha doğrudan 

ortaya çıkarmak için, iki makroekonomik veri olan tüketici harcamaları ve ticari satıĢ 

değerleri kullanılmıĢtır. 

Des Rosier ve diğ. (2005), çalıĢmalarında kira değerlerinin oluĢum sürecinde etkili 

olan komĢuluk birimi karakteristikleri (hane halkı harcama gücü)  ile merkez konum 

özelliklerinin (müĢteriye olan uzaklığın) etkilerini değerlendirirken, alıĢveriĢ merkezi 

kira değerlerini oluĢturan mekânsal ve mekânsal olmayan belirleyiciler için 

ekonomik bir model geliĢtirmiĢlerdir. ÇalıĢmanın ana özelliği, bir taraftan alıĢveriĢ 

merkezi kira değerlerinin iç belirleyicileri (yığılma ekonomisi, ticari karma ve 

birliktelik, imaj, iç tasarım, satın alma gücü, vs) ile diğer taraftan konumla ilgili dıĢ 

belirleyicileri arasındaki karmaĢık etkileĢimi ortaya çıkarmaktır.  Bu amaçla, alanla 

ilgili elde edilen iki gösterge (Ekonomik Potansiyel Ġndeksi (EPI) ve Merkez Çekim 

Ġndeksi (CAI)) ile Kanada, Quebec Ģehrindeki 8 alıĢveriĢ merkezinden alınan 

finansal verilerle çalıĢmalarını tasarlamıĢlardır. 3 adımlı bir yaklaĢımla regresyon 
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analizi kullanarak elde etikleri sonuçlara göre, EPI‟nin alıĢveriĢ merkezleri kira 

değerleri için anlamlı bir belirleyici olmakla beraber, iç ve dıĢ kira belirleyicileri 

arasındaki karmaĢık iliĢkiyi de ortaya koyduğu görülmüĢtür.  

AĢağıdaki yer alan Çizelge 2.2‟de alıĢveriĢ merkezi seçiminde etkili olan ve/veya 

kira değeri belirleyicileri olarak kullanılan kriterler literatür çerçevesinde 

derlenmiĢtir. 

Çizelge 2.2: AlıĢveriĢ merkezi kira değeri belirleyicileri için literatür bulguları. 

Bulgular ÇalıĢmalar 

AlıĢveriĢ merkezi büyüklüğü Huff (1964), Reilly (1931), Benjamin, 

Boyle ve Sirmans (1990), Sirmans ve 

Guidry (1993), Sirpal (1994), Tay ve 

diğ.(1999) 

 

Konum-UlaĢım, uzaklık, eriĢilebilirlik Huff (1964), Reilly (1931), Nevin ve 

Houston(1980), Ghosh ve McLafferty 

(1984), Hardin ve Wolverton (2000), Des 

Rosier ve diğ.(2005) 

Seyahat maliyeti ve diğer maliyetler Ghosh ve McLafferty (1984) 

Ġmaj – lokomotif kiracılar ve hizmetler 

 

 

Rich ve Portis (1964), Marcus (1972), 

Doyle ve Fenwick (1974), Stanley ve 

Sewall (1976), Nevin ve Houston (1980), 

Anderson (1985), Gatzlaff, Sirmans ve 

Diskin (1994), Sirman, Gatzlaff ve Diskin 

(1996), Eppli ve Shilling, (1993); 

Pashigian ve Gould, (1998); Tay ve 

diğ.(1999) Konishi ve Sandfort, (2003) 

YaĢı Sirmans ve Guidry (1993), Gatzlaff, 

Sirmans ve Diskn (1994), Tay ve 

diğ.(1999) 

Ekonomik ve demografik karakteristikler White ve Gray (1996), D‟Arcy E. ve 

diğ.(1997), Hardin ve Wolverton (2000), 

Des Rosier ve diğ.(2005) 

Ġncelenen çalıĢmalarda yer alan alıĢveriĢ merkezleri kira değeri belirleyicileri ile 

ilgili bulgular ve kullanılan yöntemler, tez kapsamında oluĢturulan modelde altlık 
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olarak kullanılmak üzere değerlendirilmiĢtir. Elde edilebilen verilerden AVM‟nin 

büyüklüğü, lokomotif mağaza sayısı, birim mağazalar dıĢında yiyecek birimlerinin 

ve sinema salonlarının sayısı, eğlence birimlerinin (buz pisti, bowling salonu, çocuk 

oyun alanı) varlığı, AVM‟nin yaĢı, market alanı büyüklüğü, otopark araç sayısı, 

rekabet ettiği AVM sayısı ile öncelikli ticaret alanında ki gelir verileri regresyon 

analizinde kullanılmak üzere derlenmiĢtir. Böylece Türkiye perspektifinden yola 

çıkarak, kentsel alanlarda yer alan ticaret alanlarının ve alıĢveriĢ merkezlerinin 

değerlendirildiği çalıĢmada, Ġstanbul‟da yer alan alıĢveriĢ merkezlerinin kira 

değerlerinin belirleyicilerileri tespit edilmiĢtir. 
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3. TÜRKĠYE’DE KENTSEL TĠCARET ALANLARI ve ALIġVERĠġ 

MERKEZLERĠNĠN GELĠġĠMĠ 

Her dönemde kentlerin en canlı noktası olmayı baĢaran alıĢveriĢ alanları; büyük bir 

medeniyete sahip olan Uygurlar‟da toplanma ve takas ihtiyacını karĢılayan 

meydanlar, Yunanlılarda agoralar, Romalılarda forum denen pazar yerleri olarak 

(ÖzdeĢ, 1998) kendilerini göstermiĢlerdir. Osmanlı döneminde ise çarĢılar ve 

geleneksel pazar alanları varlığını sürdürmekle beraber, bedestenler, hanlar gibi ticari 

kompleksler kentlerin ekonomik hayatında önemli yer edinmiĢlerdir. Cumhuriyet 

dönemiyle beraber perakendecilek sektöründe yaĢanmaya baĢlayan geliĢmeler ise 

bugünkü ticari yapılanmanın temellerini oluĢturmuĢtur. Perakendecilik sektöründe 

yaĢanan geliĢmelerin sonucu olarak günümüzde karĢımıza çıkan alıĢveriĢ 

merkezlerinin oluĢumunda, geleneksel Türk çarĢılarından baĢlayarak; tarihsel süreçte 

ki ticaret alanlarının yapılanmasının izlerini görmek mümkündür. 

3.1 Geleneksel Türk arĢıları 

Ticaretin geliĢimi ile ticaret alanında farklı mekânsal kullanımlar olarak karĢımıza 

çıkan çarĢılar “Dükkânların bulunduğu alıĢveriĢ yeri” (Url-1) olarak 

tanımlanmaktadır. ÖzdeĢ (1998) çalıĢmasında, Türk çarĢı tiplerini bedestenler, üstü 

açık çarĢıla ve kapalı çarĢılar olarak üç gruba ayırmıĢtır. 

Bedestenler, özellikle ortaçağda önemli bir ticaret malı olan kumaĢların satıldığı 

yapılar olarak inĢa edilmiĢlerdir. Her dönemde olduğu gibi aynı ticaret dalındaki 

esnafın bir arada olma isteği ile ortaya çıkan imalathane ve satıĢ ünitelerini 

barındıran kumaĢçılar çarĢısı güvenlik önlemleri ve prestij amacıyla bedestenlere 

dönüĢmüĢ; zamanla çeĢitli değerli malların satıldığı ve hatta arĢivlerin saklandığı 

binalar haline gelmiĢlerdir. Bedestenlerin yapı olarak biçimleniĢi 13. y.y. sonlarına 

gitse de, kent çarĢılarındaki yerlerini alma ve bir takım fonksiyonları yüklenmeleri 

15. ve 16. y.y. da Osmanlı döneminde gerçekleĢmiĢtir (Eren, 2000). 

Üstü açık çarşılar ise, bir baĢka fonksiyonla beraber zemin katta tek sıra halinde 

(Süleymaniye Medresesi altındaki Tiryaki ÇarĢısı, Ġstanbul‟daki Çuhacı Han, 

Ekmekçizade Ahmet PaĢa Kervansarayı, Bursa‟daki Pirinç Han (ġekil 3.1), 
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Lüleburgaz‟daki Sokullu Hamamı gibi) ya da baĢka bir yapı altında açık ve kapalı 

Ģekilde (Ġzmir‟deki ġadırvan BaĢdurak, Kestane Pazarı Camii gibi), kimi zamanda 

karĢılıklı iki sıra dükkânların yer aldığı (Lüleburgaz Sokullu Külliyesi gibi) çarĢılar 

olarak tanımlamıĢtır (ÖzdeĢ, 1998).  

 

ġekil 3.1: Bursa Pirinç Hanı, (Url-2) 

Daha çok sıcak iklim kuĢağında yer alan ülkelerde güneĢten korunmak için devamlı 

alıĢveriĢ alanları olan çarĢılarda, dükkânların önündeki sokağın üzerinin örtülmesi 

geleneğinden ise Kapalı çarşılar doğmuĢtur. Üstü örtülü bir tek sokak ve etrafında 

dükkânlardan oluĢtuğu gibi (Edirne‟deki Ali PaĢa ÇarĢısı ve Arastası), birbirini kesen 

iki yol kenarında yer alan dükkânlardan da  (Ġstanbul‟daki Mısır ÇarĢısı gibi) 

oluĢabilmektedir. En geliĢmiĢ haliyle üstü kapalı birçok sokak ve etrafındaki 

dükkânlardan oluĢan kapalı çarĢılardan Ġstanbul Kapalı ÇarĢı (ġekil 3.2) günümüze 

kadar varlığını sürdüren en güzel örneklerdendir (ÖzdeĢ, 1998).  
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ġekil 3.2: Ġstanbul Kapalı ÇarĢı, (Url-3). 

Temeli 1461 yılında atılan Kapalı ÇarĢı, 64 cadde ve sokağı, iki bedesteni, 16 hanı, 

22 kapısı ve yaklaĢık 3600 dükkânı ile dünyanın en eski ve en büyük alıĢveriĢ 

merkezi niteliğindedir. Birkaç sokağın üstü açık olmakla beraber 1 cami, 1 mescit, 

6‟sı yıkılmıĢ içlerinde birer ikiĢer dükkân mevcut 15‟i kullanılmakta olan 21 han, 2 

bedesten, 7 çeĢme, 1 kuyu, 1 acı akarsu, 1 sebil ve Ģadırvan içermektedir (ÖzdeĢ, 

1998). ġekil 3.3‟de Ġstanbul Kapalı ÇarĢı‟daki sektörel dağılımıda gösteren plana yer 

verilmektedir. 

Kompleksin yapımı yılları ve yüzyılları alacak bir süreçte tamamlanmıĢtır. Bununla 

beraber, Gülersoy (1990)‟nın da belirttiği gibi baĢlangıçta bina hanlardan oluĢmamıĢ, 

diğer ek binaların etrafında zamanla yayılmıĢtır. ÇarĢı ilk olarak, çekirdeği oluĢturan 

Eski Bedesten ve Sandal Bedesteni olmak üzere iki bedestenden oluĢmuĢtur. Daha 

sonra bedestenin dıĢ duvarlarında dükkânlar ve tezgâhlar sıralanmaya baĢlamıĢ, 

zamanla bu sayı artmıĢ ve duvarın karĢı tarafına da benzer Ģekilde sıralanılmıĢtır. 

Aynı zamanda yakın sokaklar da benzer Ģekilde geliĢip, üstleri bez tenteler ya da 

asma ve diğer sarmaĢıklarla örtülerek kapanmıĢtır. Son olarak kompleksin tüm 

ağları, sokaklar ve pasajları kaplayan kubbelerle birlikte taĢtan yeniden inĢa 

edilmiĢtir. 
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ġekil 3.3: Ġstanbul Kapalı ÇarĢı planı, (Url-4). 

Kapalı ÇarĢı, varlığını sürdürdüğü yüzyıllar boyunca, kuyumcular, mücevherciler, 

gümüĢçüler, minyatür sanatçıları, varakçılar, bozmacılar, oymacılar, çakmaktaĢı 

satıcıları, kakmacılar, kaligraflar, ikinci el kitap satıcıları, bıçakçılar, makasçılar, 

miğfer satıcıları, kılıç satıcıları, antikacılar, halıcılar, ayakkabıcılar, nakıĢçılar, 

eĢarpçılar, çuhacılar, astarcılar, kahveciler, tamirciler, dökümcüler, kaĢıkçılar, fildiĢi 

kakmacıları, aynacılar, çakıcılar, tesbihciler, parfümcüler, kürkçüler, yorgancılar, 

giyim aksesuarcıları, eski giysi satıcıları gibi pek çok sektöre ev sahipliği yapmıĢtır 

(Gülersoy, 1990). Bugün ise, banka, berber, büfe, cafe, çay ocağı, lokanta, kırtasiye, 

sanat galerisi, antika, ayakkabı, çanta, bakır, kozmetik, deri, döviz, elektrik 

elektronik, gıda, gözlük aksesuar, gramofon, gümüĢ, halı-kilim, hazır giyim, 

hediyelik eĢya, kalemkâr, kuyumcu, kuyumcu tamircisi, mıhlayıcı, tekstil, 

 
     Altın 

        Halı 

        Kot 

        Bakır 

        KumaĢ 

        Hediyelik eĢya 

        Deri 

        Antika 

        GümüĢ 

 

Kapılar 

1. Nuriosmaniye 

2. Kürkçüler 

3. Merdivenli 

4. Sorguçluhan 

5. ÇarĢı 

6. Yolgeçen Hanı 

7. Beyazıt 

8. Hacı Hüsnü 

9. Fesçiler 

10. Bodrum Han 

11. Yorgancılar 

12. Lütfullah 

13. Cebeci Han 

14. Örücüler 

15. Tacirler 

16. Mercan 

17. Sarı Odalar 

18. MahmutpaĢa  

19. Çuhacı Han 

20. Kılıççılar 

21. Sandal Bedesten 

  

 

 



23 

 

telekomünikasyon ve turistik eĢya sektörlerinin yer aldığı KapalıçarĢı‟da halı, deri, 

gümüĢ, altın, çini, tekstil ürünleri, hazır giyim, bakır, mermer, çanta, kilim, kumaĢ 

vs. gibi 97 çeĢit ürün satılmaktadır (Url-4). 

Nuruosmaniye, Mercan ve Beyazıt arasında bulunan Kapalı ÇarĢı, 45000 metrekare 

kapalı alana sahip olup, geniĢ bir alana yayılmıĢtır. Ġçinde yaklaĢık 20000 kiĢinin 

çalıĢtığı Kapalı ÇarĢı, mevsimine göre günde 300 ile 500 bin arasında ziyaretçi 

almaktadır. Bugün bünyesinde, sağlık ocağı, polis karakolu, tüm banka Ģubeleri ve 

posta hane bulunduran KapalıçarĢı‟nın aynı zamanda kendisine ait özel güvenlik 

teĢkilatı da bulunmaktadır (Url-4). 

Türk perakende sektörünün temelleri KapalıçarĢı'nın kuruluĢu ile atılmıĢtır. Kapalı 

ÇarĢı, bugünkü AVM tanımlamalarından farklı olarak, baĢlangıçta var olan 2 

bedestene yapılan eklentilerle büyüyerek geliĢmiĢ ve bir bütün halinde inĢa 

edilmemiĢ olsa da; sahip olduğu fonksiyonlar ve dönemin ihtiyaçlarını bir arada 

bulundurabilmesi ile gerçek anlamda bir alıĢveriĢ merkezi olarak tanımlanabilecek 

özelliktedir. 

Günümüzde halen pek çok geleneksel Türk çarĢısının varlığını sürdürdüğü 

görülmekle beraber özellikle Cumhuriyet dönemiyle baĢlayan perakendecilik 

sektöründe yaĢanan geliĢmeler, kentsel ticaret alanlarının formlarında  değiĢikliklere 

yol açarak, çeĢitli yeni ticari mekanların oluĢumuna  sebep olmuĢtur. 

3.2. Türkiye’de Perakende Sektörü ve Kentsel Ticaret Alanlarının GeliĢimi 

Türk kentlerinde Avrupa ile eĢzamanlı olarak Sanayi Devrimi yaĢanmamasına 

rağmen 18.yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa ile ticaret iliĢkilerinin artması ve 

Osmanlı Ġmparatorluğu'nun içinde bulunduğu gerileme sürecine bağlı olarak, kent 

merkezleri, yeni bir yapılanmaya girmiĢtir. Bir yanda geleneksel ticaretin devam 

ettiği mekânlar, diğer yanda yabancı tüccarların, toptancıların yer aldıkları, yüksek 

gelir grubuna hitap eden yeni geliĢim alanları olmak üzere ikili bir yapı ortaya 

çıkmıĢtır.  

Türk perakendecilik sektörününün Ģekillenmesi ise her Ģeyin satıldığı dükkânlardan, 

belli ürünlerde uzmanlaĢmıĢ satıĢ noktalarına geçiĢ süreci ile baĢlamıĢtır  (Özcan, 

1997). 19 yy‟da Avrupa‟nın etkisiyle Ġstanbul‟un Beyoğlu bölgesinde ilk 

bonmarĢeler ve pasajlar açılmıĢtır. 1930 yılında çıkartılan Belediye Kanunu ile 
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belediyelere Tanzim SatıĢ Mağazaları kurma yetki ve sorumluluğunun verilmesinin 

ardından; 1954 yılında %51 oranında Ġsviçre Migros‟un, %49 oranında Ġstanbul 

Belediyesi ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve Et ve Balık Kurumu‟nun ortaklığı ile 

Türkiye‟de Migros‟un temelleri atılmıĢtır. 18 Eylül 1956‟da hayatı ucuzlatıp, taĢra 

kentlerini perakendecilikle tanıĢtırmak amacıyla, devrin BaĢbakanının da desteği ile 

Gima (Gıda ve Ġhtiyaç Maddeleri Türk A.ġ.) kurulmuĢtur (Cengiz ve Özden, 2003). 

Böylece, devlet desteği ile de olsa, bu geliĢmelerle, perakende sektöründe önemli 

yere sahip olan büyük zincir mağazaların Türkiye‟deki oluĢumu baĢlamıĢtır. 

1980‟lerin ortasından baĢlayarak, ekonomideki yeniden yapılanmayla beraber Türk 

toplumunda pek çok alanda hızlı bir değiĢime tanık olunmuĢtur. Ekonomideki bu 

yapılanma, yeni tüketici taleplerini karĢılamaya yönelik büyük yatırımlar yapan 

yabancı yatırımcılarla ortaklıkları doğurmuĢtur (Erkip, 2005). Böylece, 1950'li 60'lı 

yıllarda devlet giriĢimi ile açılan mağazalarla organize perakendecilik sürecine atılan 

adım, 1980'li yıllarda liberal ekonomiye geçiĢ ve yabancı markaların Türkiye 

pazarındaki faaliyetleri ile ivme kazanmıĢtır. Bu geliĢmelerin bir sonucu olarak, 

Avrupa‟nın en büyük marketler zincirinden biri olan Metro, 1986 yılında Türkiye‟de 

yatırım yapmaya karar vermiĢtir. (Cengiz ve Özden, 2003) 

1990‟larda uluslar arası kuruluĢların sektöre giriĢlerinin devam etmesi, onlarla 

ortaklıkları geliĢtiren yerli iĢ gruplarının da pozisyonlarını güçlendirmeye baĢlamıĢtır 

(Tokatlı ve Boyacı, 1998). Küçük ve bağımsız ticari birimlerden farklı olarak,  büyük 

ölçekli ticari organizasyonların kentsel coğrafyada yarattığı etkiler; kentlerdeki 

geleneksel ticari yapıda ki değiĢikliklerle ortaya çıkmıĢtır (Tokatlı ve Boyacı, 1998). 

2000'li yıllara gelindiğinde ise, modern alıĢveriĢ merkezleri ve caddelerin de sektörde 

yerlerini almalarıyla Türkiye'de modern perakendecilik baĢlamıĢtır. Organize 

perakendenin geliĢimine paralel olarak ilerleyen alıĢveriĢ merkezi sektörüyle beraber 

sokak perakendeciliği de kendini yenilemiĢtir. Bunun sonucunda bugün Türkiye‟de 

özellikle BüyükĢehirlerde, yurtdıĢında gözlemlenen organize perakendenin ve bilinen 

markaların yer aldığı „Marka Ağırlıklı AlıĢveriĢ Sokakları‟ Ģeklinde 

adlandırabileceğimiz bölgeler oluĢmuĢtur (AlkaĢ, 2005).  

Modern perakendeciliğin geldiği önemli noktalardan birisi olan alıĢveriĢ merkezleri 

ise baĢta Ġstanbul olmak üzere pek çok ilde yapılanmayı sürdürmektedir. Ekonomik 

geliĢmelere bağlı olarak sektörde zaman zaman dalgalanmalar yaĢansada, Türkiye'de 

2010 yılında 350 civarında AVM‟nin olacağı öngörülmüĢtür. 2007 yılı sonunda 
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toplam 150 milyar dolarlık cirosuyla enerji, eğitim ve sağlık sektörlerinin ardından, 

Türkiye'de dördüncü büyük sektör olan perakende sektörü cirosunun, 2010 yılında 

199 milyar dolara ulaĢması tahmin edilmektedir (AMPD, 2008). 

Cushman&Wakefield'in yayınladığı rapora göre Türk perakende sektörü Avrupa'da 

7. dünyada 10. büyük perakende sektörüdür. Deloitte'un yayınladığı "Perakendenin 

Küresel Güçleri 2008" raporu ise Türkiye‟nin gıda harcamalarında Avrupa'nın en 

büyük 5'inci, gıda dıĢı harcamalarda ise 8'inci büyük pazarı olduğuna iĢaret 

etmektedir. Her ne kadar gıda perakendeciliğinde pazarın büyük bölümü geleneksel 

yapıda olsada, geleneksel perakende iĢletmeleri ekonomik kriz ve yüksek enflasyon 

dönemlerinde gerileme göstermiĢtir Organize perakende sektöründe gözlemlenen 

tutarlı fiyat politikalarıyla birlikte, hizmet alanı ve istihdam oranındaki büyüme ise 

sektörde yaĢanan olumlu geliĢmeleri göstermektedir (AMPD, 2008) . 

Nüfusla olan oranı dikkate alarak Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığımızda, 

Türkiye‟deki alıĢveriĢ merkezi sektörünün henüz doyum noktasına ulaĢmadığı ve 

halen yeni yatırımcılar için önemli bir pazar olmayı sürdürdüğü görülmektedir 

Sektörde yaĢanan tüm bu dikkat çekici geliĢmeler, alıĢveriĢ merkezleri 

araĢtırmalarının önemini ortaya koymaktadır. 

3.3 Türkiye’de AlıĢveriĢ Merkezlerinin GeliĢimi  

ICSC standartları bir Avrupa alıĢveriĢ merkezini, brüt kiralanabilir alanı (GLA) en az 

5 bin metrekare olan; bir bütün olarak planlanan; inĢa edilen; yönetilen ünite ve ortak 

alanlar ihtiva eden bir gayrimenkul olarak tanımlamaktadır. Oysa Türkiye‟de 5 bin 

metrekarenin altındaki AVM‟ler de bu kategoride değerlendirilmeye alınmıĢtır 

(Arasta, 2006). Ancak son dönemde yapılan çalıĢmalarda yeniden sınıflandırmaya 

giderek 5 bin metrekarenin altındaki bu tür ticari gayrimenkuller AVM‟ler 

kapsamında ele alınmamaya baĢlamıĢtır. 

Uluslararası AlıĢveriĢ Merkezleri Konseyi (ICSC) Avrupa Organizasyonu‟nun 

alıĢveriĢ merkezi tiplerine getirdiği tanım ve standartlar, AlıĢveriĢ Merkezleri ve 

Perakendeciler Derneği (AMPD) tarafından Türkiye‟deki AVM‟lere uyarlanmıĢtır. 

Söz konusu standartlara göre Türkiye‟de alıĢveriĢ merkezleri, “geleneksel” ve 

“özellikli” olarak iki ana formatta toplanmıĢtır. Geleneksel alıĢveriĢ merkezleri “çok 

büyük”, “büyük”, “orta” ve “küçük” olarak sınıflandırılırken, küçük alıĢveriĢ 

merkezleri de kendi içinde “ihtiyaç odaklı” (convenience-based) ve “karĢılaĢtırmalı” 
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(comparison) ürünler satanlar olarak ayrılmaktadır. AVM‟lerin ayrıldığı iki ana 

kategoriye göre sınıflandırılmaları Çizilge 3.1‟de yer almaktadır. 

Çizelge 3.1: Türkiye‟de alıĢveriĢ merkezi türleri (Arasta, 2006). 

Format  Proje Tipi Toplam Kiralanabilir Alan 

Geleneksel Çok Büyük 80,000 m2 ve üstü 

 Büyük 40,000 - 79,999m² 

 Orta 20,000 – 39,999 m² 

 Küçük - Ġhtiyaç Odaklı 

            - KarĢılaĢtırmalı 
5,000 – 19,999 m² 

Özellikli 
Perakende Parkı - Büyük 

                            - Orta  

                            - Küçük 

20,000 ve üstü 

10,000 – 19,999 m² 

  5,000 – 9,999 m² 

 Outlet 5,000m2 ve üstü 

 Temalı (Eğlence odaklı) 5,000m2 ve üstü 

 Merkez (Eğlence odaklı olmayan) 5,000 m2 ve üstü 

Türkiye‟deki ilk modern alıĢveriĢ merkezi Galleria‟nın 1988 yılında Ataköy‟de 

açılmasının ardından, günümüze kadar sektörde önemli geliĢmeler gözlenmiĢtir. 

1988‟den 2002 yılsonuna kadar geçen 14 senede 57 alıĢveriĢ merkezi açılırken, 2003 

yılında yatırımların ivme kazanması ile bir yılda 18 alıĢveriĢ merkezi daha açılmıĢtır. 

2005 yılında inĢaat sektöründe yaĢanan canlılık alıĢveriĢ merkezleri yatırımlarında da 

etkisini göstermeye baĢlamıĢ; 2006 yılında 29, 2007 yılında 35 ve 2008 yılında 56 

alıĢveriĢ merkezi açılmasyla 2008 yılsonuna kadar Türkiye genelinde toplam 218 

alıĢveriĢ merkezinin faaliyette olduğu tespit edilmiĢtir (Soysal, 2009). 2009 yılı 

içerisinde Ekim ayına kadar açılan 16 alıĢveriĢ merkezi ile beraber, bu sayı ülke 

genelinde 226‟ya yükselmiĢtir (JLL, 2009a).  
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ġekil 3.4: AçılıĢ tarihlerine göre mevcut alıĢveriĢ merkezlerinin dağılımı (Soysal, 

2009).  
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Ülke genelinde 1980‟lerde sadece 3 adet alıĢveriĢ merkezi bulunmaktayken, bu sayı 

1990‟larda 30‟a, 2000‟lerde ise 190‟a ulaĢarak hızlı bir sıçrama göstermiĢtir (Soysal, 

2009). ġekil 3.4‟de 2008 yılsonuna kadar açılıĢ tarihlerine göre mevcut alıĢveriĢ 

merkezlerinin dağılımı görülmektedir. 

AVM'lerin Ġllere Göre Dağılımı
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ġekil 3.5: Ġllere göre alıĢveriĢ merkezlerinin dağılımları. 

Ülke genelinde 2008 yılı itibariyle 40 ilde alıĢveriĢ merkezi bulunmaktadır (ġekil 

3.5). AlıĢveriĢ merkezi bulunmayan 41 il ise Adıyaman, Ağrı,  Amasya, Artvin, 

Bilecik, Bingöl, Burdur, Çankırı, Çorum, Erzurum,  GümüĢhane, Hakkâri, Hatay, 

Isparta, Kars, KırĢehir, Kütahya, KahramanmaraĢ, Mardin, MuĢ, NevĢehir, Niğde, 

Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, ġanlıurfa, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat, Bayburt, 

Batman, ġırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Kilis, Osmaniye, Düzce‟dir. 

2008 yılı sonuna kadar, alıĢveriĢ merkezi bulunan iller arasında Ġstanbul 76 AVM ile 

en çok alıĢveriĢ merkezine sahip olan il olurken, Ankara 24 AVM ile Ġstanbul‟u takip 

etmektedir. Ġstanbul baĢta olmak üzere diğer büyük Ģehirlerdeki AVM sayıları 

Anadolu geneline göre daha fazladır. Anadolu‟da açılan alıĢveriĢ merkezlerinin 

sayıları hızla artmakla beraber; bu alanlar bekâretini korudukları için yatırımcılar için 

halen cazibelerini korumaktadırlar.  Devam eden yeni mağaza ve AVM 

yatırımlarıyla birlikte 2008 yılının ilk 11 ayının sonunda organize perakende sektörü 

toplam 17 milyon 500 bin metrekarelik hizmet alanına ulaĢılmıĢtır (AMPD, 2008).  

Bununla beraber Türkiye‟de bin kiĢiye düĢen toplam kiralanabilir alan 61 metrekare 

iken, ülkedeki en yüksek değer 167 metrekare ile Ankara‟ya aittir.  En fazla alıĢveriĢ 

merkezini barındırma özelliğine sahip olan Ġstanbul bu alanda Ankara‟nın gerisinde 

kalarak. ildeki bin kiĢiye düĢen toplam kiralanabilir alan 144 metrakere olarak tespir 

edilmiĢtir (Soysal, 2009). Jones Lang LaSalle tarafından hazırlanan "Türkiye 

Perakende Piyasası 2009 Yılı 3. Çeyrek” raporuna göre ise; toplam kiralanabilir 
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alandaki büyüme, yılın ilk iki çeyreğinde ciddi bir yavaĢlama gösterirken, üçüncü 

çeyrek itibariyle yeniden yükseliĢe geçmiĢtir. Rapora göre 2009‟un 3. çeyreğinde; 

1.000 kiĢi baĢına düĢen 190 m²‟lik kiralanabilir alanla en yoğun piyasa yine 

Ankara‟nın olurken Ankara‟yı 158 m² ile Ġstanbul, 122 m² ile Denizli takip 

etmektedir. 

Kiralanabilir alan baĢına potansiyel perakende harcama büyüklükleri 

karĢılaĢtırıldığında ise Ġngiltere, Ġtalya, Fransa gibi geliĢmiĢ pazarlarda bu değerin 

35-36 bin dolar seviyelerinde seyrederken; Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan 

gibi geliĢen pazarlarda 18-19 bin dolar, Türkiye‟de ise 47.490 dolar seviyelerinde 

olduğu tespit edilmiĢtir (GYODER, 2008). Bu değerler Türkiye‟nin alıĢveriĢ 

merkezleri yatırımlar açısından halen potansiyele sahip olduğunu gösterirken; 

özellikle Ġstanbul, uluslararası gayrimenkul yatırımı değerlendirmelerinde Moskova 

ile birlikte en cazip iki kentten biri konumunda görülmektedir. ġekil 3.6‟da yer 

verildiği gibi Prag‟da 610 m², BudapeĢte‟de 369 m²  ve Moskova‟da 230 m²  olan 

kiralanabilir alanlarla karĢılaĢtırıldığında, Türkiye‟deki bu rakamların halen çok 

geride olduğuna dikkat çekilmektedir (JLL, 2009b).  
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ġekil 3.6: 1000 kiĢi baĢına düĢen kiralanabilir alan (JLL, 2009b). 

Avrupa ülkelerinde, 1000 kiĢiye düĢen toplam alıĢveriĢ merkezi alanı incelendiğinde 

ise, Türkiye‟nin son sıralarda yer aldığı ġekil 3.7‟de görülmektedir. YaĢanan krizler 

sektördeki geliĢmeleri etkilese de, Türkiye, Rusya ve Polonya, halen Avrupa‟da 

yapımı devam eden ve planlanan alıĢveriĢ merkezi listelerinin baĢında yer 

almaktadır. 
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ġekil 3.7: Aralık 2008 nüfusuna göre 1000 kiĢi baĢına düĢen kiralanabilir alan 

büyüklükleri, (JLL, 2009c). 

Türkiye‟de alıĢveriĢ merkezleri açısından yaĢanan olumlu beklentiler pek çok yerli 

yatırımcıyı olduğu kadar yabancı yatırımcıları da bu alana yönlendirmiĢtir.  Yabancı 

yatırımcılardan Akmerkez‟in %46.9 hissesini alarak Türkiye piyasasına giren ve 

alıĢveriĢ merkezleri alanında odaklanan Hollanda merkezli gayrimenkul Ģirketi 

Corio,  Türkiye‟yi seçme sebepleri olarak, nüfusun artması, ekonominin istikrar ve 

büyümeye odaklı olması ve Ģehirlerin büyüyen yapısını göstermiĢlerdir (Van den 

Berg, 2007). Küresel boyutta yaĢanan ekonomik koĢullara karĢın, Türkiye 

ekonomisinin beklenen yüksek büyüme oranları, AB ile müzakere sürecinin 

yavaĢlayarak da olsa devam etmesi ve büyüyen nüfusun yanı sıra doymamıĢ pazar 

koĢullarının yarattığı potansiyel büyüme fırsatları, Corio gibi perakendecileri sektöre 

yatırım yapmaya ve modern yapılar geliĢtirmeye yöneltmeye devam etmektedir. 

Küresel piyasada alıĢveriĢ merkezi yapılanmalarını Ģekillendiren baĢlıca dinamikler 

genel olarak; nüfus, ekonomik göstergeler ve buna bağlı olarak alım gücü olarak ön 

plana çıksada, sosyal yapılanma ve alıĢveriĢ alıĢkanlıkları da göz ardı edilemeyecek 
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diğer dinamikler olarak dikkate alınmaktadır. AlıĢveriĢ Merkezleri ve Perakendeciler 

Derneği tarafından 2005 verilerine dayanarak yayınlanan araĢtırmada yer alan, 

Türkiye bulunan alıĢveriĢ merkezlerindeki market, beyaz eĢya ve elektronik, büyük 

mağazacılık, ev geliĢtirme, giyim, kitap ve eğlence birimlerinin ziyaretçi oranları, 

ciro oranları, satıĢ alanı ve mağaza oranlarına ait bilgiler, ülkedeki alıĢveriĢ merkezi 

yapılanmasını açıklayıcı verileri içermektedir. 

AraĢtırmaya göre, alıĢveriĢ merkezi ziyaretçi oranlarının değerlendirildiği ġekil 

3.8‟de yer verildiği gibi alıĢveriĢ merkezi ziyaretçilerinin %57‟sinin aynı zamanda en 

yüksek ciroya da sahip (ġekil 3.9) olan market sektörüne ait olduğu görülmektedir 

(AMPD, 2005). Bununla beraber yine ġekil 3.9‟da yer aldığı gibi, ciro bakımından 

market alanlarını takip eden Beyaz eĢya ve elektronik birimleri ise ziyaretçilerin 

sadece %8‟ine ulaĢmaktadır. 

 

ġekil 3.8: AlıĢveriĢ merkezleri ziyaretçi oranları, (AMPD, 2005). 

 

ġekil 3.9: AlıĢveriĢ merkezleri ciro oranları, (AMPD, 2005). 
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AVM‟lerde yer alan sektörlerin satıĢ alanları büyüklükleri dikkate alındığında ise Ev 

GeliĢtirme sektörünün en büyük alana sahip olduğu (ġekil 3.10), mağaza sayısı 

bakımından ise „Giyim‟ sektörünün %48 (ġekil 3.11) ile AVM‟lerde önemli bir yer 

edindikleri görünmektedir. (AMPD, 2005). ġekil 3.11‟de gösterilen mağaza sayısının 

dağılımı da genel olarak Türkiye‟de yer alan AVM‟lerde ki sektörel konsept 

hakkında fikir vermektedir. 

 

 

ġekil 3.10: AlıĢveriĢ merkezleri satıĢ alanları oranı, (AMPD, 2005). 

 

ġekil 3.11: AlıĢveriĢ merkezleri mağaza sayıları oranı (AMPD, 2005). 

AMPD (2008)‟in yapmıĢ olduğu araĢtırma sonuçlarında da görüldüğü gibi 

Türkiye‟de alıĢveriĢ merkezleri mağaza sayısı bakımından baĢta giyim olmak üzere 

pek çok değiĢik sektörü bünyelerinde barındırmalarının yanı sıra market alanlarıyla 

en yüksek ciroya ve en yüksek ziyaretçi sayısına sahiptirler.  
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Yeni alıĢveriĢ merkezleri, direkt olarak üst gelir grubuna hizmet eder gözükseler de, 

kapılarını tüm sosyo-ekonomik sınıflara açarak, her bir sınıfı farklı özellikleri ve 

fonksiyonları ile kendilerine çekmeyi hedeflemektedirler. Örneğin üst gelir grubu 

alıĢveriĢ amacı ile orta gelir grubu fast-food mekânları için, alt gelir grubu sadece 

gezmek-görmek ya da sinemaya gitmek için alıĢveriĢ merkezlerini ziyaret 

edebilmektedirler (Berkmen Yakar, 1996). Wong, ve diğ.(2001)‟de çalıĢmalarında, 

göreceli olarak pahalı ürünlerin satıldığı yüksek kalitedeki mağaza ve hizmetlerin 

varlığının; orta ve üst sınıf müĢterileri çektiğinden ve pek çok alıĢveriĢ merkezinin, 

düĢük gelirli müĢterilere hizmet edebilmek için, kiracı portföyünde bir süper market 

içerdiğinden bahsetmiĢlerdir. Türkiye‟deki alıĢveriĢ merkezlerinde de lokomotif 

mağaza olarak genellikle market alanları yer almakla beraber, konsepteki kiraci 

karması ile hedef müĢteri kitleleri arasındaki iliĢkinin doğru kurulması alıĢveriĢ 

merkezlerinin baĢarısında önemli bir etken olarak görülmektedir. 

Sahip olduğu yüksek müĢteri potansiyeli ile Türkiye‟deki alıĢveriĢ merkezi 

sektöründe bugüne kadar yatırımcıları en çok cezbeden ve sektördeki pastadan da en 

büyük payı alan il ise Ġstanbul olmuĢtur. Metropol olma özelliği ile sadece nüfus 

bakımından değil ülke içinde pek çok anlamda farklılığını ortaya koyan Ġstanbul, 

alıĢveriĢ merkezi sektörü açısından da dikkate alınmaya değer bulunduğundan; tez 

kapsamında çalıĢma alanı olarak seçilmiĢtir 
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4. ĠSTANBUL’DA MERKEZĠ Ġġ ALANLARI ve ALIġVERĠġ MERKEZLERĠ 

4.1 Ġstanbul’da Merkezi ĠĢ Alanının (MĠA’nın) GeliĢimi 

GeçmiĢte üç imparatorluğa baĢkentlik yapan ve konumsal özellikleri ile her zaman 

önemini koruyan Ġstanbul, ticaret alanında pek çok farklı fiziksel ve kültürel girdiyi 

barındırmıĢtır. Bizantion‟dan baĢlayarak bütün Bizans dönemi ve 19. yüzyıl 

sonlarına kadar Osmanlı döneminde ticaretin esas olarak deniz yoluyla yapılması, 

deniz ticaret yollarının kavĢağında bulunan Ġstanbul‟u ön plana çıkarmıĢtır. 19. 

yüzyıl öncesinden baĢlayarak Ġstanbul‟un MĠA‟sı uluslarası bir liman olarak tarih 

boyunca uzun bir sürece tanıklık eden ve doğal bir liman olma özelliğini taĢıyan 

Haliç kıyılarında uzanırken (Dökmeci ve Çıracı, 1999), Haliç‟in ağzından içeri doğru 

yer alan iskele ve limanlar ile Galata çevresindekiler, ticaret hayatında önemli yer 

edinmiĢlerdir. Yine bu süreçte, kentin ticaret merkezleri, dükkân ve çarĢılarla dolu 

MahmutpaĢa, iki bedesten (Kapalı ÇarĢı), Mısır ÇarĢısı ve Hanlar‟da iskelelerin 

yakınında konumlanmıĢlardır (ĠTO, 2008). 

19. yüzyıla gelindiğinde ise Galata Köprüsü‟nün Galata ayağında yer alan Karaköy, 

özellikle uluslararası ticaretin ve bankaların faaliyet gösterdiği önemli bir ticaret 

merkezi olarak geliĢerek, Karaköy‟den Tophane ve KabataĢ‟a uzanan liman hattı 

uluslar arası bir rıhtıma dönüĢmüĢtür (Tokatlı ve Boyacı, 1999).  

MĠA‟nın kuzey kısmı olan Beyoğlu ise 16. yüzyılda Avrupa ülkelerinin sefaret 

evlerini barındırırken, daha sonra Türkiye‟deki yabancı sermayenin merkezi 

olmuĢtur. BaĢta Avrupalılar olmak üzere, uluslarası ticaretin bir parçası olan azınlık 

gruplarının bu caddeye yerleĢmelerinin ardından; Beyoğlu en önemli geliĢimini, 19. 

yüzyıl sürecinde Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun Batı ekonomisi ile iĢbirliği ve 

BatılılaĢması ile gerçekleĢtirmiĢtir. BatılılaĢma, Avrupa ülkelerindeki pazara bağlı 

olarak,  daha çok yeni ürünle tanıĢma, yeni tatlar ve yüksek yaĢam standartlarını da 

beraberinde getirmiĢtir. Önemli bir ticaret alanı olan Cumhuriyet dönemi 

Beyoğlu‟sunda, 1950‟lere kadar yabancılar hâkim olmuĢ, bu kesimden boĢalan 

yerlere, zamanla Türkler de ilgi göstermiĢtir. Toplumun modernizasyonunun sonucu 

olarak Beyoğlu‟nda yapılan bankalar, sigorta Ģirketleri, ofis binaları, oteller, 

tiyatrolar, restoranlar, büyük mağazalar, hastaneler, okullar, arkeolojik araĢtırma 
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merkezleri, çok katlı apartmanlar, kahve dükkânları, kulüpler ve postane binaları 

Beyoğlu‟nu en seçkin iĢ, konut ve eğlence merkezi haline getirmiĢtir (Çelik, 1993; 

Dökmeci ve Balta, 1999).  

1950‟lerden sonra kırsal göç ve hızlı kentleĢme sonucu Ġstanbul aĢırı büyüme 

göstermiĢtir. 1947 yılında kentin yıllık nüfus artıĢ hızı 15.7 iken, 1952 yılında bu 

oran 54.75‟e çıkmıĢ ve benzer oranlarda süregelmiĢtir (Çizelge 4.1). Artan nüfusa 

bağlı olarak kentsel alanda ilginin zamanla, yeni geliĢen semtlere kaydığı 

gözlenmiĢtir (Dökmeci ve diğ., 1993).  

Çizelge 4.1: Ġstanbul ili nüfus, yıllık nüfus artıĢ hızı ve yıl ortası nüfus tahmini, 

1927-2000 ( Genel Nüfus Sayımı TUĠK, 2000). 

Yıl Nüfus Yıllık nüfus 

artıĢ hızı 

Yıl ortası nüfus 

tahmini 

Yıl Nüfus Yıllık nüfus 

artıĢ hızı 

Yıl ortası 

nüfus 

tahmini 

1927 806 863   1967  54.94 2 515 900 

  11.36  1968   2 658 000 

1935 883 599  880 300 1969   2 808 200 

1936   897 800 1970 3 019 032  2 966 800 

1937  22.99 918 700 1971   3 126 400 

1938   940 000 1972  51.44 3 291 500 

1939   961 900 1973   3 465 200 

1940 991 237  984 300 1974   3 648 100 

1941   1 002 900 1975 3 904 588  3 840 700 

1942  16.86 1 019 900 1976   4 008 600 

1943   1 037 300 1977  38.86 4 167 400 

1944   1 054 900 1978   4 332 600 

1945 1 078 399  1 072 800 1979   4 504 200 

1946   1 090 200 1980 4 741 890  4 682 700 

1947  15.70 1 107 400 1981   4 885 600 

1948   1 124 900 1982  41.76 5 094 000 

1949   1 142 700 1983   5 311 200 

1950 1 166 477  1 160 800 1984   5 537 700 

1951   1 211 200 1985 5 842 985  5 773 900 

1952  54.75 1 279 400 1986   6 027 200 

1953   1 351 400 1987   6 303 200 

1954   1 427 500 1988  44.78 6 591 900 

1955 1 533 822  1 507 800 1989   6 893 700 

1956   1 577 400 1990 7 309 190  7 209 400 

1957  40.92 1 643 300 1991   7 362 700 
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Çizelge 4.1: (devam) Ġstanbul ili nüfus, yıllık nüfus artıĢ hızı ve yıl ortası nüfus 

tahmini, 1927–2000 ( Genel Nüfus Sayımı TUĠK, 2000). 

Yıl Nüfus Yıllık nüfus 

artıĢ hızı 

Yıl ortası nüfus 

tahmini 

Yıl Nüfus Yıllık nüfus 

artıĢ hızı 

Yıl ortası 

nüfus 

tahmini 

1958   1 712 000 1992   7 610 400 

1959   1 783 500 1993  33.09 7 866 400 

1960 1 882 092  1 858 000 1994   8 131 000 

1961   1 933 800 1995   8 404 600 

1962  39.57 2 011 800 1996   8 687 300 

1963   2 093 000 1997   8 979 600 

1964   2 177 500 1998   9 281 600 

1965 2 293 823  2 265 400 1999   9 593 900 

1966   2 381 400 2000 10 018 735  9 916 600 

 Yalova Ġlçesinin Ġstanbul‟dan ayrılarak il olmasıyla 3 Haziran 1995 tarih ve 550 sayılı kanunla 

Ġstanbul ilinin idari bölünüĢü değiĢmiĢtir. 2000 Genel Nüfus Sayımı sonucu Ġstanbul ilinin yeni idari 

yapısına gore verilmektedir.  

Özellikle 1950‟li yıllarda, Ġstanbul nüfusunda önemli artıĢlar olmaya baĢlamıĢtır. 

1947 yılında yıllık nüfus artıĢ hızı 15.70 iken, 1952 yılında bu rakam 54.75‟e 

yükselmiĢtir. Sonraki yıllarda yıllık nüfus artıĢ hızında düĢüĢler gözlensede; 1957 

yılında 1 577 400 olan nüfus, on yıl sonra 1967‟de 2 515 900‟e çıkmıĢtır (Çizelge 

4.1). 1960‟lı yıllarda Ġstanbul‟un hızla büyüme sürecine girmesiyle birlikte, Tarihi 

Yarımada‟da Eminönü, Fatih ilçeleri ile Beyoğlu‟nda geliĢen MĠA fonksiyonları 

zaman içinde ana ulaĢım aksları boyunca kuzeye doğru ġiĢli ve BeĢiktaĢ ilçelerinde 

geliĢme göstermiĢtir. ġehrin doğu yakasında ise, 1960‟lı yıllarda Üsküdar ve 

Kadıköy ilçelerinde ikinci derece merkez fonksiyonları, ana ulaĢım aksları boyunca 

doğuya doğru geliĢmeyi sürdürmüĢtür (Dökmeci ve diğ., 1993). 

1973 yılına gelindiğinde ise Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan Boğaziçi 

Köprüsü‟nün açılmasının ardından Taksim-ġiĢli-Mecidiyeköy-Büyükdere aksının 

eriĢilebilirliği artmasıyla beraber bölge daha da önem kazanmıĢ; 1965-1984 yılları 

arasında üst düzey ticari aktiviteler Mecidiyeköy‟e eriĢmiĢtir (Tekeli, 1994). 

1970‟lerden sonra Beyoğlu‟nda trafiğin tek yönlü oluĢu, Taksim‟den Tünel‟e 

ulaĢılabilirliği azalttığı için, bu çevrede arazi kullanım kalitesinde bir düĢüĢ 

baĢlamıĢtır.  Bu değiĢim, Beyoğlu‟nda eskiden görülmeyen ucuz mal satan 

mağazaların, imalathanelerin sayısını arttırmıĢ ve bu bölgede bir çöküntü alanı 

yaratmıĢtır. Tarihi Yarımada ve Pera, bu geliĢmelerden özellikle prestij açısından 

zarar görse de, toptan satıĢ aktivitelerinin kent ticaretinde önemini korumasıyla, 

Eminönü ve Karaköy Merkezi ĠĢ Alanı‟nın bir parçası olarak kalmayı sürdürmüĢtür. 
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1980‟de toptan satıĢ ve perakendecilik oluĢumlarının %25‟i (tüm toptan satıĢ ticari 

oluĢumunun %72 si) halen Eminönü‟nde, %11,6‟ sı Karaköy‟de yer almayı 

sürdürmüĢtür (Tekeli, 1994).  

1980 sonrası dönemde, serbest piyasa ekonomisinin geliĢmesi ve özel sektörün 

yatırımlarının artmasıyla, batıda Merter- Topkapı, kuzeyde Maslak aksı, Anadolu 

yakasında ise Bağdat Caddesi ve Altunizade‟de geliĢmeler gözlenmiĢtir. Ġstiklal 

Caddesi, 1980‟lerde yoğun araç ve yaya trafiği etkisi altında kalmıĢken; sonrasında 

yayalaĢtırılması ve nostaljik tramvayın hayata geçmesi ile Beyoğlu‟nun yeniden 

canlandırılması sağlanmıĢtır (Dökmeci ve diğ., 2007). 1990‟lı yıllarda yükselen 

ekonomik ve sosyal canlılık, Vali Konağı, Rumeli ve TeĢvikiye Caddeleri‟nin 

perakendecilik sektöründe önemli yer edinmesini doğurmuĢtur (Dökmeci ve diğ., 

2007). Özellikle Ġstanbul‟da yer alan, „Marka Ağırlıklı AlıĢveriĢ Sokakları‟ Ģeklinde 

adlandırabileceğimiz bölgelerden; tüm ülkelerdeki en pahalı alıĢveriĢ caddeleri 

arasında gösterilen Abdi Ġpekçi, Ġstanbul‟un en lüks markalarını barındırırken, yerli 

ve yabancı ünlü markaların en çok mağaza talebinde bulundukları Bağdat Caddesi ve 

Beyoğlu‟ndaki Ġstiklal Caddesi de kentin önemli caddeleri haline gelmiĢlerdir (ġekil 

4.1) (AlkaĢ, 2005).  

Tüm bu geliĢmeler sonucunda, Ġstanbul ili, pek çok endüstri sonrası Ģehirde olduğu 

gibi çok merkezli bir kent formuna dönüĢmüĢtür. Sonuç olarak, Ģehrin nüfusça 

artması ve alanca büyümesine rağmen, ulaĢım sisteminin yeterli geliĢmemesi 

nedeniyle yaĢanan trafik sıkıĢıklıkları, Ģehrin merkezine ulaĢılabilirliği 

zorlaĢtırmıĢtır. Çevre yollarının yapılması ise yeni büro ve iĢyerleri için daha ucuz ve 

modern büroların inĢasına imkan sağlamıĢtır. Böylece Ģehir merkezi tarihsel geliĢme 

sürecindeki çekiciliği kısmen kaybederek, sosyal ve ticari canlılığını yitirmiĢ ve 

merkezden dıĢa doğru geliĢme kaçınılmaz olmuĢtur (Dökmeci ve diğ., 1993). Bunun 

sonucunda yirminci yüzyılın son çeyreği boyunca dünya ki diğer büyük Ģehirlerde 

olduğu gibi (Harshorn ve Muller, 1989; McDonald ve Prather, 1991; Gordon ve 

Richardson, 1996), Ġstanbul‟da, eski kent merkezinin çöküĢüne sebep olan çok 

merkezli büyümeye sahne olmuĢtur (Dökmeci ve diğ., 2007).  
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ġekil 4.1: Ġstanbul‟daki marka ağırlıklı alıĢveriĢ caddeleri. 

Tarihsel süreçte Ġstanbul‟daki merkezi iĢ alanının geliĢimini gösteren ġekil 4.2‟de, 

Ġstanbul‟un merkezi iĢ alanındaki hareketin, tarihi merkezden baĢlayarak halkalar 

içinde geliĢimini sürdürdüğü görülmektedir. Çekirdek halkayı oluĢuran ve 2000 

yıllık tarihi bir geçmiĢe sahip olup uluslararası ticaret yollarının kesiĢim noktasında 

yer alan tarihi merkezi iĢ alanı, Dökmeci ve Berköz (1994)‟ün çalıĢmalarında ortaya 

çıkardıkları gibi, yarıçapı 3 km olan bir daire içerisinde yer almaktayken; tarihi iĢ 

merkezi etrafındaki 1.Halka, merkezden itibaren 10 km‟lik bir alanı kaplamakta ve 

1950‟lerdeki henüz kırsal göç baĢlamadan önceki Ģehir sınırlarını oluĢturmaktadır 

1.Halkada yer alan bölgenin önemli bir kısmı 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın 

baĢında geliĢmeye baĢlayan alanı iĢaret etmektedir. ÇeĢitli ulaĢım türleriyle Ģehir 

merkezi ve çevresi arasındaki bütünleĢmeyi sağlayan ve kısmen gecekonduların 

bulunduğu bu bölge büyük ölçüde orta ve üst gelir grubunu barındırmaktadır 

(Dökmeci ve Terzi, 2008). Zamanla, tarihi MĠA ve 1.Halka‟nın dıĢında Ģehir 

çevresinindeki büyümeyle beraber ortaya çıkan önemli alt-merkezler ise ilin çok 

merkezli yapısını oluĢturmuĢtur. 

 

Bağdat Caddesi 

Ġstiklal Caddesi 

Abdi Ġpekçi Caddesi 
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ġekil 4.2: Tarihsel süreçte MĠA‟nın geliĢimi.

       

       19. yy   1950  1960  1970   1980   1990 
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Doğası, kültürel ve tarihi karakteristikleri ile Türkiye‟nin en büyük ekonomik ve 

turistik merkezi olan Ġstanbul‟un nüfusu, büyük artıĢlara ve ulusal göçlere sahne 

olarak, 1950–2000 yılları arasında 1.166.477‟den 10.018.735 kiĢiye yükselmiĢtir 

(TUĠK, 2000). Nüfustaki bu hızlı büyüme, baĢta MĠA olmak üzere kentin yapısını da 

değiĢtirmiĢ, kentin çeperlerine uzanan plansız geliĢme beraberinde çok merkezli bir 

yapılanmayı oluĢturmuĢtur. Merkezi iĢ alanlarında yaĢanan bu süreç, tüketim 

ihtiyaçlarındaki artıĢ ve perakendecilik sektöründe ki geliĢmeler sonucunda ortaya 

çıkan alıĢveriĢ merkezleri ise kentlerin yeni merkezleri olma doğrultusunda yol 

almıĢlardır.  

4.2 Ġstanbul’da AlıĢveriĢ Merkezlerinin GeliĢimi 

Türkiye‟nin sosyo-ekonomik yönden en önemli Ģehri olan Ġstanbul, uluslar arası 

ticaret yollarının kesiĢim noktasındaki stratejik konumuyla,  her dönem ticari yönden 

zengin bir bölge olmuĢtur. 1950‟lerden itibaren kırsal göç nedeniyle hızla büyüyerek 

yeni alt merkezler oluĢmaya baĢlayan kentte; 1980‟lerden sonra ekonomik yapıda ve 

buna paralel olarak sosyal yapıdaki değiĢimle beraber, yabancı sermayenin de ülkeye 

gelmesiyle büyük yatırımlar için fırsatlar doğmuĢtur. Bu geliĢmenin bir ürünü olarak 

1988 yılında Ġstanbul‟un ve aynı zamanda Türkiye‟nin ilk modern alıĢveriĢ merkezi 

olan Galleria (ġekil 4.3) açılmıĢtır. 

 

ġekil 4.3: Galleria AlıĢveriĢ Merkezi, (Url-5). 

Ekonomik yapıdaki değiĢimin kent formunda etkileri sürerken, artan nüfusun 

ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına yapılan köprüler ve çevre yollarıyla beraber alt 

merkezlerin geliĢmesi ile Galleria‟ın ardından 1990 ve 2000‟li yıllarda farklı tiplerde 

ve lokasyonlarda pek çok alıĢveriĢ merkezi açılmaya devam etmiĢtir. 1980‟li yıllarda 

ildeki alıĢveriĢ merkezi sayısı 2 iken, 1990‟lı yıllarda bu sayıya 10,  2008 yılı 

sonunda ise 64 AVM daha eklenmiĢtir. Ġstanbul‟da 2008 yılı sonuna kadar 76 
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alıĢveriĢ merkezi faaliyet halinde bulunmakla beraber 2011 yılına kadar 33 alıĢveriĢ 

merkezinin daha yapılması planlanmıĢtır.  

Faaliyette olan ve planlanan alıĢveriĢ merkezleri göz önüne alındığında, ülke 

genelinde Ġstanbul sayı ve metrekare olarak açık ara önde ilerlediği görülmektedir. 

2008 yılsonuna kadar alıĢveriĢ merkezi bulunan iller arasında Ġstanbul, 76 alıĢveriĢ 

merkeziyle en çok AVM‟ye sahip olan il olurken, Ankara 24 AVM ile Ġstanbul‟u 

takip etmektedir. Ġstanbul‟da açılan alıĢveriĢ merkezleri sayıları yıllara göre 

irdelendiğinde (ġekil 4.4), açılan AVM sayısının ülkedeki ekonomik 

dalgalanmalardan etkilendiği görülmekle beraber son yılarda bu sayıda gözlenen 

önemli artıĢ dikkat çekmektedir. Ġstanbul‟da yer alan AVM‟lerin sayısı, 2003‟e kadar 

pek hızlı artmasada 2003‟te var olan 19 AVM‟ye 10 AVM‟nin daha eklenmesiyle 

29‟a yükselmiĢtir. 2005 yılından itibaren inĢaat sektöründeki canlanma ile geçmiĢe 

göre daha hızlı bir yapılanma sürecine girilmiĢ, son olarak 2008 yılında Ġstanbul‟da 

22 AVM daha açılmıĢtır. 

Açılan AVM Sayısı
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 ġekil 4.4: Ġstanbul‟da açılan alıĢveriĢ merkezlerinin yıllara göre dağılımı (Soysal, 

2009). 

Ġstanbul‟da 2008 yılı sonuna kadar faaliyet halindeki 76 alıĢveriĢ merkezi AlıĢveriĢ 

Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD)‟nin ICSC standartlarını dikkate 

alarak tanımladığı, “Özellikli” AVM‟ler ile “geniĢ”, “orta” ve “küçük” olarak üçe 

ayrılan geleneksel alıĢveriĢ merkezleri olarak sınıflandırılmıĢtır.. Buna göre, 

Ġstanbul‟daki alıĢveriĢ merkezlerinin büyük çoğunluğunun „küçük‟ standartlarında 

yer aldığı görülmekle beraber 2005 yılında açılan ve 110.000 m²‟lik kiralanabilir 

alanıyla Ģehir merkezinde açılan dünyanın en büyük AVM‟leri arasına giren Cevahir 
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AVM ile 87.000m²‟lik kiralanabilir alana sahip olan Ġstinye Park AVM ilin en büyük 

alıĢveriĢ merkezleridirler.  

AĢağıdaki Çizelge 4.2‟de Ġstanbul‟da yer alan alıĢveriĢ merkezlerinin, bulundukları 

semt, açılıĢ tarihleri, mağaza sayıları, kiralanabilir alan büyüklükleri ve ICSC 

standartlarına göre ait oldukları sınıfa yer verilerek il genelindeki durum ortaya 

konulmuĢtur. 

Çizelge 4.2: Ġstanbul‟da yer alan alıĢveriĢ merkezleri. 

  AVM Adı Semt 
AçılıĢ 

Yılı 

Mağaza 

Sayısı 

Kiralanabilir 

Alan (m²) 

ICSC 

Standartları 

1 Ġstanbul Cevahir A.E.M. ġiĢli 2005 345 110000 Geleneksel -Çok 

GeniĢ 

2 ĠstinyePark Ġstinye 2007 291 87000 Geleneksel -Çok 

GeniĢ 

3 M1 Meydan AlıĢveriĢ 

Merkezi 

Ümraniye 2007 50 70000 Geleneksel - 

GeniĢ 

4 Via/Port Outlet Shopping  Pendik 2008 156 66000 Outlet 

5 Deposito Outlet Merkezi Ġkitelli 2008 160 60000 Outlet 

6 Tepe Nautilus AlıĢveriĢ 

Merkezi 

Kadıköy 2002 114 51756 Geleneksel - 

GeniĢ 

7 CarrefourSA Ümraniye  Ümraniye 2000 93 50573 Geleneksel - 

GeniĢ 

8 Maxi City-Silivri Silivri 1997 207 49186 Geleneksel - 

GeniĢ 

9 Profilo AlıĢveriĢ Merkezi Mecidiyeköy 1998 209 48700 Geleneksel - 

GeniĢ 

10 Optimum Kadıköy AVEM Kadıköy 2008 154 46000 Outlet 

11 Galleria AlıĢveriĢ Merkezi Bakırköy 1988 134 44000 Geleneksel - 

GeniĢ 

12 Metrocity AlıĢveriĢ 

Merkezi 

1.Levent 2003 165 43000 Geleneksel - 

GeniĢ 

13 Carrefour Ġçerenköy AVM Kadıköy 1996 140 42210 Geleneksel - 

GeniĢ 

14 DoğuĢ Power Center Maslak 2006 33 42144 Geleneksel - 

GeniĢ 

15 CapacityAlıĢveriĢ ve 

YaĢam M 

Bakırköy 2007 174 40845 Geleneksel – 

GeniĢ 

16 Palladium Rezidans ve 

AM 

Kadıköy  2008 165 38500 Geleneksel - Orta 

17 M1 Merkez Kartal AVM Kartal 2000 51 38130 Geleneksel - Orta 

18 Kanyon Levent 2005 160 37500 Geleneksel - Orta 

19 Akmerkez Etiler 1993 243 34680 Geleneksel - Orta 

20 Olivium Outlet Center Zeytinburnu 2000 136 33787 Outlet 

21 Migros AVM-Beylikdüzü Beylikdüzü 1997 110 33000 Geleneksel - Orta 

22 Airport Outlet Center Bakırköy 2008 120 32000 Outlet 
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Çizelge 4.2: (devam) Ġstanbul‟da yer alan alıĢveriĢ merkezleri. 

  AVM Adı Semt 
AçılıĢ 

Yılı 

Mağaza 

Sayısı 

Kiralanabilir 

Alan (m²) 

ICSC 

Standartları 

23 CarrefourSA Maltepe 

Park 

Maltepe 2005 108 31000 Geleneksel - Orta 

24 Capitol AlıĢveriĢ Merkezi Üsküdar 1993 143 29480 Geleneksel - Orta 

25 Astoria AlıĢveriĢ ve 

YaĢam Merkezi 

Esentepe 2008 110 28000 Geleneksel - Orta 

26 Kale Outlet Center Güngören 2007 120 26341 Outlet 

27 Carousel AlıĢveriĢ ve 

YaĢam Merkezi 

Bakırköy 1995 98 24400 Geleneksel - Orta 

28 CarrefourSA BayrampaĢa 

AVM 

BayrampaĢa 2003 72 23807 Geleneksel – 

Orta 

29 Aymerkez Outlet Büyükçekmece 2002 70 23600 Outlet 

30 Armonipark Outlet Center Küçükçekmece 2008 86 23056 Outlet 

31 City's NiĢantaĢı NiĢantaĢı 2008 126 23000 Geleneksel - Orta 

32 Carrefour Haramidere 

AVM 

Büyükçekmece 2001 49 22663 Geleneksel - Orta 

33 World Atlantis Pendik 2008 122 22000 Geleneksel - Orta 

34 Grandhouse  Maltepe 1997 102 22000 Geleneksel - Orta 

35 Historia Fatih AVYM Fatih 2008 77 20000 Geleneksel - Orta 

36 Beylicium AlıĢveriĢ ve 

YaĢam Merkezi 

Büyükçekmece 2006 68 19500 Geleneksel - 

Küçük  

37 Ġstanbul Outlet Park Büyükçekmece 2006 101 19200 Outlet 

38 Atirus AlıĢveriĢ ve ĠĢ 

Merkezi 

Büyükçekmece 2005 83 19000 Geleneksel - 

Küçük  

39 Fox City Premium Outlet 

AVYM 

Büyükçekmece 2007 72 18588 Outlet 

40 Marka City AlıĢveriĢ 

Merkezi 

Büyükçekmece 2008 67 18000 Geleneksel - 

Küçük  

41 Metroport AVYM Bahçelievler 2008 100 15420 Geleneksel - 

Küçük  

44 MKM AlıĢveriĢ Merkezi BeĢiktaĢ 2005 16 14000 Geleneksel - 

Küçük  

45 KC ġehr-i Bazaar BahçeĢehir 2008 176 13601 Geleneksel - 

Küçük  

46 Town Center  Bakırköy 2003 56 13400 Geleneksel - 

Küçük  

47 Flyinn AVYM Florya 2003 71 12504 Geleneksel - 

Küçük  

48 Prestige Mall AlıĢveriĢ 

Merkezi 

BahçeĢehir 2007 52 12000 Geleneksel - 

Küçük  

49 Hayatpark Outlet Bağcılar 2008 55 12000 Outlet 

50 Atrium AlıĢveriĢ Merkezi Bakırköy 1989 193 11232 Geleneksel - 

Küçük  

51 Akvaryum AlıĢveriĢ 

Merkezi 

BayrampaĢa 2005 72 10960 Geleneksel - 

Küçük  

52 Yaylada SüreyyapaĢa 

AVM 

Maltepe  1992 25 10000 Geleneksel - 

Küçük  
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Çizelge 4.2: (devam) Ġstanbul‟da yer alan alıĢveriĢ merkezleri. 

  AVM Adı Semt 
AçılıĢ 

Yılı 

Mağaza 

Sayısı 

Kiralanabilir 

Alan (m²) 

ICSC 

Standartları 

53 Espri Outlet Center Esenler 2008 76 10000 Outlet 

54 Kipa AlıĢveriĢ Merkezi-

Silivri 

Silivri 2008 28 9500 Geleneksel - 

Küçük  

55 Uyum ÇarĢı AlıĢveriĢ 

Merkezi 

Gürpınar 2008 117 9000 Geleneksel - 

Küçük  

56 Parkway AlıĢveriĢ 

Merkezi 

Esenkent 2008 85 8500 Geleneksel - 

Küçük  

57 Kadir Has Çocuk Dünyası Bahçelievler 2003 54 8438 Merkez (Eğlence 

odaklı olmayan) 

58 Maxi Center-Ġstinye Ġstinye 2003 15 8287 Geleneksel - 

Küçük  

59 Pendik Park Outlet Center Pendik 2008 50 8000 Outlet 

60 Paradise AlıĢveriĢ ve 

Eğlence M. 

Büyükçekmece 2006 79 7500 Geleneksel - 

Küçük  

61 Fabulist AlıĢveriĢ Merkezi Sarıgazi 2008 212 7500 Geleneksel - 

Küçük  

62 Bomonti Park ġiĢli 2006 22 7215 Geleneksel - 

Küçük  

63 Addresistanbul Ev 

Dekorasyon M. 

ġiĢli 2005 35 7000 Merkez (Eğlence 

odaklı olmayan) 

 

64 Mesa Studio Plaza AVM Kemerburgaz 2004 21 6240 Geleneksel - 

Küçük  

65 Ihlamur AlıĢveriĢ Merkezi Küçükçekmece 2008 45 6150 Geleneksel - 

Küçük  

66 Kemermall Eyüp 2007 52 6000 Geleneksel - 

Küçük  

67 Sunflower Life Center 

AVM 

Esenyurt 2005 98 5800 Geleneksel - 

Küçük  

68 Sunway Center  GüneĢli 2008 50 5000 Geleneksel - 

Küçük  

72 Kule ÇarĢı 4.Levent 2001 39 3687 Geleneksel - 

Küçük  

73 Mayadrom Akatlar AVM Akatlar 1998 23 3350 Merkez (Eğlence 

odaklı olmayan)  

74 Carium Büyükçekmece 2007 40 2800 Geleneksel - 

Küçük  

75 BaĢak Park Küçükçekmece 2003 15 2200 Geleneksel - 

Küçük  

76 Asya Park Ümraniye 2007 48 - Geleneksel - 

Küçük  

Çizelge 4.2‟de de yer aldığı gibi, Ġstanbul‟da yer alan 76 alıĢveriĢ merkezinin 61‟i 

geleneksel alıĢveriĢ merkezi niteliğindedir. Özellikli alıĢveriĢ merkezlerinden ise 13 

tanesi outlet olup, Kadir Has Çocuk Dünyası ve Addresistanbul Ev Dekorasyon 

Merkezi‟nin diğerlerinden farklı olarak belirli grup ürünlerin satıldığı merkezlerdir. 

2008 yılı sonuna kadar Ġstanbul‟da yer alan 76 AVM‟nin açılıĢ yıllarına göre kent 

içindeki dağılımı (ġekil 4.5) dikkate alındığında ise özellikle çeperlerde yer alan 

AVM‟lerin büyük çoğunluğunun 2000'li yıllarda açıldığı görülmektedir. AlıĢveriĢ 

merkezlerinin kent içindeki dağılımı daha çok merkezi iĢ alanlarında yoğunlaĢmakla 
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beraber, özellikle son yıllarda çeperlerdeki dağılımın hızlandığı izlenmiĢtir. 

Çoğunlukla orta ve üst gelir grubunu barındıran (Dökmeci ve Terzi, 2008) ve 

merkezden itibaren 10 km‟lik bir alanı kapsayan tarihi iĢ merkezi etrafındaki 1.Halka 

(Dökmeci ve Berköz, 1994) aybı zmanda alıĢveriĢ merkezlerinin de yoğunlaĢtığı 

alanı tanımlamaktadır. Büyük ölçüde kentin ticari merkezini oluĢturan Avrupa 

yakası, sayıca daha fazla AVM barındırmakla beraber yatırımcılara göre halen 

alıĢveriĢ merkezleri bakımından çekiciliğini korumayı sürdürmektedir. Asya yakası 

ise özellikle yeni geliĢen konut projeleri ile bu konuda alternatif bir alan olacağını 

göstermektedir. 

2008 yılı itibariyle Ġstanbul‟da yer alan alıĢveriĢ merkezlerinin toplam kiralanabilir 

alan büyüklüğü 1.813.188 metrekareye ulaĢmıĢtır (ġekil 4.6). AlıĢveriĢ merkezlerinin 

kiralanabilir alan büyüklükleri bakımından il genelinde ki dağılım dikkate 

alındığında ise özellikle çeperlerde küçük alıĢveriĢ merkezlerinin daha yoğun yer 

aldığı görülmektedir (ġekil 4.7). Bu durum hem merkeze ulaĢılabilirliğin güçlüğü 

hemde çeperdeki arsa fiyatlarının göreceli olarak daha düĢük olması nedeniyle 

çeperlerde daha büyük AVM‟lerin barınabileceği gerçeğiyle çatıĢmakta, 1. Halka 

yine ön plana çıkmaktadır. 
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ġekil 4.5: AlıĢveriĢ merkezlerinin açılıĢ yıllarına göre dağılımı. 
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Bin kiĢiye düĢen toplam kiralanabilir alan ise Ġstanbul‟da 144 metrakere olarak tespit 

edilmiĢtir. Türkiye‟de bu oran 61 metrekare iken, ülkedeki en yüksek değer 167 

metrekare ile Ankara‟ya aittir (Soysal, 2009).  Ülke genelinde, en fazla alıĢveriĢ 

merkezini barındırma özelliğine sahip olmasına rağmen Ġstanbul; sahip olduğu 

yüksek nüfusu nedeniyle bin kiĢiye düĢen toplam kiralanabilir alan bakımından ülke 

geneline göre yüksek bir orana sahipken Ankara‟nın gerisinde kalmıĢtır.  

 

  ġekil 4.6: Ġstanbul‟da yer alan alıĢveriĢ merkezlerinin toplam kiralanabilir alan 

büyüklüklerinin yıllara göre dağılımı (Soysal, 2009). 

AlıĢveriĢ merkezlerinin, büyüklüklerinin yanı sıra barındırdıkları mağaza sayıları 

bakımından kent içindeki dağılımları incelendiğinde ise (ġekil 4.8); il bütünündeki 

AVM mağaza sayılarının homojen bir dağılım göstermekle beraber en yüksek sayıda 

mağaza barındıran AVM‟lerin yine kentin 1.Halkasında yer aldığı görülmektedir. 

Ġstanbul‟da yer alan alıĢveriĢ merkezlerinin incelendiği bu bölümde, ildeki alıĢveriĢ 

merkezlerinin geliĢim sürecine yer verilerek; mevcut AVM‟lerin özellikleri ve 

kentsel alandaki dağılımları irdelenmiĢtir. Bilindiği gibi, alıĢveriĢ merkezleri yer 

seçim sürecinde; ilk yatırımlar, yatırımın geri dönüĢ oranları ve diğer finansal 

faktörlerin yanı sıra iĢletmenin dıĢında yer alan arazi büyüklüğü ve karakteri, etki 

alanı, demografik karakterikler, bölgenin sosyo-ekonomik yapısı ve gelir durumu, 

ulaĢılabilirlik, trafik, görünürlük, araç park sayısı ve servis imkânı, aktivite 

imkanları, merkezdeki diğer kiracılar ve rekabet durumu gibi bir dizi kriteri dikkate 

almaktadırlar (Etyemez ve diğ., 2008). 
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ġekil 4.7: AlıĢveriĢ merkezlerinin kiralanabilir alan büyüklüklerine göre dağılımı. 

 

19 999 m² ve altı 

20 000 m²  – 39 999 m² 

40 000 m²  – 79 999 m² 

80 000 m² ve üstü 

 



48 

 

 

 

 

 

ġekil 4.8: AlıĢveriĢ merkezlerinin mağaza sayılarına göre dağılımı.

50 ve altı 

51 – 100  

101 – 250 

251 ve üstü 

 



49 

 

Tüm bu kriterleri değerlendiren yatırımcılar, uygun proje ve konsepti de belirleyerek, 

müĢteriler için cazip çekim merkezleri oluĢturmayı hedeflemektedirler. Bunu 

baĢarabilen doğru yatırımların doluluk oranı artmakta, kira değerleri yükselmektedir. 

Tez kapsamında ele alınan Ġstanbul‟daki alıĢveriĢ merkezlerinin kira değerlerinin 

belirleyicini tespit edebilmek bu anlamda yatırımcıları doğru yatırım yapmaya 

yönlendirecek önemli bir araç olarak kullanılabilecektir 

.
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5. ĠSTANBUL’DAKĠ ALIġVERĠġ MERKEZLERĠNĠN KĠRA DEĞERĠ 

BELĠRLEYĠCĠLERĠNĠN MODELLENMESĠ 

Tez kapsamında, Ġstanbul ilinde yer alan alıĢveriĢ merkezlerinin kira değerlerinin 

dağılımı incelenerek, kira değeri belirleyicilerinin tespit edilmesi hedeflenmiĢtir. 

Ġstanbul‟da yer alan AVM‟lerde ki farklı kira değerlerinden yola çıkarak, bu 

farklılığı oluĢturan etmenleri belirleyebilmek amacıyla, konuyla ilgili daha önce 

yapılan çalıĢmalar da dikkate alınarak, çeĢitli veriler derlenmiĢtir. Faktör analizi ve 

regresyon analizi modelde kullanılacak yöntem olarak tespit edilmiĢtir. Analizlerde 

alıĢveriĢ merkezinin özelliklerine ait verilerle, çevresinde yer alan yerleĢimin gelir 

yapısına iliĢkin verilerin değerlendirilmesi uygun görülmüĢtür.  

2008 yılsonuna kadar Ġstanbul‟da yer alan 76 AVM‟den, Mayadrom Akatlar AVM, 

2009 yılında konsept değiĢikliğine giderek yenilenmesi nedeniyle ve diğer 15 AVM 

veri eksikliği nedeniyle analiz dıĢında bırakılmıĢtır. Geri kalan ve kira değerleri elde 

edilen 60 alıĢveriĢ merkezi ve bilgilerine Çizelge 5.1‟de yer verilmiĢtir.  

Çizelge 5.1: Analizde kullanılan alıĢveriĢ merkezleri. 

 AVM Adı Semt 
AçılıĢ 

Yılı 

Mağaza 

Sayısı 

Kiralanabilir 

Alan 
ICSC Standartları 

1 Ġstanbul Cevahir A.E.M. ġiĢli 2005 345 110000 Geleneksel -Çok 

GeniĢ 

2 ĠstinyePark Ġstinye 2007 291 87000 Geleneksel -Çok 

GeniĢ 

3 Via/Port Outlet Shopping Pendik 2008 156 66000 Outlet 

4 Deposito Outlet Merkezi Ġkitelli 2008 160 60000 Outlet 

5 Tepe Nautilus AlıĢveriĢ 

Merkezi 

Kadıköy 2002 114 51756 Geleneksel - GeniĢ 

6 CarrefourSA Ümraniye Ümraniye 2000 93 50573 Geleneksel - GeniĢ 

7 Maxi City-Silivri Silivri 1997 207 49186 Geleneksel - GeniĢ 

8 Profilo AlıĢveriĢ Merkezi Mecidiyeköy 1998 209 48700 Geleneksel - GeniĢ 

9 Optimum Kadıköy AVM Kadıköy 2008 154 46000 Outlet 

10 Galleria AlıĢveriĢ 

Merkezi 

Bakırköy 1988 134 44000 Geleneksel - GeniĢ 

11 Metrocity AVM 1.Levent 2003 165 43000 Geleneksel - GeniĢ 

12 Carrefour Ġçerenköy 

AVM 

Kadıköy 1996 140 42210 Geleneksel - GeniĢ 

13 Capacity AlıĢveriĢ ve 

YaĢam Merkezi 

Bakırköy 2007 174 40845 Geleneksel - GeniĢ 
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Çizelge 5.1: (devam) Analizde kullanılan alıĢveriĢ merkezleri. 

 AVM Adı Semt 
AçılıĢ 

Yılı 

Mağaza 

Sayısı 

Kiralanabilir 

Alan 
ICSC Standartları 

14 Palladium Rezidans ve 

AVM 

Kadıköy 2008 165 38500 Geleneksel - Orta 

15 M1 Merkez Kartal AVM Kartal 2000 51 38130 Geleneksel - Orta 

16 Kanyon Levent 2005 160 37500 Geleneksel - Orta 

17 Akmerkez Etiler 1993 243 34680 Geleneksel - Orta 

18 Olivium Outlet Center Zeytinburnu 2000 136 33787 Outlet 

19 Migros AVM-Beylikdüzü Beylikdüzü 1997 110 33000 Geleneksel - Orta 

20 Airport Outlet Center Bakırköy 2008 120 32000 Outlet 

21 CarrefourSA Maltepe 

Park 

Maltepe 2005 108 31000 Geleneksel - Orta 

22 Capitol AlıĢveriĢ Merkezi Üsküdar 1993 143 29480 Geleneksel - Orta 

23 Astoria AlıĢveriĢ ve 

YaĢam Merkezi 

Esentepe 2008 110 28000 Geleneksel - Orta 

24 Kale Outlet Center Güngören 2007 120 26341 Outlet 

25 Carousel AlıĢveriĢ ve 

YaĢam Merkezi 

Bakırköy 1995 98 24400 Geleneksel - Orta 

26 CarrefourSA BayrampaĢa 

AVM 

BayrampaĢa 2003 72 23807 Geleneksel - Orta 

27 Aymerkez Outlet Büyükçekmece 2002 70 23600 Outlet 

28 Armonipark Outlet Center Küçükçekmece 2008 86 23056 Outlet 

29 City's NiĢantaĢı NiĢantaĢı 2008 126 23000 Geleneksel - Orta 

30 Carrefour Haramidere 

AVM 

Büyükçekmece 2001 49 22663 Geleneksel - Orta 

31 World Atlantis Pendik 2008 122 22000 Geleneksel - Orta 

32 Grandhouse  Maltepe 1997 102 22000 Geleneksel - Orta 

33 Historia Fatih AVYM Fatih 2008 77 20000 Geleneksel - Orta 

34 Beylicium AlıĢveriĢ ve 

YaĢam M. 

Büyükçekmece 2006 68 19500 Geleneksel - Küçük  

35 Ġstanbul Outlet Park Büyükçekmece 2006 101 19200 Outlet 

36 Atirus AlıĢveriĢ ve ĠĢ 

Merkezi 

Büyükçekmece 2005 83 19000 Geleneksel - Küçük  

37 Fox City Premium Outlet 

AVYM 

Büyükçekmece 2007 72 18588 Outlet 

38 Marka City AlıĢveriĢ 

Merkezi 

Büyükçekmece 2008 67 18000 Geleneksel - Küçük  

39 Metroport AVYM Bahçelievler 2008 100 15420 Geleneksel - Küçük  

40 Maxi Center-Çengelköy Üsküdar 2003 63 14980 Geleneksel - Küçük  

41 Real Beylikdüzü AVM Büyükçekmece 2007 13 14800 Geleneksel - Küçük  

42 MKM AlıĢveriĢ Merkezi BeĢiktaĢ 2005 16 14000 Geleneksel - Küçük  

43 KC ġehr-i Bazaar BahçeĢehir 2008 176 13601 Geleneksel - Küçük  

44 Town Center  Bakırköy 2003 56 13400 Geleneksel - Küçük  
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Çizelge 5.1: (devam) Analizde kullanılan alıĢveriĢ merkezleri. 

 AVM Adı Semt 
AçılıĢ 

Yılı 

Mağaza 

Sayısı 

Kiralanabilir 

Alan 
ICSC Standartları 

45 Flyinn AVYM Florya 2003 71 12504 Geleneksel - Küçük  

46 Prestige Mall AlıĢveriĢ 

Merkezi 

BahçeĢehir 2007 52 12000 Geleneksel - Küçük  

47 Hayatpark Outlet Bağcılar 2008 55 12000 Outlet 

48 Atrium AlıĢveriĢ Merkezi Bakırköy 1989 193 11232 Geleneksel - Küçük  

49 Akvaryum AlıĢveriĢ 

Merkezi 

BayrampaĢa 2005 72 10960 Geleneksel - Küçük  

50 Yaylada SüreyyapaĢa 

AVM 

Maltepe  1992 25 10000 Geleneksel - Küçük  

51 Parkway AlıĢveriĢ 

Merkezi 

Esenkent 2008 85 8500 Geleneksel - Küçük  

52 Kadir Has Çocuk Dünyası Bahçelievler 2003 54 8438 Merkez (Eğlence 

odaklı olmayan) 

53 Maxi Center-Ġstinye Ġstinye 2003 15 8287 Geleneksel - Küçük  

54 Paradise AlıĢveriĢ ve 

Eğlence Merkezi 

Büyükçekmece 2006 79 7500 Geleneksel - Küçük  

55 Mesa Studio Plaza AVM Kemerburgaz 2004 21 6240 Geleneksel - Küçük  

56 Ihlamur AlıĢveriĢ Merkezi Küçükçekmece 2008 45 6150 Geleneksel - Küçük  

57 Sunflower Life Center 

AVM 

Esenyurt 2005 98 5800 Geleneksel - Küçük  

58 Sunway Center  GüneĢli 2008 50 5000 Geleneksel - Küçük  

59 Kule ÇarĢı 4.Levent 2001 39 3687 Geleneksel - Küçük  

60 Carium Büyükçekmece 2007 40 2800 Geleneksel - Küçük  

Kira değeri belirleyicilerini tespit edebilmek için, alıĢveriĢ merkezleri kira değerleri 

incelendiğinde, AVM‟de yer alan çeĢitli türlerdeki mağazaların metrekarelerinin faklı 

kira aralıklarına sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Bunlardan, genellikle market alanı 

olarak olarak alıĢveriĢ merkezinde yer alan lokomotif mağazalar en düĢük kira 

değerlerine sahipken, küçük metrekareli yiyecek birimleri ve stantların en yüksek 

metrekare kira değerlerine sahip oldukları görülmüĢtür. Analizde değerlendirilmek 

üzere kira değerlerine ulaĢılmak istenildiğinde gizlilik politikası nedeni ile veri 

toplamada güçlüklerle karĢılaĢılmıĢtır. Bunun sonucunda kira değeri olarak her bir 

alıĢveriĢ merkezi için ortalama bir metrekare birim fiyatı kullanılmıĢtır. Böylece, 

alıĢveriĢ merkezi kira değerlerini belirlemeye yönelik oluĢturulan model çerçevesinde, 

elde edilen kira değerleri, regresyon analizinde bağımlı değiĢken olarak alınmıĢtır.  

AlıĢveriĢ merkezlerinin ortalama metrekare kira değerlerine göre kentsel alanda 

dağılımlarına yer verildiği ġekil 5.1 ve ġekil 5.2‟de görüldüğü gibi büyük ölçüde 
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kentin ticari merkezini oluĢturan Avrupa yakası aynı zamanda sayıca daha fazla AVM 

barındırmaktadır. Bununla beraber, AVM ortalama metrekare kira değerlerinin büyük 

çoğunluğu 40 dolar ve altında seyretmektedir. DüĢük kira değerlerine sahip bu 

alıĢveriĢ merkezleri çoğunlukla alt merkezlerin bulunduğu çeperlerde, özellikle 

Avrupa yakasının batı kısmında nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yer almaktadır. 

70 doların üstünde kira değerlerine sahip olan AVM‟lerin ise MĠA ile paralellik 

göstererek Avrupa yakasında BeĢiktaĢ, ġiĢli ilçelerinde; Anadolu yakasında ise 

Kadıköy ve Üsküdar‟da yer aldıkları görülmüĢtür. Özellikle, kira değerleri yüksek 

olan bu alıĢveriĢ merkezlerinin,  tarihi merkezi iĢ alanı etrafındaki merkezden itibaren 

10 km‟lik bir alanı kaplayan 1.Halka‟da (Dökmeci ve Berköz, 1994) yer aldıkları 

ortaya çıkmıĢtır. Daha önce de bahsedildiği gibi, bu bölge çeĢitli ulaĢım türleriyle 

Ģehir merkezi ve çevresi arasında ki bütünleĢmeyi sağlayan ve kısmen gecekondular 

yer alsada büyük ölçüde orta ve üst gelir grubunu barındıran bölge olarak ön plana 

çıkmaktadır (Dökmeci ve Terzi, 2008).  

En yüksek kira değerlerine sahip olan alıĢveriĢ merkezleri ise yine 1.Halka‟da 

görülmekte ve Ġstanbul‟un MĠA‟sı olan Zincirlikuyu-Levent-Maslak hattında 

bulunmaktadırlar. Köprü ve çevre yolu bağlantıları arasında yer alan, eski sanayi 

sitelerinin varlığından dolayı sahip olduğu geniĢ parseller ve yüksek inĢaat emsaliyle 

önem kazanan bu bölge, aynı zamanda yüksek gelirli nüfusa yakın olması ile de kent 

içinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir.  
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ġekil 5.1: AlıĢveriĢ merkezlerinin kira değerlerine göre dağılımı. 

 

40$/m²  ve altı 

41$/m²  – 70$/m² 

71$/m²  – 140$/m² 

141$/m²  ve üstü 
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ġekil 5.2: Ġstanbul‟daki AVM kira değerlerinin üç boyutlu gösterimi.  
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Tez kapsamında Ġstanbul‟da yer alan alıĢveriĢ merkezlerinin kira değerlerinin 

dağılımının modellenmesi amacıyla elde edilen veriler, birden fazla bağımsız 

değiĢkenler arasındaki iliĢkinin matematiksel eĢitlikle açıklanmasını sağlayan; çoklu 

doğrusal regresyon analizi kullanılarak değerlendirilmiĢtir.   

Elde edilen verilerden kira değerleri, regresyon analizinde bağımlı değiĢken olarak 

alınırken; bağımsız değiĢkenler olarak ise Çizelge 5.2‟de aralıkları ile yer verilen ve 

normallik testlerinden sonra yeniden düzenlenerek analizde değerlendirilen söz 

konusu alıĢveriĢ merkezlerine iliĢkin çeĢitli veriler kullanılmıĢtır. AVM‟lere ait bu tür 

bilgiler, Soysal Eğitim DanıĢmanlık‟ın hazırlamıĢ olduğu Soysal AlıĢveriĢ Merkezleri 

Kataloğu 2009‟dan elde edilmiĢtir. Eksik ya da revize edilen bilgiler ise yazılı ve 

görsel basın ile AVM‟lerin internet sayfalarından temin edilmiĢtir. AVM‟nin 

bulunduğu çevreye ait ortalama gelir verileri ise Ġstanbul UlaĢım Ana Planı Model 

Kalibrasyon Raporu (ĠBB, 2007)‟den elde edilmiĢtir. 

Çizelge 5.2: Analizlerde kullanılan veriler ve veri aralıkları. 
 

Veriler Veri Aralığı Veri Sayısı 

 

Ortalama kira değeri  

 

40$/m² ve altı 26 

41$/m²  – 60$/m² 14 

61$/m² -100$/m² 11 

101$/m²  ve üstü 9 

AVM merkezli 1mil yarıçaplı 

öncelikli ticaret alanında rekabet 

edilen alıĢveriĢ merkezi sayısı 

 

0 6 

1-3 32 

4-6 7 

7 ve üstü 15 

Toplam kapalı alan  

10.000 m²   ve altı 5 

10.001 m²  -50.000 m²   26 

50.001 m²  -100.000 m²   20 

100.001 m²  -200.000 m²   5 

200.001 m²   ve üstü 4 

Kiralanabilir alan 

10.000 m²   ve altı 11 

10.001 m²  -20.000 m²   17 

20.001 m²  -40.000 m²   19 

40.001 m²  -60.000 m²   10 

60.001 m²  ve üstü 3 
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Çizelge 5.2: (devam) Analizlerde kullanılan veriler ve veri aralıkları. 

Veriler Veri Aralığı 
Veri 

Sayısı 

500m²‟den büyük lokomotif mağaza 

sayısı 

 

0-2 20 

3-5 22 

6-10 11 

11 ve üstü 7 

Market Alanı 

2000 m²  ve altı 14 

2001 m²  -5000 m²   27 

5001 m²  -10.000 m²   4 

10.001 m²  -15.000 m²   6 

15.001 m²   ve üstü 5 

 

 

Otopark Alanı (Araç Sayısı) 

 

 

 

500 ve altı 18 

501 - 1000 
 

14 

1001 - 2000 
 

15 

2000 ve üstü 
 

13 

AVM‟nin açılıĢ yılı 

1999 ve öncesi 11 

2000-2003 14 

2004-2006 11 

2007 ve sonrası 24 

Yiyecek birimi sayısı 

10 ve altı 17 

11-20 22 

21-30 14 

31 ve üstü 6 

 

Sinema salonu sayısı 

 3 ve altı 24 

4-6 15 

7-10 17 

11 ve üstü 4 

 

Bovling Salonu 

Var 15 

Yok 45 

Buz Pisti 
Var 14 

Yok 46 

Çocuk Oyun Alanı 
Var 47 

Yok 13 

Eğlence (Bovling Salonu+Buz Pisti+Çocuk 

Oyun Alanı) 

0 11 

1 26 

2 19 

3 4 
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Çizelge 5.2: (devam) Analizlerde kullanılan veriler ve veri aralıkları. 

Veriler Veri Aralığı Veri Sayısı 

AVM merkezli 1mil yarıçaplı öncelikli ticaret 

alanına giren mahallelerin ortalama aylık geliri 

(YTL) 

1000 ve altı 14 

1001 -1500 32 

1501-2000 12 

2001 ve üstü 

 
2 

AVM alan büyüklüğünü ifade eden kapalı alan ve kiralanabilir alan büyüklüklerinin 

yanı sıra hipotezde kira değerleri için etkili olduğu düĢünülen boĢ alan büyüklükleri 

dei analizde değerlendirilmek istenmiĢ ancak çoklu doğrusallık (multi colleinarity) 

sorunuyla karĢılaĢmamak için “kapalı alan/kiralanabilir alan” oranı kullanılmıĢtır. 

Bununla birlikte, 500m²‟den büyük lokomotif mağaza sayısı, market alanı 

büyüklüğü, otopark alanı araç kapasitesi, AVM‟nin açılıĢ yılı, yiyecek birimi sayısı, 

sinema salonu sayısı gibi AVM‟ye ait veriler ile bovling salonu, buz pisti ve çocuk 

oyun alanının bulunup bulunmamasına bağlı olarak 0 ila 3 arasında bir değer alarak 

belirlenen ve eğlence adıyla tanımlanan veriler de analizde değerlendirilmiĢtir.  

Bunlara ek olarak değerlendirilen, rekabet edilen AVM sayısı ile gelir verisinde, 

AVM merkezli 1 mil yarıçaplı öncelikli ticaret alanı (Vernor ve Rabianski (1993); 

Gatzlaff ve diğ. (1994); Ownbey ve diğ. (1994), Hardin ve Wolverton (2000), Hardin 

ve diğ. (2001)) dikkate alınmıĢtır. Rekabet edilen alıĢveriĢ merkezi sayısı olarak,  

ġekil 5.3.‟de görüldüğü gibi, AVM merkezli 1mil yarıçaplı öncelikli ticaret alanında 

yer alan ve etki alanları kesiĢen AVM sayısı tespit edilmiĢtir. Gelir verisi olaraksa, 

AVM merkezli 1mil yarıçaplı öncelikli ticaret alanında yer alan mahallelerin ortalama 

gelir verisi kullanılmıĢtır.  
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ġekil 5.3: AVM merkezli 1mil yarıçaplı öncelikli ticaret alanı. 

AlıĢveriĢ merkezlerine ait elde edilebilen tüm bu verilerin derlenmesinin ardında,  

AVM kira değeri belirleyicilerine tespit etmeye yönelik model oluĢturulmuĢtur. 

5.1 Model  

Ġstanbul‟daki alıĢveriĢ merkezlerinin kira değeri belirleyicilerini tespit etmek için 

oluĢturulan modelde, literatürde kullanılan veri türleri ve analiz yöntemlerinden yola 

çıkılmıĢtır. Ancak kira değerleri ile ilgili yapılan araĢtırmaların azlığı ve gizlilik 

politikaları nedeniyle veri toplamada yaĢanan zorluklar, çalıĢmanın sınırlayıcıları 

olmuĢtur. Model için ortaya konulan hipoteze göre; AVM merkezli 1mil yarıçaplı 

öncelikli ticaret alanında ki rekabet edilen AVM sayısı, toplam kapalı alan/ 

kiralanabilir alan, market alanı büyüklüğü, otopark alanı araç kapasitesi, 500m²‟den 

büyük lokomotif mağaza sayısı, AVM‟nin yaĢı, yiyecek birimi ve sinema salonu 

sayısı, bovling salonu, buz pisti ve çocuk oyun alanının varlığı, AVM merkezli 1mil 

yarıçaplı öncelikli ticaret alanında ki mahallelerin ortalama gelir değerleri, alıĢveriĢ 

merkezlerinin kiralarını oluĢturan değiĢkenlerdir. Hipotezi test etmek için elde edilen 

bu değiĢkenler regresyon analizinde kullanılmak üzere değerlendirilmiĢtir.  

Regresyon analizinde kullanılan bağımsız değiĢkenlerden biri ise faktör analizi 

yöntemi ile tespit edilmiĢtir. Burada amaç, alıĢveriĢ merkezleri için elde edilen 

parametrelerden etkin Ģekilde faydalanmak olmuĢtur. Bilindiği gibi, modelde 

kullanılan örneklem sayısının yetersizliği, etkili olması beklenen parametrelerin 

açıklayıcılığını azaltmaktadır. Bu nedenle çalıĢmada faktör analizi kullanılarak, 
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yiyecek birimi ve sinema salonu sayısı ile bowling salonu, buz pisti ve çocuk oyun 

alanının varlığı ile oluĢan eğlence parametreleri arasındaki korelasyon 

değerlendirilerek, iliĢkileri güçlü olan parametreler sınıflandırılmasıyla kendine özgü 

bir faktör grubunun oluĢması sağlanmıĢtır.  

5.2 Analizler 

5.2.1 Faktör analizi 

Değerlendirmeye alınacak değiĢkenlerden bir kısmı, birbirinden bağımsız olmasına 

karĢın faktör analizi uygulaması için AVM‟de yer alan eğlence birimlerinin (buz 

pisti, bowling salonu ve çocuk oyun alanı) varlığı ile AVM‟de bulunan yiyecek 

birimi sayısı ve sinema salonu sayısına ait veri setleri öncelikle analize uygunluk 

bakımından test edilmiĢtir. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barltett testi örneklem 

yeterlilik ölçütü kullanılarak yapılan değerlendirmeye göre elde edilen sonuç Çizelge 

5.3‟de gösterilmektedir.  

Çizelge 5.3: KMO ve Bartlett testi sonuçları. 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy.  .657    

Bartlett‟s test of  Approx. Chi-Square 25.696    

Sphericity df 3   

 
Sig. .000 

Veri setinin faktör analizine uygun olması için KMO oranının 0.5‟in üzerinde olması 

gerekmektedir (Kalaycı, 2006). Teste göre KMO değeri 0.657 olarak tespit 

edilmiĢtir. Ayrıca faktör analizi yapmaya gerek olduğu küresellik testi ile 

kanıtlanmıĢtır (Sphericity→Sig.= 0.00 < 0.05) (ġekil 5.3). Bu sonuç, veri 

büyüklüğünün faktör analizi yapmak için uygun olduğunu göstermektedir. 

DöndürülmüĢ faktör yükleri matrisi değerlendirildiğinde ise tek bir faktörün oluĢtuğu 

görülmektedir (Çizelge 5.4). 
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Çizelge 5.4: DöndürülmüĢ faktör matrisi. 

 BileĢen 

 1 

Yiyecek birimi mağaza sayısı .805 

Sinema salonu sayısı .766 

Bovling + buz pisti + çocuk oyun alanı .758 

Faktör elde etme metodu: Principal Component Analysis 

                                    Rotasyon Metodu: Varimax 

Analiz sonucunda; bovling salonu, buz pisti ve çocuk oyun alanının varlığı ile oluĢan 

eğlence verisi ile yiyecek birimi ve sinema salonu sayısını içeren faktör: “alıĢveriĢ 

dıĢı diğer ziyaret amaçlı birimler” faktörü olarak adlandırılmıĢtır.  

Çizelge 5.5: Özdeğer istatistiğine bağlı faktör sayısı ve açıklanan varyans yüzdesi. 

 Initial Eingenvalues Extractian Sums of Squared of 

Loading 

Component Total % of  

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 1.808 60.279 60.279 1.808 60.279 60.279 

2 .643 21.429 81.708    

3 .549 18.292 100.000    

Faktör elde etme metodu: Principal Component Analysis 

Çizelge 5.5‟de oluĢan faktörün, toplam varyansın %60.279‟unu açıkladığı 

görülmektedir. Buna göre çalıĢmada yukarıda belirtilen üç değiĢken yerine bir faktör 

kullanılmıĢtır. 

5.2.2 Regresyon analizi 

ÇalıĢma kapsamında, Ġstanbul‟daki alıĢveriĢ merkezlerinin kira değeri 

belirleyicilerini tespit etmek için oluĢturulan modelde, biri faktör değiĢkeni olmak 

üzere sekiz bağımsız değiĢken yer almıĢtır. Analizde kira değerleri ($/m
2
) bağımlı 

değiĢken iken alıĢveriĢ merkezleri için bahsedilen “Kapalı Alan” ve “Kiralanabilir 

Alan” değerlerinin her ikisinin de modelde kullanılabilmesi ve doğrusal bağlantıya 

(collinearity) sebep olmaması için bağımsız değiĢken olarak kapalı alanın 

kiralanabilir alana oranı kullanılmıĢtır. Bu oran aynı zamanda alıĢveriĢ merkezinin 

büyüklüğü ve alıĢveriĢ merkezinde yer alan boĢ alanlarla yani kiralanamayan 

alanlarla da pozitif iliĢkilidir. Bu oranın yanı sıra modelde, AVM merkezli 1mil 
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yarıçaplı öncelikli ticaret alanında rekabet edilen AVM sayısı (rekabet); market alanı 

büyüklüğü (market); otopark alanı araç kapasitesi (park); 500m²‟den büyük 

lokomotif mağaza sayısı (lokomotif mağaza); AVM yaĢı (yaĢ); AVM merkezli 1mil 

yarıçaplı öncelikli ticaret alanında ki mahallelerdeki aylık ortalama hanehalkı gelir 

değerleri (gelir) ve „alıĢveriĢ dıĢı diğer ziyaret amaçlı birimler‟ faktörü de bağımsız 

değiĢkenler olarak kullanılmıĢtır. Regresyon analizinde kullanılacak verilerin normal 

dağılıma uygunlukları test edilip, gerekli dönüĢümler yapıldıktan sonra oluĢturulan 

çoklu regresyon modeli 5.1.‟deki gibidir: 

Kira = α0 + β1( rekabet ) + β2( kapalı alan/kiralanabilir alan )  

                + β3 ( market)  + β4 ( otopark )  

                +  β5 ( lokomotif mağaza ) + β6(yaĢ ) + β7 (gelir)  

                + β8(alıĢveriĢ dıĢı diğer ziyaret amaçlı birimler)  +  ε                          (5.1)  

Bu bölümde iki regresyon analizi sonucuna yer verilmiĢtir. Her iki analizde de model 

aynı kalmakla beraber, gözlem sayılarında bir değiĢiklik olmuĢtur. Analiz I‟de 60 

alıĢveriĢ merkezi değerlendirilmiĢtir. Analiz I sonuçlarına göre elde edilen bulgular 

göz önüne alındığında, diğerlerinden daha farklı görülen bir gözlem tespit edilmiĢtir. 

Bir sonraki adımda, aykırı gözlem çıkartılarak yeniden uygulanan regresyon analizi 

sonucu ise Analiz II‟de verilmektedir. Analiz II‟den elde edilen bulgular, istatistik 

değerleri daha iyi olduğu için model sonucu olarak kabul edilmiĢtir. 

5.2.2.1 Analiz 1 

Analiz I‟de uygulanan çoklu doğrusal regresyon sonuçlarına göre modele giren 

bağımsız değiĢkenler kapalı alan/kiralanabilir alan oranı, lokomotif mağaza sayısı ve 

ortalama gelir olmuĢtur. Çizelge 5.6‟de Model Özeti ve ANOVA değerlerine yer 

verilmiĢtir. 

Analiz I sonucunda elde edilen bulgulara göre R² değerinin 0.564 olduğu 

görülmektedir. Buna göre, bağımlı değiĢkendeki %56.4‟lük değiĢim, modele dâhil 

olan bağımsız değiĢkenler (kapalı alan/kiralanabilir alan, lokomotif mağaza sayısı ve 

ortalama gelir) tarafından açıklanmaktadır. Yine çizelgede yer alan Durbin-Watson 

testi değerinin istenildiği gibi 1,5 – 2,5 değerleri arasında olması modelin 

otokorelasyonunun olmadığını göstermektedir.  
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Çizelge 5.6 : Analiz I için model özeti ve ANOVA. 

Bununla beraber ANOVA göstergelerinde yer alan F değeri, modelin bir bütün 

olarak her düzeyde anlamlı olduğunu göstermektedir. Tolerans değerlerinin 10‟dan 

küçük olması ve VIF değerlerinin 1‟e yakın olması ise benzer değiĢkenlerle ölçüm 

(collinearity) olmadığının göstergesidir. DeğiĢkenlere ait katsayılara göre elde edilen 

model 5.2.‟deki gibidir. 

Kira = (-) 17.870 + 5.310 ( kapalı alan/kiralanabilir alan)   

                            + 1.026 (lokomotif mağaza sayısı)  

                              + 6.998 (ortalama gelir)+ ε                                                  (5.2) 

AĢağıdaki ġekil 5.4‟de modeli ait histogram ve normal olasılık grafikleri, ġekil 

5.5‟de serpme grafiği görülmektedir.  

   ANOVA 

DüzeltilmiĢ R2 Std. Hata Tahmini 
Durbin-

Watson 
F dF 

Anlamlılık 

(Sig.) 

0.564 1.5545 2.121 25.978 58 0.000 

Katsayılar      

 
StandartlaĢtırıl

-mamıĢ 
Katsayılar 

StandartlaĢtırıl

-mıĢ 
   

DeğiĢkenler B Std. Hata B t Sig. 
Collinearity 

VIF 

Sabit Terim -17.870 6.087  -2.936   

Kapalı 

alan/kiralanabilir 

alan 

5.310 1.208 .417 4.394 0.005 1.197 

Lokomotif 

mağaza sayısı 
1.026 0.245 .373 4.183 0.000 1.057 

Ortalama gelir 6.966 1.998 .322 3.486 0.001 1.136 

       

a. Bağımlı 

değiĢken: kira 

(m²/$) 
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ġekil 5.4: Analiz I için histogram ve normal olasılık grafikleri. 

 

                         

ġekil 5.5: Analiz I için serpme grafiği. 

Modele ait serpme grafiğinde görüldüğü gibi analizde kullanılan gözlemlerden 

birinin diğerlerinden daha farklıdır. Bir sonraki adımda gözlemlere ait Cook 

mesafeleri incelenerek Cook mesafesinin diğerlerinden daha büyük olduğu tespit 

edilen aykırı gözlemin çıkarılmasıyla yeniden regresyon analizden uygulanmıĢtır.  

5.2.2.2 Analiz II 

Aykırı olan gözlemin çıkarılmasının ardından, 59 gözlemle yeniden uygulanan çoklu 

regresyon analizinde kullanılan bağımsız değiĢkenlerden modele girenler kapalı 

alan/kiralanabilir alan oranı, alıĢveriĢ dıĢı diğer ziyaret amaçlı birimler, lokomotif 

mağaza sayısı ve ortalama gelir olmuĢtur. Görüldüğü gibi bir önceki regresyon 
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Std. Dev = .98   
Mean = .02 
N = 60.00 
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modelinden farklı olarak „alıĢveriĢ dıĢı diğer ziyaret amaçlı birimler‟ değiĢkeni de 

modele eklenmiĢtir. 

Analiz II için model özeti ve ANOVA‟nın verildiği çizelge 5.7‟de, R² değerinin 

0.615 olduğu görülmektedir. Bu sonuca gore, bağımlı değiĢkendeki % 61.5‟lik 

değiĢim, modele dahil olan bağımsız değiĢkenler tarafından açıklanmaktadır. Yine 

çizelgede yer alan Durbin-Watson testi değerinin istenildiği gibi 1,5 – 2,5 değerleri 

arasında olması modelin otokorelasyonunun olmadığını göstermektedir. ANOVA‟da 

yer alan F değeri, modelin bir bütün olarak her düzeyde anlamlı olduğunu 

göstermektedir. Tolerans değerinin 10‟dan küçük olması ve VIF değerinin 1‟e yakın 

olması ise benzer değiĢkenler arasında doğrusal bağımlılığın (collinearity) 

olmadığının göstergesidir.  

Çizelge 5.7: Analiz II için model özeti ve ANOVA 

   ANOVA 

DüzeltilmiĢ R2 Std. Hata Tahmini 
Durbin-

Watson 
F df 

Anlamlılık 

(Sig.) 

0.615 1.4302 2.280 23.748 57 0.000 

Katsayılar      

 
StandartlaĢtırıl

-mamıĢ 
Katsayılar 

StandartlaĢtırıl

-mıĢ 
   

DeğiĢkenler β Std. Hata β t Sig. 
Collinearity 

VIF 

Sabit Terim -16.881 5.749  -2.936 
0.00

5 
 

Kapalı 

alan/kiralanabilir 

alan 

4.815 1.171 0.389 4.113 
0.00

0 
1.325 

AlıĢveriĢ dıĢı diğer 

ziyaret amaçlı 

birimler 

0.450 0.251 0.193 1.798 
0.07

8 
1.704 

Ortalama gelir 6.963 1.865 0.330 3.733 
0.00

0 
1.157 

Lokomotif mağaza 

sayısı 
0. 656 0.269 0.242 2.441 

0.01

8 
1.460 

       

a. Bağımlı 

değiĢken: kira  

($/ m²) 

      

Analiz sonucunda elde edilen katsayılar dikkate alındığında, model 5.3.‟deki gibidir. 

Kira = (-) 16.881 + 4.815 ( kapalı alan/kiralanabilir alan)   

                            + 0.450 (alıĢveriĢ dıĢı diğer ziyaret amaçlı birimler) 

                            + 6.963 (gelir) 

                            + 0.656 (lokomotif mağaza sayısı) + ε                                       (5.3) 
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StandartlaĢtırılmıĢ Regresyon Hataları 
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ġekilde 5.6‟da gösterilen histogram ve normal olasılık grafikleri modelin, normal 

dağılıma uygunluğu göstermekte ve model varsayımlarının geçerliliğini 

onaylanmaktadır. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.6: Analiz II için histogram ve normal olasılık grafikleri. 
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ġekil 5.7: Analiz II için serpme grafiği. 

Regresyon analizine ait serpme grafiği incelendiğinde ise bir önceki regresyon 

sonucunda elde edilen  diyagrama göre daha uygun ve sistematik bir iliĢkinin 

gözlenmediği rastgele bir dağılım ortaya çıkmıĢtır.  
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Böylece, alıĢveriĢ merkezi kira değerlerinin; kapalı alanın kiralanabilir alana olan 

oranı, „alıĢveriĢ dıĢı diğer ziyaret amaçlı birimler‟, ortalama gelir ve lokomotif 

mağaza sayısı verileriyle pozitif yönde bir iliĢkiye sahip olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

5.3 Model Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Model sonucundan elde edilen bulgular, mekânla iliĢkilendirilerek yeniden 

değerlendirildiğinde; kira değerlerinin özellikle mahalle gelir düzeyleriyle yakından 

iliĢkili olduğu görülmüĢtür (ġekil 5.8). AlıĢveriĢ merkezlerinin çok büyük bir bölümü 

gelir düzeyinin yükseldiği mahallelerin hemen yanında, özellikle de yüksek gelir 

düzeyindeki bölgelerin yakınından geçen ana ulaĢım aksları üzerinde yerleĢmiĢlerdir. 

Bilindiği gibi, yatırımcılar için eriĢilebilirlik ve görünürlüğün yanı sıra, üst gelir 

grubuna ait müĢteri potansiyellerine yakınlık önemlidir. Bu nedenle, alıĢveriĢ 

merkezi kira değeri ile gelir düzeyi arasındaki pozitif iliĢki beklenen bir bulgudur. 

Aynı iliĢkiyi 1.Halka ve çeperlerde de gözlemlemek mümkün olsa da, 1. Halkanın; 

hem gelir düzeyinin hem de yüksek kiralı AVM‟lerin yoğunlaĢtığı bölge olarak ön 

plana çıktığı görülmektedir.  

AVM‟ler için bir diğer önemli çekim unsuru olan lokomotif mağaza sayısı mekânla 

iliĢkilendirildiğinde (ġekil 5.9) ise çeperlerde büyük ölçüde en az sayıda lokomotif 

mağazaya sahip olan AVM‟lerin konumlandığı görülmektedir. Aynı alıĢveriĢ 

merkezlerinin aynı zamanda en düĢük kira oranlarına sahip olması, özellikle 1.Halka 

dıĢında yeni açılacak AVM‟lerin dikkate alması gereken bir durum olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

Daha önceki pek çok çalıĢmada yer verildiği gibi, bir alıĢveriĢ merkezinin sahip 

olduğu lokomotif mağaza, müĢterileri çeken en önemli etkenlerdendir. Bu durumda, 

çeper bölgelerinin; özellikle 1. Halka‟ya göre göreceli olarak daha düĢük arsa 

değerlerine sahip olma avantajından da faydalanarak, hedef müĢteri kitlesinin 

ihtiyaçlarına uygun sayıda ve büyüklükte lokomotik mağazaları barındıran alıĢveriĢ 

merkezlerine ev sahipliği yapmaları beklenmektedir. 

Kentsel alanda dağılımlarına yer verilen alıĢveriĢ merkezlerinin toplam kapalı 

alanlarının kiralanabilir alana oranı büyüklükleri (ġekil 5.10) ile „alıĢveriĢ dıĢı diğer 

ziyaret amaçlı birimler‟ faktörüne ait değerler (ġekil 5.11) incelendiğinde ise; yine 
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1.Halka‟nin içinde yer alan alıĢveriĢ merkezlerinin ön plana çıktığı görülmekle 

beraber bu kez çeperlerde de yüksek değerlerin yer aldığı gözlenmiĢtir 
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ġekil 5.8: Mahalle aylık ortalama henehalkı geliri ile alıĢveriĢ merkezlerinin kira değerlerinin dağılımı. 

 

 

 

1000 TL ve altı 

1001 TL – 2000 TL 

2001 TL ve üstü 

40($/m2) ve altı 

41($/m2) - 70($/m2) 

71($/m2) - 140($/m2) 

140($/m2)  ve üstü 

   AVM kira değerleri Aylık ortalama hanehalkı geliri 
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ġekil 5.9: AlıĢveriĢ merkezlerinin lokomotif mağaza sayısına göre dağılımı.

4 ve altı 

5 - 9 

10 - 14 

15 ve üstü 
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Bu durum, kent merkezinin sunduğu imkanlardan uzak bölgelerdeki alıĢveriĢ 

merkezlerinin, bir anlamda olması gerektiği gibi kendi kent merkezlerini yaratma 

ihtiyaçlarıyla açıklanabilir. Özellikle çeperlerde yer alan alıĢveriĢ merkezleri, 

sundukları atmosfer ve çeĢitli etkinlik fırsatlarıyla, kentsel alanda alternatif kamusal 

alanlar yaratarak rekabet güçlerini arttırabileceklerdir.  
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ġekil 5.10: AlıĢveriĢ merkezlerinin toplam kapalı alan/kiralanabilir alan oranına göre dağılımı. 

 

 

1.49 ve altı 

1.50 – 2.00 

2.01 – 2.50 

2.50 ve üstü 
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*Veri setindeki eksi değerlerin de haritalandırılabilmesi amacıyla tüm faktör değerlerine en küçük faktör değeri eklenmiĢtir.  

ġekil 5.11: AlıĢveriĢ merkezlerinin „alıĢveriĢ dıĢı ziyaret amaçlı birimler‟ faktörüne göre dağılımı. 

 

     0 – 1.50 

1.51 – 2.50 

2.51 – 3.50 

3.50 ve üstü 
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6. SONUÇ ve DEĞERLENDĠRME 

Model sonuçları değerlendirildiğinde, AVM‟lerin kira değerlerinin; alıĢveriĢ merkezi 

çevresindeki ortalama gelir düzeyi, alıĢveriĢ merkezindeki kapalı alan/kiralanabilir 

alan oranı, lokomotif mağaza sayısı ve „alıĢveriĢ dıĢı diğer ziyaret amaçlı birimler‟ 

ile pozitif yönde bir iliĢkiye sahip olduğu görülmektedir. Elde edilen sonuçlar, 

literatürde yer alan önceki çalıĢmalarla da paralellik göstermektedir.  

Daha önceki çalıĢmalarda, lokomotif mağazaların; müĢterileri etkilediği (Rich ve 

Portis, 1964; Marcus, 1972; Doyle ve Fenwick, 1974; Stanley ve Sewall, 1976; 

Nevin ve Houston, 1980; Anderson, 1985; Gatzlaff, ve diğ., 1994; Sirmans ve 

Guidry, 1993; Eppli ve Shilling, 1993; Pashigian ve Gould, 1998; Tay ve diğ., 1999;  

Konishi ve Sandfort, 2003), alıĢveriĢ merkezlerinin çekicilik ve satıĢ oranları için 

belirleyici olduğu (Nevin ve Houston,1980; Anderson,1985) tespit edilmiĢtir. Tay ve 

diğ. (1999) ise kira oranlarının, alıĢveriĢ merkezindeki lokomotif mağazalarla doğru 

orantılı olduğunu ortaya koymuĢlardır. Benzer Ģekilde, Ġstanbul‟da yer alan alıĢveriĢ 

merkezleri için de büyük lokomotif mağazalar, kira değerlerini pozitif yönde 

etkileyen bir değer olarak tespit edilmiĢtir. 

AVM‟lerin kira değerlerinin, AVM merkezli 1 mil yarıçaplı alanda bulunan öncelikli 

ticaret alanındaki ortalama geliri gösteren değiĢkenle olan pozitif iliĢkisi ise kira 

değerlerini etkileyen ticari alanın ekonomik kapasitesini (Hardin ve Wolverton, 

2000) ve pazar Ģartlarının kiĢi baĢına düĢen gelirle olan iliĢkisini açıklayan 

çalıĢmalarla (Sirman ve Guidry, 1992; Hardin ve Wolverton, 2000) örtüĢmektedir. 

Yine benzer Ģekilde, ekonomik ve demografik karakteristikler (White ve Gray, 1996) 

ve komĢuluk birimi karakteristikleri (hanehalkı harcama gücü) (Des Rosier ve diğ., 

2005) ile olan iliĢkiyi açıklayan çalıĢmalarda da gelir verisi etkilidir. 

Her ne kadar Ġstanbul‟daki AVM‟ler, kent merkezlerinde yer aldığı için müĢterilerini 

kentin hemen hemen her noktasından çekebilseler de, AVM‟lerin yakın çevresinde 

yer alan öncelikli ticaret alanının ekonomik potansiyeli hala önemlidir. Bu durum, 

ticari mekânların tarihsel geliĢiminde çok sık karĢımıza çıkan bir sonuçtur. AlıĢveriĢ 

alanları her dönem yer seçimlerinde; bir arada olma, müĢteriye yakınlık gibi kriterleri 
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dikkate almakla beraber satın alma gücü yüksek olan müĢterilere yakınlığı tercih 

etmiĢlerdir. Ġstanbul‟da yer alan AVM‟ler için de aynı özellikler önemini korumuĢ, 

yapılan analizde kentin yüksek gelir düzeyine sahip MĠA‟larında yoğunlaĢmalar 

görülmüĢtür. Benzer içerikteki çok sayıda AVM‟nin bir arada olmasının müĢteri 

potansiyellerini paylaĢmaları nedeniyle olumsuz sonuçlar doğuracağı Ģüphesi 

duyulsa da, analizde rekabet edilen AVM sayısının kira değerleri için anlamlı bir 

etkiye sahip olmadığı görülmüĢtür.  

Bununla birlikte, alıĢveriĢ merkezinin büyüklüğünün; merkezin çekim gücünü, satıĢ 

ve kira oranlarını etkilediğine pek çok çalıĢmada yer verilmiĢtir (Huff, 1964; Reilly, 

1931; Benjamin ve diğ., 1990; Sirmans ve Guidry, 1993; Sirpal, 1994; Tay ve 

diğ.,1999). Bu modelde ise, alıĢveriĢ merkezleri için bahsedilen “Kapalı Alan” ve 

“Kiralanabilir Alan” değerlerinin her ikisinin de modelde kullanılabilmesi ve 

doğrusal bağlantıya (collinearity) sebep olmaması için kapalı alanın kiralanabilir 

alana oranı kullanılmıĢtır. Bu oran aynı zamanda alıĢveriĢ merkezinin büyüklüğüyle 

ve kiralanamayan alanlarla da pozitif iliĢkiye sahiptir. Söz konusu bu alanlarla kira 

değerlerinin doğru orantılı olması, alıĢveriĢ merkezlerinin, alıĢveriĢ amacı ile 

merkeze gelen müĢterilerin sadece daha fazla seçeneğe eriĢebilmesi özelliği değil; 

bununla beraber, kiralanamayan boĢ alanların büyüklüğü ile sosyalleĢmeye yarayan 

bir mekan olarak da kullanıldığının göstergesidir.  

Bu sonuç aynı zamanda „alıĢveriĢ dıĢı diğer ziyaret amaçlı birimler‟ faktörünün 

regresyonda anlamlı çıkması ile de desteklenmektedir. Literatürde de yer aldığı gibi 

daha çok gençler olmak üzere, çok sayıda kiĢi, mağazalara bakarak vakit geçirmeyi 

bir boĢ vakit değerlendirme aktivitesi olarak görmektedir (Mintel, 2000). Bununla 

beraber günlük yaĢamdaki zaman darlığının, aileyle geçirilen zamanı „alıĢveriĢ 

zamanı‟ haline getirmesiyle artık daha farklı, daha aileye yönelik, daha çeĢitli ve 

eğlenceli alıĢveriĢ deneyimlerine arzu duyulmaktadır (Howard, 2007). 

Sonuç olarak, Ġstanbul‟da sayıları hızla artan AVM‟lerin kira değerlerinin dağılımı 

değerlendirildiğinde, AVM‟lerin boĢ alanlarının büyüklüğü ve „alıĢveriĢ dıĢı diğer 

ziyaret amaçlı birimler‟ faktörünün modeli açıklama potansiyelleri, önemli bir sonuç 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu durum, günümüzde AVM‟lerin kentin yeni yaĢam 

alanları olduğunu göstermektedir. Kent merkezlerinde yer alan ve haftanın her günü 

10:00–22:00 saatleri arasında açıp olup, seminer, söyleĢi, sergi, defile, turnuvalar, 

atölyeler, danıĢmanlık hizmetleri,  imza günleri, konserler, dinletiler, kukla tiyatrosu 
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ilizyon gösterileri, sağlık taramaları gibi pek çok hizmet ve etkinliği, günün çok 

geniĢ bir zaman dilimde sunarak özellikle ailelerin günlük hayatta pek çok ihtiyacını 

karĢılayabilen AVM‟lerin; kentte yer alan diğer sosyalleĢmeye yönelik mekânlar ile 

ciddi bir rekabet içinde oldukları görülmektedir. 

AlıĢveriĢ merkezleri sahip oldukları lokomotif mağazalarla önemli bir cazibe alanı 

yaratmalarının yanı sıra, müĢteriler için; alıĢveriĢ sürecini daha geniĢ mekânlarda ve 

alıĢveriĢ dıĢındaki yemek yeme, eğlence gibi diğer aktivitelerini de tek bir seyahatle 

tek bir mekânda gerçekleĢtirilebilme avantajı sağlamalarıyla da ön plana 

çıkmaktadırlar. Bu nitelikler, özellikle metropol Ġstanbul‟da nüfus ve trafik 

yoğunluğu nedeniyle günlük ihtiyaçlarına ve sosyal aktivitelerine yeterli vakti 

ayıramama sıkıntısı yaĢayan kent halkını cezp etmektedir. Benzer bulgular Erkip 

(2003) tarafından da ortaya konulmuĢtur. Erkip (2003)‟in Ankara örneklem alanlı 

çalıĢmasında, ankete katılan 78 kiĢiden sadece 5‟i alıĢveriĢ amaçlı AVM‟yi 

kullandığını ifade etmiĢtir. BoĢ vakit geçirme ise daha baskın bir kullanım türü 

olarak görülmüĢ ve tüm gruplar tarafından AVM‟de alıĢveriĢ ve boĢ vakit geçirme 

bir arada yapılırken, gençlerin ekonomik Ģartları nedeniyle sadece boĢ vakit geçirmek 

için AVM‟yi tercih ettikleri tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmadaki en göze çarpan bulgu, 

AVM‟lerdeki aktivite çeĢitliliği ve farklı AVM‟lerin alıĢveriĢ dıĢında ki nedenler için 

kullanılma sıklıkları ile AVM‟lerin daha önce kullanılan kentsel kamu alanlarının 

yerine koyulma eğilimiyle görülen, alıĢveriĢteki boĢ vakit geçirme rolünün 

artmasıdır. Erkip (2003), son zamanlarda Türkiye‟deki kent yaĢamında meydana 

gelen dönüĢümün bir parçası olarak alıĢveriĢ merkezlerini incelediği bu 

çalıĢmasında, alıĢveriĢ merkezlerinin; Türk halkının değiĢen alıĢveriĢ ve tüketim 

ihtiyaçları ile örtüĢen postmodern alanlar olduğunu ortaya koymuĢtur. Yine aynı 

çalıĢmaya göre AVM‟ler, Türklerin kent yaĢamındaki dönüĢümünde ortaya çıkan en 

önemli alanlardan birisidir ve zamanla boĢ vakitlerin değerlendirildiği sosyal bir 

mekâna dönüĢmüĢtür. Tez kapsamında elde edilen sonuçlar da, Erkip (2003)‟ün 

çalıĢmasında elde ettiği bulguları destekler doğrultudadır. 

Bununla birlikte alıĢveriĢ merkezleri, sunduğu imkânlar; mekânsal özellikler ve 

kullanım Ģekilleri bakımından değerlendirildiğinde; özel mülkiyette olmalarına 

rağmen kamusal alan özelliklerini taĢımalarıyla diğer kamu alanlarıyla rekabet eder 

durumdadırlar. Bunun sonucunda, kamusal alan kavramının kent ölçeğinde yeniden 

tanımlanmasına gerek duyulacağı açıktır. Cybriwsky (1999) çalıĢmasında, Tokyo ve 
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New York kentlerinde, kentsel kamu alanlarının tasarımı ve kullanımındaki 

değiĢiklikleri örnekleyen ve alıĢveriĢ merkezlerinin de içinde yer aldığı yüksek 

kazançlı projeleri karĢılaĢtırmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda, kamu alanlarının özel 

mülkiyete kayması, kamu alanlarında; gözetimin ve güvenlik önlemlerinin öneminin 

artması ve bu alanlarda tasarımın öne çıkması iki çalıĢma alanı için ortaya çıkan 

ortak eğilimlerdir. Türkiye‟deki kamusal alanlarda da benzer bir dönüĢüm süreci 

yaĢanmakta olduğu görülmektedir. Son zamanlarda alıĢveriĢ merkezlerini, kamusal 

mekân ve kamusal iliĢkiler çerçevesinde değerlendiren çalıĢmalar (Vural ve Yücel, 

2006; Üstün ve Tutal, 2008; Gökgür, 2008) yapılmakla birlikte; bu alanların, 

planlama bilimi tarafından da daha ayrıntılı bir Ģekilde irdelenmeye ihtiyacı vardır. 

Yüksek nüfus, yoğun yapılaĢma ve rant kaygısı kamusal mekan yaratmada sıkıntılar 

doğururken, yarı kamusal mekan olarak her kesimden insana açık ama aynı zamanda 

özel mülkiyette olan ve ticari kaygılarla sürekli bir yenilenme sürecinde olan 

alıĢveriĢ merkezlerinin kentsel alanda aldıkları rol; özellikle kamusal alanın 

planlamadaki yeri perspektifinden incelenmeye değer niteliktedir. 

Sürmekte olan yeni projelerin varlığıyla beraber, kiĢi baĢına düĢen alıĢveriĢ merkezi 

alanının halen düĢük olarak görülmesi nedeniyle, önümüzdeki yıllarda AVM 

sayılarının daha da artacağı ön görülmektedir. Rekabetin arttığı bu ortamda, son 

dönemde açılan pek çok AVM içerik bakımından bir farklılık yaratmaya, eskiler ise 

konsept değiĢikliğine giderek diğerlerinden ayrılmaya doğru eğilim 

göstermektedirler. Tez kapsamında elde edilen bulgular, yapılanmanın devam ettiği 

bu süreçte; yüksek gelirli müĢteri potansiyeline sahip olan alanlarda, güçlü lokomotif 

mağazaları, alıĢveriĢ dıĢında sunabildikleri imkânları ve mekânsal özellikleri ile fark 

yaratan alıĢveriĢ merkezlerinin diğerlerinden öne çıkacağı sonucunu ortaya koymakla 

beraber bu alanların kentsel mekânda kamusal alanlara alternatif yaratma gerçeğinin 

önemini de vurgulamaktadır. UlaĢılan bulguların, gelecekte kent yaĢamındaki yeri ve 

önemi daha da artacağı öngörülen alıĢveriĢ merkezleriyle ilgili planlama alanında 

yapılan çalıĢmalara ve yatırımcılara yol gösterici olması beklenmektedir.
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