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Alışveriş caddeleri, kent kimliğini tamamlayıcı bir özelliğe sahiptir. Ancak internet 

kullanımının yaygınlaşması ve internet mağazacılığının artması, alternatif perakende 

sektörlerinin gelişmesi, kent merkezlerinin itici faktörlerinden arınmış olan yerlerde alışveriş 

merkezi yatırımlarının artmasının bir sonucu olan tüketici ve perakendeci tercihlerinin 

değişmesiyle alışveriş caddelerinde yer alan cadde mağazalarının olumsuz yönde etkilendiği 

görülmektedir. Araştırma kapsamında; cadde mağazacılığı uygulamalarının dünyada ve 

Türkiye’deki güncel durumu analiz edilmiş, Türk hukuk sisteminde mevzuat incelemesi 

yapılmış, alışveriş merkezlerinde uygulanan yönetim anlayışının cadde mağazacılığı 

yönetimi çerçevesinde nasıl entegre edilebileceği irdelenmiştir. Bu kapsamda, Ankara kent 

merkezinde yer alan, birçok kamu kuruluşu, hastane ve sosyal mekânları birbirine bağlayan, 

önemli bir aks niteliği taşıyan, kentin en eski alışveriş caddelerinden biri olan Tunalı Hilmi 

Caddesi özelinde, cadde mağazalarına yönelik anket uygulamasıyle birlikte, nitel ve nicel 

yöntemler kullanılarak, cadde mağazacılığı uygulamaları kapsamında, olumlu faktörlerin 

geliştirilmesi ve sorunların çözümlenmesi yönünde önerilerin ortaya konulması 

hedeflenmiştir. Araştırma sonuçları; caddede otopark ve vale hizmetlerinin, teknik alt yapı 

hizmetlerinin, kentsel peyzajın ve kampanya ve reklam olanaklarının yetersizliği, mağaza 

kiralarının yüksekliği, araç ve trafik yoğunluğu, gürültü seviyesinin yüksekliği, müşterilerin 

hava koşullarından etkilenmesi, binaların eski ve uyumsuz olması, mağazaların açılış ve 

kapanış saatleri arasındaki uyumsuzluğu ve caddenin müşteri kazanma potansiyelinin zayıf 

olması gibi etmenlerin, perakendecinin cadde mağazacılığı tercihini olumsuz etkilediğini 

ortaya koymaktadır. Bu durumda; alışveriş caddelerinde bir yönetim anlayışının olmaması, 

cadde mağazacılığı yapan perakendecilerin kendi aralarında örgütlenememesi, 

perakendeciler ile yerel yönetim arasında işbirliğinin sağlanamaması gibi nedenlerle 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi kapsamında alışveriş caddelerinin yeniden 

yapılandırılmasına ve cadde yönetiminde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarına 

ihtiyaç duyulduğu vurgulanmalıdır.  
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Anahtar Kelimeler: Cadde mağazacılığı, alışveriş merkezi mağazacılığı, Tunalı Hilmi 

Caddesi, cadde yönetimi ve gayrimenkul yönetimi. 
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Shopping streets have a complementary feature of urban identity. However, nowadays, it has 

been observed that shopping streets have been adversely affected by the change in social life 

trends, consumer and retailer preferences. Among them are the rising usage of internet and 

accordingly increasing tendency towards internet shopping, progressive trends in alternative 

retail sectors and the shopping mall investments suburban areas. In this work, the application 

of street retail in the world and Turkey is analyzed comparetively under the current situation. 

In addition, through the Turkish law legislation , the management style on shopping malls is 

studied to be integrated on street retailing. In this context, Tunalı Hilmi Street, which is one 

of the oldest shopping streets of Ankara city center and connects many public institutions, 

hospitals and social spaces, is taken into consideration as an example by using qualitative and 

quantitative methods under the framework of Street retailing for the purpose of expressing 

proposals in terms of solving problems and developing the positive factors. According to the 

research results; the below mentioned factors are among the most crucial ones that affect the 

retailers’ street shopping preferences. These are the shortage of car parking and valet services, 

high rental cost of stores, vehicle and traffic density, noise pollution, lack of technical 

infrastructural services, insufficient urban landscape, negative effect of whether conditions 

on customers, inadequacy of campaign and advertising facilities, old and incompatible 

buildings, disharmony in streets stores’ opening–closing hours and the weakness on streets’ 

customer gaining potential. Under these circumstances, shopping streets are required to be 

restructured with the real estate management and development framework. Moreover, real 

estate surveyors are needed in the Street management because of the absence of shopping 

street management comprehension, professional organization among the retailers and the 

communication with the local municipiality authorities. 
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Key Words: Shopping streets, Tunalı Hilmi Street, street management, shopping mall, 

and real estate management. 
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1. GİRİŞ 

Dünyada yaşanan Birinci Büyük Kriz ve İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, 

pazarlama stratejilerinin önem kazanmasıyla birlikte daha güçlü ve geniş ölçekli pazara 

ihtiyaç duyulmuş ve yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 1960’lı 

yıllardan itibaren pazarlama ile ilgili çalışmaların pazarlama yönetimi ve karması 

etkisinde kaldığı görülmektedir. Temel amacı en uygun fiyat, dağıtım, ürün karmasını 

oluşturmak olan geleneksel pazarlamanın bu dönemdeki amacı; optimum pazarlama 

karmasına erişmek olduğu anlaşılmaktadır. 1970’li yıllarda pazarlamanın bir yönetim 

unsuru olduğu ve ilişkisel pazarlama, çeşitliliğe sahip hizmet örgütleriyle müşteri 

ilişkilerini artırmak, korumak ve çekici hale getirmek ile birlikte kurgulanması gerektiği 

savunulmuştur (Bilgiç ve Özay 2017). 

Küreselleşme ve gelişen teknolojiyle birlikte tüketici alışkanlıklarının değişmesi, aynı 

zamanda perakendecilerin faaliyet alanlarının genişletmesinden kaynaklı sıkıntı duyulan 

en önemli olumsuz faktör, rekabeti getirmiştir. İşletme faaliyetlerine göre perakendecilik, 

rekabetin aşırı fazla olduğu durumlarda işletme faaliyetlerinin sonlandırma oranı yüksek 

olan bir sektördür. Bu sektörde işletmenin yaşam eğrisi kısadır ve sektörde taklit edilme 

ihtimali yüksektir. Bu nedenle perakendeci sürekli olarak kendini geliştirmeye, 

yenilemeye, tüketicinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini iyi şekilde anlayarak, uygun 

stratejiler geliştirmeye yönelmektedir (Gürman 2006).  

Çalışma konusu olan mağazalı ve mağazasız perakende, farklı pazarlama tekniklerinin 

gelişmesi ile perakende ekonomisinde önemli bir yere sahip olmuştur (Kaya Öztürk 

2018). Mal ve hizmetlerin, ticari bir amaç için kullanılmaksızın, tüketicilerin 

gereksinimlerini karşılaması amacıyla bir pazarlama faaliyeti olan perakendecilikte; 

doğrudan satış yapan süpermarketler, büyük mağazalar, internet mağazacılığı, 

hipermarketler, eczaneler, kuaförler, restoranlar, tüketiciye çeşitli hizmetler götüren 

kuruluşlar mağazalı ve mağazasız birer perakendeci kuruluşlardır (Gürman 2006). 

Perakende mağazalar, hedef kitleleri olan müşteriler ve yatırım stratejileri doğrultusunda 

cadde üzerlerinde veya alışveriş merkezlerinde yer seçerler (Kaya Öztürk 2018).  
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Türkiye’de perakende sektöründe en çok yatırım alışveriş merkezlerine olmaktadır. 

Bunun sebebi, organize perakende sektörü olan alışveriş merkezlerinin hızla büyüdüğü 

son yıllarda, gayrimenkul sektörünün perakende bölümü daha fazla önem kazanmış 

olmasıdır (Tanrıvermiş 2017). Özellikle bir organize perakende olan, alışveriş 

merkezlerinin yatırımlarının artması ile özellikle büyük kentlerde birçok markanın cadde 

mağazacılığını yerine alışveriş merkezi mağazacılığını tercih etmesine neden olduğundan 

caddelerin, tüketici ve işletmeci açısından çekiciliğinin azalmasına ve cadde 

mağazacılığını olumsuz yönde etkilemektedir.  

Alışveriş merkezi yatırımlarına neden olan ve erişilebilirlik, görünebilirlik, arsa ve arazi 

temini durumu, altyapı olanakları, rekabet ortamı, sosyal ve demografik yapı gibi 

faktörleri cadde mağazaları açısından kent merkezinde sağlamak daha güçtür. Alışveriş 

merkezi, zincir mağaza, büyük mağaza sayılarının artışı ile organize perakendeciliğe 

doğru ilerleyen dönüşüm süreci, ülke ekonomisine katkı sağlarken, diğer yandan birtakım 

sorunlara neden olmuştur (Tanrıvermiş 2017).  

Değişen tüketici davranışları, internet kullanımının artması ile internet mağazacılığının 

yaygınlaşması gibi faktörlerin de etkisinin cadde mağazaları açısından olumsuz yönde 

etkilediği düşünülmektedir. Kent kimliği açısından önemli kamusal alan olan caddeler, 

farklı sektör çeşitliliğine sahip cadde mağazaları, kent merkezinde, kamu kurum ve 

kuruluşları, sosyal ve kültürel aktivite mekânlarını, rekreasyon alanlanlarını, ticari ve 

konut alanları gibi kent planlamasında yer alan tüm kentsel fonksiyonları birbine 

bağlayan caddeler ve sokaklar üzerinde konumlanan mağazalar, yaya ve araç trafiğiyle 

bir bütün haline gelmiş olan alışveriş caddelerinin olumsuz etkilenmesi, kent kimliği 

açısından tehlike arz etmektedir.  

Özellikle bireysel araç kullanımın artması, toplu taşım araçlarının çeşitlenmesi ile birlikte 

kentin saçaklanmasına neden olan uydu kentlerin oluşması ve alışveriş merkezleri için 

yer seçiminin, arsa temini kolay olan ve mülkiyet açısından çok fazla paydaşın olmadığı, 

kent merkezi dışında yer seçmeye meyilli olması sebebiyle nüfusun kent merkezi dışına 

kaymasına ve kent merkezinde çöküntü alanlarının oluşmasına, kent kalitesinin 

düşmesine neden olmuştur. Tüm bu süreçler kent merkezlerinin yaşanabilirliğini olumsuz 

yönde etkilemiş ve çözülmelerine neden olmuştur. İşte bu noktada merkezde yer alan 
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alışveriş merkezleri kent merkezlerini desteklemişlerdir. Yapısal olarak kapalı, denetim 

altında, tamamen yayalaştırılmış, çok işlevli ve yeterli park alanları ile kent merkezlerinin 

en işlek ve kalabalık noktaları üzerinde konumlanmışlardır. Bir sonraki aşamada ise, kent 

merkezlerinin tüm olanaklarını içerisinde barındırarak merkezlerin dışına taşınmışlardır. 

Bu sürecin sonucunda kent merkezlerine ticari ve toplumsal eğilim azalmış ve hatta kent 

merkezlerinden bağımsız bir nesil yetişmesine neden olmuşlardır (Hughes 1974, Gürün 

Aksel 2005).  

Günümüzde kent merkezleri ve alt merkezler; ulaşılabilirlik, çeşitlilik, kamusal güvenlik, 

farklı alan kullanımları, kentsel tasarım ve idameden eksik olarak varlıklarını 

sürdürmektedirler. Oysaki, diğer taraftan alışveriş merkezleri, hiçbir tarihi ve kültürel 

kimliğe ve ekonomik canlılığa sahip olmadan, kentsel merkezlerdeki kadar ticari işlevlere 

sahiptirler. Ticari işlevlerin ötesinde işyerlerini ve çalışma alanlarını, hatta toplumsal, 

kültürel ve eğlence işlevlerini de bünyelerinde barındırmaktadırlar. Ekonomik, toplumsal 

ve mekânsal bakış açılarından incelendiğinde alışveriş merkezlerinin birer kentsel merkez 

taklidi olduğu iddia edilebilir. Sorgulanması gereken, son teknoloji ile donatılmış, en iyi 

yerde konumlandırılmış, birçok işlevi barındıran mükemmel mimariye sahip alışveriş 

merkezlerinin gerçekten birer kentsel merkez özelliği gösterip göstermemiş olmasıdır 

(Gürün Aksel 2005). Bu nedenle, kent kimliği açısından gayrimenkul geliştirme 

kapsamında  yer alan cadde mağazaları açısından yönetim olgusu olması, caddelerin bir 

tesis gibi yönetilmesi gerekliliğini getirmektedir.  

Cadde mağazacılığı dışında internet mağazacılığı, alışveriş merkezi mağazacılığı gibi 

alternatif mağazaların olması ve artış göstermesi kent merkezinde caddelerde uzun 

vadede olumsuz sonuçlara neden olduğundan, Avrupa şehirlerinde bu şekilde olumsuz 

etkileri önlemeye yönelik yönetimsel çalışmalar yapılmaktadır (Yavuz 2009). Genellikle 

caddelerin çekiciliğini arttırmaya yönelik yerel yönetimler ilk aşamada araç trafiğinin 

azaltılması için caddenin trafiğe kapatılmasını önermektedir. Ancak caddenin tamamen 

yayalaştırılması özel araçla gelen ziyaretçiler açısından otopark ve vale hizmetinin 

yetersiz olması sorununa çözüm getirmediği gibi araç erişiminin güçleşmesi ve nakliye 

zorluğu gibi nedenler de ziyaretçi sayısının azalmasına neden olduğundan uygulanması 

güç bir çözümdür. Alışveriş caddeleri, kent merkezleri ve perakendecilik açısından 

ilişkilendirilmek istenildiğinde gayrimenkul geliştirme kapsamında  cadde mağazaları 
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açısından kritik önemse sahip olduğundan caddenin kimliğini bozmadan, tüketici 

alışkanlıklarını göz ardı etmeyen cadde yönetimi kavramına yönelik yeni yöntemlerin ve 

organizasyonun geliştirilmesi gerekmektedir (Baki 2014). Bu durum, gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi kapsamında cadde mağazacılığı yönetimi kavramının yeniden 

tanımlanarak yönetim ve organizasyon eksikliğinin giderilmesine ihtiyaç duyulduğunu 

ortaya koymaktadır.  

1.1 Araştırmanın Önemi ve Amacı 

Türkiye’de artan alışveriş merkezi (AVM) yatırımlarının yanı sıra internet mağazacılığı 

gibi alternatif pazarlama araçlarının gelişmesi nedeniyle kent merkezinde yer alan ve 

herkes tarafından bilinen, tarihi ve kültürel dokusu olan, kentin ve hizmet verdiği tüketici 

profili ihtiyacına uygun hizmet veren mağazaların bir arada konumlanmasıyla oluşan 

alışveriş caddeleri olumsuz şekilde etkilenmiştir.  

Alışveriş caddesi kavramına yönelik olarak; içeriğinde marka karması bulunan, yerli-

uluslararası perakendecilerin konumlandığı, cadde özelinde etkinlik, kampanya ve reklam 

hizmeti sağlayan, kiracı ve mal sahiplerine aracılık eden, merkezi ve yerel yönetimle 

işbirliği sağlayan AVM örneğinde olduğu gibi profesyonel şahıslar ve şirketler tarafından 

yönetilen dünya örnekleri bilinmektedir. Cadde yönetimi yapan birimin görevleri, 

caddenin tarihi ve kültürel dokusunu korumak, caddede yer alan mağazalara yönelik 

etkinlik, kampanya ve reklam olanakları sunmak, mağaza görsellerini yönetmek, marka 

karmasını yönetmek, mal sahibi ve kiracı arasında aracı konumunda bulunmak, kiracı için 

sektörüne uygun lokasyon bulmak, caddenin temizlik, güvenlik gibi konularını yönetmek, 

merkezi ve yerel yönetimlerde cadde mağazaları arasında aracı olmak olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu şekilde bir yönetim anlayışını benimseyen caddeler cazibelerini korumuş ve 

ülke ekonomisine katkıda bulunmuştur (Kaya Öztürk 2018). 

Bu araştırmada, öncelikle cadde mağazacılığı yönetimine yönelik politikalar incelenmiş 

ve irdelenmiş, cadde mağazacılığı olarak faaliyet gösteren işletmelerin değişen tüketici 

davranışları doğrultusunda eğilimleri anlaşılmaya çalışılmış, gayrimenkul geliştirme 

kapsamında  cadde mağazacılığının problemleri tespit edilmeye çalışılmış, cadde 

mağazalarını etkilediği düşünülen, belirlenen faktörler doğrultusunda alışveriş merkezleri 
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ve cadde mağazalarının olumlu ve olumsuz özellikleri kıyaslanmış ve mevcut literatür 

kapsamında tartışılmıştır. Ankara ilinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve birçok 

kamu kurumu ile kentin rekreasyon alanlarını, kent merkeziyle bağlayan Ankara ili, 

Kavaklıdere Mahallesi, Tunalı Hilmi Caddesi özelinde perakende satış ile hizmet sektörü 

kapsamında cadde mağazacılığının uygulamaları ve etkilerinin ölçülmesine yönelik 

hazırlanan anket sonuçlarına göre cadde mağazacılığı kapsamında karşılaşılan olumlu ve 

olumsuz faktörlerin tespit edilerek olumlu faktörlerin geliştirilmesi ve sorunların 

çözümlenmesine yönelik önerilerin ortaya konulması hedeflenmiştir (EK 1). Uygulanan 

anket forumunun sonuçlarına gayrimenkul geliştirme kapsamında cadde mağazacılığı 

faaliyetinde bulunan işletmelerin görüş ve önerileri dikkate alınarak çözüm önerileri 

ortaya konulmuştur. 

1.2 Materyal ve Araştırma Yöntemleri 

Araştırmada, gayrimenkul geliştirme kapsamında  perakende sektörünün dünyada ve 

Türkiye’de perakende gelişimi, cadde mağazacılığı kapsamında mağaza tiplerinin 

belirlenmesi ve cadde mağazalarının hangi mağaza tipinde yer aldığı kapsamlı bir şekilde 

araştırılmıştır. Perakende sektörü ve perakendecilerin değişen tüketici davranışları 

doğrultusunda yaklaşımları irdelenmeye çalışılmıştır.  

Alışveriş merkezi mağazacılığı ile cadde mağazacılığının perakendeci açısından 

karşılaştırılması, cadde mağazacılığı kavramının farkındalığı, pazarlamacı eğilimleri, 

ileriye yönelik internet alışverişlerinin perakende sektörüne olan etkisinin farkındalığı, 

cadde mağazalarının yönetim ve cadde mağazacılığı kapsamında mevzuat ihtiyacı, cadde 

yönetimine yönelik bir örgütlenme ihtiyacı, cadde mağazacılığının sorunları, Tunalı 

Hilmi Caddesi özelinde yaşanılan sorunlara yönelik perakendeciler kapsamında sorunlar 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Alışveriş caddelerinin yönetimine yönelik cadde 

mağazacılığı yapan perakendecilerin sektörün geleceğine yönelik bakış açıları ve 

beklentilerinin ne olduğuna yönelik tespitlerin yapılması hedeflenmiştir.  

Anket soruları hazırlanırken, alana ve konuya ilişkin araştırmalar dikkate alınarak, 

araştırma amacına uygun, cevap alınması istenilen nitelikte açık ve kapalı uçlu sorularla 

tamamlanmıştır. Anket çalışması sürecinde anketlerin yüz yüze sözlü anketlerle 
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(görüşmeler) yoluyla ve cadde mağazacılığı yapan yetkili kişilerle yapıldığından, 

kendilerine vasfettikleri işlerin yoğunluğundan dolayı anket çalışmasındaki sınırlayıcı bir 

faktör olmuştur.  

Araştırma üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, araştırma alanına ilişkin mevcut 

durum analizi yapılarak mağazalar sektörlere ayrılmıştır. Caddeye özgü halihazır ve imar 

planı haritalarından faydalanılmıştır. İkinci aşamada sektörlere göre ayrılan mağazalar 

arasında rastgele seçim yöntemine göre yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. Üçüncü 

aşamada ise Tunalı Hilmi Caddesi’nde Kuğulu Park’ın başlangıcı olan İran Caddesi 

kesişiminden itibaren Tunalı Hilmi Caddesi’ni kesen Esat Caddesi keşimi arasında yer 

alan 167 adet cadde mağazası statüsünde, erişimi direk cadde üzerinden sağlanan ve 

caddeye cephesi bulunan tüm mağazalara, belirlenen konu kapsamında 32 sorudan oluşan 

bir anket formu 10.01.2019 ile 15.01.2019 tarihleri arasında uygulanmıştır. Örneklem 

sayısı olarak %  95 güven aralığına göre 122 adet anket uygulanması hedeflenmiş olup 

ancak toplam 71 adet anket uygulanabilmiştir. Sonuçlar Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) V.22 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Saha çalışmasının 

sonuçlarının; basitlik sağlama ve anlaşılabilirliği yükseltmek için oranlarla verilmiş ve 

grafiksel analizlerle desteklenmiştir.   

1.3 Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Araştırmanın konusu, gayrimenkul geliştirme kapsamında  cadde mağazacılığı 

uygulamaları, Ankara ili, Kavaklıdere Mahallesi, Tunalı Hilmi Caddesi özelinde 

irdelenmiştir. Tunalı Hilmi Caddesi konumu itibariyle, kent merkezine ve kamu 

kurumlarına yakınlığıyla bilinen, sosyal ve kültürel aktivite mekânlarını, rekreasyon 

alanlanlarını, ticari ve konut alanlarını birbirine bağlayan önemli bir ticari aks 

niteliğindedir. Aynı zamanda kent kimliği açısından önemli, yaya ve araç trafiğiyle bir 

bütün, kentin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan önemli bir caddedir.  

Değişen tüketici davranışları, internet kullanımının artması ile internet mağazacılığının 

yaygınlaşması, alışveriş merkezi yatırımlarının artması, perakende sektöründe 

alternatiflerin artması ile birlikte birçok markanın cadde mağazacılığı yerine alışveriş 

merkezi mağazacılığını tercih etmesine neden olmuş, aynı zamanda bireysel araç 
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kullanımın artması, toplu taşım araçlarının çeşitlenmesi ile birlikte kentin saçaklanmasına 

neden olan uydu kentlerin oluşması ve alışveriş merkezlerinin arsa teminin kolay ve 

mülkiyet açısından çok fazla paydaşın olmamasından dolayı kent dışında konumlanması 

sebebiyle nüfusun kent merkezi dışına kaymasına, caddenin cazibesini yitirmesi ve cadde 

mağazalarının bu durumdan olumsuz olarak etkilenmesi neden olmuştur. Bu kapsamda 

cadde mağazacılığının sorunlarının tespit edilip çözümlenmesi önem taşımaktadır. Bu 

amaç doğrultusunda, cadde özelinde işletmelerin cadde mağazacılığı kavramının 

farkındalığı, eğilimleri, ileriye yönelik internet alışverişlerinin perakende sektörüne olan 

etkisinin farkındalığı, cadde mağazalarının yönetimi ve cadde mağazacılığı kapsamında 

mevzuat ihtiyacı, cadde yönetimine yönelik bir örgütlenme ihtiyacı, cadde 

mağazacılığının sorunları, cadde özelinde yaşanılan sorunlara yönelik perakendeciler 

kapsamında sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Alışveriş caddelerinin yönetimine 

yönelik cadde mağazacılığı yapan perakendecilerin sektörün geleceğine yönelik bakış 

açıları ve beklentileri, belirlenen faktörler doğrultusunda sorulara bağlı olarak cadde 

mağazası statüsüne giren mağazalardan oluşan bir örneklem aralığı oluşturularak mağaza 

sahiplerine veya yönetici konumundaki kişilere yüz yüze görüşme tekniğiyle anket 

uygulanmıştır. 

Kaynak araştırması ve saha çalışmasının sonuçlarına dayalı olarak yapılan bu çalışmasın 

sonuçları dört bölüm olarak sunulmuştur. Araştırmanın birinci bölümünde; araştırmanın 

önemi ve amacı, kapsamı ve sınırlılıkları, materyal ve araştırma yöntemleri ile literatür 

özetlerine yer verilmiştir. Literatür özeti, uygulanan ankette sorulması gereken sorular 

için bir gösterge niteliği taşımaktadır. İkinci bölümde, gayrimenkul yönetimi ve 

pazarlama anlayışı kapsamında perakendecilik, dünyada ve Türkiye’de perakende 

sektörünün gelişimi ve cadde mağazacılığı açısından gelişimi, cadde mağazacılığına 

yönelik yönetimsel yaklaşımlar irdelenmiştir. Üçüncü bölümde, araştırma bulguları 

kapsamında araştırma alanına yönelik planlama süreci ve kent içerisindeki konumu, 

mağazaların analizi ve saha çalışması, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, mağazaların 

kira değerlerinin analizi, gayrimenkul geliştirme kapsamında cadde mağazacılığı 

uygulamaları değerlendirilmiştir. Dördüncü bölümde ise araştırmanın genel bulguları 

sıralanmış, temel sorun alanları belirtilmiş ve özellikle gayrimenkul çalışmalarında hızla 
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gelişen ve önemli çalışma alanı olan cadde mağazacılığı yönetimine yönelik başlıca 

öneriler sıralanmıştır.    

1.4 Literatür Özeti 

Araştırmada gayrimenkul geliştirme kapsamında  araştırma konusunu ilgilendiren cadde 

mağazacılığı uygulamaları, perakende pazarlamaya internet mağazacılığının etkileri, 

alışveriş merkezleri ve alışveriş caddeleri arasında genel benzerlikler ve  kavramsal 

farklılıklar, cadde özelinde yapılan araştırmalar, kuruluş yeri açısından cadde ve alışveriş 

merkezi mağazacılığının karşılaştırılması, caddelerde sürdürülebilirlik kavramı, değişen 

tüketici davranışlarının perakende sektörüne etkileri, alışveriş merkezlerinin, alışveriş 

caddelerinde yer alan mağazalara olan etkisi, alışveriş merkezlerinin mekânsal 

kullanımlarının ve kullanıcı eğilim ve beklentileri, alışveriş caddeleri için cadde yönetimi 

yaklaşımı gibi konular perakende mağazalar bakımından incelenmiştir. Daha önce 

yapılan araştırmalar incelendiğinde, araştırma konusunu ilgilendiren, doğrudan cadde 

mağazalarına yönelik, bilimsel bir araştırmanın olmadığı anlaşılmaktadır. Araştırma 

konusuyla ilişkili olan önceki araştırmalar aşağıda kısaca özetlenmiş olup araştırmaların 

değerlendirmesi yapılarak literatürdeki tespit edilen boşluklar, araştırma yetersizliği 

olduğu düşünülen alanların tespiti yapılmış ve belirlenen eksikliklerin tamamlanmasına 

araştırmanın olası katkısı değerlendirilmiştir. 

Uzun vd. (2000) tarafından hazırlanan “Retailer Adoption of The Internet Implications 

For Retail Marketing” başlıklı makalede; perakende pazarlamaya yönelik internet 

uygulamalarının, perakendecinin benimsenmesi konusuna değinilmiştir. Araştırmada 

internetin, perakende pazarının üzerindeki etkileri irdelenmektedir. Öncelikli olarak 

internetin perakende özelinde yakın tarihteki rolü incelenmiştir. Daha sonra internet 

perakendeciği özelinde, perakende faaliyetlerinin sınıflandırılması yapılmış ve faaliyetler 

kapsamlı olarak incelenmiştir. İnceleme yapılırken İngiltere’deki en büyük 1.099 

perakende kuruluşu anket yapılmak üzere örneklem olarak alınmıştır. Ankete katılan 

perakende satış örgütlerinin çoğunun henüz bir internet sitesi adresinin olmadığı, internet 

sitesi bulunan perakende satış örgütlerinin büyük çoğunluğunun, doğrudan satışları 

desteklemek yerine, kurumsal veya ürün bilgilerini internet kullanıcılarına tanıtmak için 

öncelikli bir iletişim aracı olarak kullanıyor olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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Teller (2008) tarafından yapılan “Shopping Streets Versus Shopping Malls, Determinants 

of Agglomeration Format Attractiveness From The Consumers’ Point of View” adlı 

çalışmada; alışveriş merkezleri ile alışveriş caddeleri arasındaki genel benzerlikler ve 

kavramsal farklılıkların teorik bir tartışmasını sunmaktadır. Cadde mağazaları ve alışveriş 

merkezlerinde yer alan mağazaların, perakendeciler ve tüketici tarafından algılanan 

spesifik özellikleri, aglomerasyon yani birçok farklı perakende mağazalarının bir araya 

gelmesiyle oluşan çekiciliği üzerindeki etkileri belirlenen yapısal ve konsept farklılıkları 

üzerinden karşılaştırılmıştır.  

Bakırcıoğlu Ünsal’ın (2010) “Bir Alışveriş Bölgesi Olarak Sokak Analizi: Tunalı Hilmi 

Caddesi Alışveriş Merkezlerine Karşı” başlıklı yüksek lisans tezinde; kent merkezinde 

ticari potansiyelin yoğunlaştığı alışveriş caddelerini kamusal alan olarak yorumlamış, bu 

caddeleri geliştirmek ve daha fazla caddenin tüketici ve perakendeciler yönünden 

çekiciliğini sağlamak amacıyla planlama ve tasarım kriterleri doğrultusunda tasarım 

stratejileri önermiştir. Öncelikle Tunalı Hilmi Caddesinin bir kamusal alan olup 

olmadığını değerlendirmek için caddeyi kentsel tasarım kriterleri doğrultusunda 

irdelemiştir.  Daha sonra kullanıcıların cadde mağazaları yerine alışveriş merkezinde yer 

alan mağazaları tercih etme sebebini tespit edebilmek amacıyla kullanıcılara uygulanan 

anket araştırması sonucunda, yayalar dahil tüm kullanıcılar için özel araçla ya da toplu 

taşıma ile caddeye erişimin zor olduğu, yoğun araç akışı sebebiyle caddeyi ziyaret 

etmedikleri, aynı zamanda araç trafiğinin yoğunluğundan kaynaklı ses kirliliğinin olduğu, 

özel araç kullanıcılarının ise caddede özel veya ücretsiz otopark alanlarının yetersiz 

olması sorunundan dolayı caddeyi tercih etmek istemedikleri sonucuna varmıştır. Aynı 

zamanda alışveriş merkezlerinde eğlence, alışveriş, yeme-içme gibi birçok farklı 

etkinliklerin bir arada olması ve sektörlerin birbirine yakın olması sebebiyle kullanıcıların 

cadde mağazaları yerine alışveriş merkezlerini tercih ettikleri sonucuna varılmıştır. 

Araştırma sonucunda caddenin hem perakendeci hem de tüketici bakımından çekiciliğini 

arttırmaya yönelik toplu taşıma bağlantıları geliştirilmeli, kent merkezini yaya ağırlıklı 

hale getirmek mümkün olduğunca taşıt yollarını yer altına alıp yaya yollarını artırmak, 

sosyal ve kültürel etkinliklerin artırılması ve caddenin gün boyunca yaşaması 

sağlanmalıdır şeklinde çözüm önerileri getirilmiştir.  
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Köksal ve Emirza (2011) tarafından yapılan “Kuruluş Yeri Açısından Cadde ve Alışveriş 

Merkezi Mağazacılığının Karşılaştırılması: Ankara İlinde Bir Araştırma” adlı makalede; 

perakende sektöründe yatırımcının mağaza kuruluş yeri seçiminde kararlarının, “cadde 

mağazaları” ve “alışveriş merkezlerine” göre nasıl şekillendiğini tespit etmeye yönelik 

araştırmasında belirlenen faktörler Ankara il sınırları içinde faaliyet gösteren cadde 

mağazaları ve alışveriş merkezi mağazalarından kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak 

anket çalışması yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda mağazaların kuruluş yeri seçiminde 

yatırımcının otopark alanın fazla olması, çocuk oyun alanları, temizlik hizmetleri, 

güvenlik ve mağazalarda havalandırma gibi faktörlerin önemli olduğu ortaya 

konulmuştur. Aynı zamanda kurumsallaşmanın güvenilir bir işletme olabilmek için 

önemli olduğu belirtilmiştir. 

Resuloğlu (2011) tarafından yapılan “The Tunalı Hilmi Avenue, 1950s-1980s: The 

Formation of A Public Place In Ankara” isimli doktora tezinde; Ankara’nın 1950 ve 1980 

yılları arasındaki sosyal ve fiziksel değişim süreci Tunalı Hilmi Caddesi (önceki adıyla 

Özdemir Caddesi) örneği kapsamında incelenmiştir. Araştırmada sosyo-mekânsal 

gelişimler, mimari ve planlamaya yönelik görsel ve yazılı dokümanlar ve sözlü anketlerle 

(görüşmeler) yoluyla değerlendirilmiştir. 

Yalçıner Ercoşkun ve Özüduru (2013) tarafından yapılan “Ankara’daki Alışveriş 

Caddelerinde Ticari Mekanlar ve Sosyal Sürdürülebilirlik Araştırması” isimli makalede; 

Ankara’nın merkezi iş alanında yer alan alışveriş caddeleri, ticari mekânlar ve sosyal 

sürdürülebilirlik açısından ele alınmıştır. Ankara’nın alışveriş caddelerinin sosyal 

sürdürülebilirliğini araştırmak ve destekleyecek, kimlik, ticari kullanım açısından uzun 

vadede hayatta kalabilirlik, kamusal mekân olgusu, yerellik, canlılık, kimlik olgusu gibi 

kavramlar doğrultusunda alışveriş caddeleri özelinde sorgulamayı amaçlamaktadır. 

Ankara kent merkezinde alışveriş caddelerinde yer alan mağazalar on beş farklı sektöre 

göre Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) aracılığıyla sınıflandırılarak analizi yapılmış ve 

caddelerdeki mağazalara marka tespit ve sınıflandırması yapılmıştır. CBS tabanlı 

oluşturulan ticaret envanteri üzerinden, sosyal ve işlevsel tespit yapılarak bu 

mekânlardaki aktiviteler ve kullanımlar gözlemlenerek sosyal sürdürülebilirlik haritaları 

hazırlanmıştır. Oluşturulan veriler sonucunda, tarihsel önemi olan alışveriş caddelerinde 

önemli yapıların onarılması, çarşıların yenilenmesi ve caddelerin turizm açısından 
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potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiği, tüketici bakımından eğlence ve tüketicilerin 

daha fazla zaman geçirmek için tercih ettiği Tunalı Hilmi Caddesi için ise üçüncül 

mekânların arttırılması, sokak aktiviteleri ile desteklenmesi gerektiği sonucuna 

varılmıştır.  

Baki’nin (2014) “Alışveriş Caddelerinin Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi: Tunalı 

Hilmi Caddesi Örneği” isimli yüksek lisans tezinde; alışveriş caddesi kavramını tasarım 

kriterleri ve peyzaj öğeleri çerçevesinde irdelemiştir. Araştırma alanı olarak seçilen 

Tunalı Hilmi Caddesinin geçirdiği değişimleri, mekânsal sorunları inceleyerek peyzaj 

öğelerinin iyileştirilmesine yönelik çözüm önerileri ortaya koymuştur. 

Sert (2014) tarafından yapılan “E-Ticaret ve Perakende Sektörüne Etkileri” başlıklı 

yüksek lisans tezinde; internet satışlarının temel unsurlarına değinilmiş ve internet 

satışlarının türleri hakkında bilgiler verilmiştir. Daha sonra internet satışlarının dünyadaki 

ve Türkiye’deki durumu incelenmiştir. Son bölümde ise internet satışlarının, perakende 

sektörü ile etkileşimi üzerinde yapılan araştırmalara değinilmiş ve geleneksel 

mağazalarda bulunamayan ürünlerin internet satış siteleri üzerinden temin edilebileceği 

vurgulanmıştır. 

Özüduru vd. (2014) tarafından yapılan “Do Shopping Centers Abate The Resilience Of 

Shopping Streets, The Co-Existence of Both Shopping Venues in Ankara, Turkey” 

başlıklı makalede; alışveriş merkezlerinin, alışveriş caddelerinde yer alan mağazalara 

olan etkisini ölçmeye yönelik araştırmalar ele alınmıştır. Araştırmanın amacı, alışveriş 

merkezlerinin ve alışveriş caddelerinin güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koyup, müşterileri 

yönünden olumlu faktörleri de dikkate alarak, perakende politika çerçevesini yeniden 

tanımlama fırsatı vermektir. Böylece, perakende planlama politikaları ile alışveriş 

caddelerinin canlılığının artacağı kanısına varılmıştır. 

Resuloğlu’nun (2014) “Kavaklıdere Semti’nin Oluşum Öyküsü” isimli makalesinde; 

Ankara’nın sosyal ve fiziksel değişim sürecinde, kentin planlanmamış bir parçası olan 

Kavaklıdere semtinin sosyo-mekânsal gelişimini, Lörcher Planı, Jansen Planı ve Yücel-

Uybadin Planı çerçevesinde Atatürk Bulvarı, Elçilikler, Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 

Kavaklıdere İlköğretim Okulu, Kavaklıdere Şarap Fabrikası üzerinden irdelemiştir.  
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Uzun vd. (2017) tarafından hazırlanan “Alışveriş Merkezlerinin (AVM) Mekânsal 

Kullanımlarının ve Kullanıcı Eğilim ve Beklentilerin İrdelenmesi; Isparta Kenti Örneği” 

başlıklı araştırma makalede; sayıları hızla artan ve kentsel yaşamın bir parçası haline 

gelen alışveriş merkezlerinin zamanla cazibesinin azalacağına ve atıl hale geleceği 

konusuna değinilmiştir. Araştırmada amaç, Isparta ilinde faaliyet gösteren alışveriş 

merkezlerinde kullanıcı eğilimleri ve beklentileri yüz yüze anket çalışması yapılarak 

irdelenmiş sonucunda ise Isparta ilinde mevcut alışveriş merkezlerinin mekânsal olarak 

işlevselliklerinin yeterli olmadığı ortaya kanısına varılmıştır.  

Kaya Öztürk’ün (2018) “Alışveriş Caddeleri İçin Cadde Yönetimi Yaklaşımının İstiklal 

Caddesi Örneğinde Değerlendirilmesi” isimli yüksek lisans tezinde; cadde yönetimini 

yaklaşımını bir alışveriş caddesi olan İstanbul ili, İstiklal Caddesi örneğinde 

değerlendirmiştir. Araştırmanın amacı dünyada ve Türkiye’de bilinen bazı cadde 

mağazalarının mevcut yapısı incelenmiştir. Alışveriş merkezlerinde olan, yönetişim 

teknikleri, planlama ve teşkilatlanma yapısını içine alan bir yönetim modelinin cadde 

mağazalarının üzerindeki etkisi irdelemiştir. Tüketicilerin ve perakendecilerin cadde 

mağazacılığına karşı bakış açılarının, değişen tüketici alışkanlıkları doğrultusunda 

tercihlerinin nasıl değişkenlik gösterdiği vurgulanmak istenmiştir.  Bu doğrultuda, 

tüketiciler ve perakende yatırımcıları için farklı anket çalışması yapılmıştır. Her iki 

ankette, İstiklal Caddesi’ndeki artan kentsel yenileme ve inşaat çalışmaları görüntü ve 

gürültü kirliliğine neden olması ve yabancı tüketici profilinin değişmesi, güvenlik sorunu 

gibi olumsuz faktörlerden dolayı yatırımcı açısından caddeye olan talebin azaldığı 

kanısına varılmıştır. Perakendeciler kira seviyeleri, kontrat süreçleri ve binaların hukuki, 

yapısal elverişliliği, müşteri profili, ulaşılabilirlik gibi konularda cadde mağazalarına göre 

daha avantajlı olduğu kanısına varılmıştır. Ayrıca tüketici açısından alışveriş merkezinde 

yer alan mağazaların tercih sebepleri bakımından ulaşılabilirlik, otopark, marka karması 

gibi nedenlerden dolayı daha çok tercih ettiklerini ortaya koymaktadır. Tüketicilerin, 

alışveriş caddelerinin tercih nedenlerinde sosyal-kültürel aktivitelerin etkili olduğu 

belirtilmiştir. Araştırmanın sonucunda alışveriş merkezlerinde yönetim tekniklerinin, bir 

cadde mağazaları için de yönetim varlığının olması durumunda İstiklal Caddesi’nin 

varolan potansiyelini arttıracağı ve eski cazibesine ulaştırabileceği kanısına ulaşılmıştır.  
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Cushman & Wakefield Şirketinin 2018 yılında “İstanbul Alişveriş Caddeleri” isimli 

çalışmasında; alışveriş caddelerinden İstanbul ilinde bulunan Nişantaşı, Bağdat ve İstiklal 

Caddeleri incelenmiştir. Araştırmada genel pazar eğilim ve dinamiklerin yansıtılması 

amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda, lüks markaların ulusal/uluslararası perakende 

stoğu açısından caddelerde yer alan perakendelerin yıllık ortalama kiralama hacmi, son 

on iki ayda gerçekleşen perakende değişimleri ve cadde yaya trafiği sayımlarından oluşan 

parametreler karşılaştırılmıştır. Cadde mağazalarındaki yatırımcı talebini; döviz 

kurundaki düzensiz hareketlilik, ekonomik bakımdan baskılar, kentsel yenileme 

çalışmaları gibi faktörlerin olumsuz etkilediği sonucu ortaya konulmuştur (Anonim 

2018a). 

Önceki araştırmalardan farklı olarak cadde mazacılığı bu çalışma kapsamında 

gayrimenkul geliştirme ve özellikle gayrimenkul yönetimi bilimi ve mesleği açısından ele 

alınmıştır. Çalışmada kapsamlı kaynak araştırmasına ilave olarak Ankara İlinde cadde 

mağazacılığı bakımından özel önem taşıyan ve önemli bir potansiyele sahip bulunan 

Tunalı Hilmi Caddesi örneği çerçevesinde yürütülen anket ve saha çalışmalarının 

bulgularına göre değerlendirme ve mevcut durum analizi sonuçlarına dayalı olarak sorun 

tanımlama ve geliştirme olanakları irdelenmiştir. Katılımcı bir yaklaşım ile çalışma 

sonuçlarına göre bu alanda yeni yapılacak araştırmalara olan gereksinim ve ilave 

araştırma alanları ile ilgili öneriler de sıralanmıştır.       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Perakendecilik, dünyada ve Türkiye’de küreselleşmeyle birlikte gelişmekte olan önemli 

sektörlerden biridir. Pazar potansiyeli büyük olan perakende sektörü ve yapılan yatırımın 

geri dönüşümü çok hızlı olduğu için yeni yatırımların yoğunlaştığı bir alan hâline 

gelmiştir (Sert 2014). 

Perakendeci mağazalar, tüketicinin ihtiyaç duyduğu birçok hizmetin bulunabileceği ya da 

birçok ürünün stoklandığı, yerler olarak 19. yüzyılda bölümlü mağazalar şeklinde 

kurulmuşlardır. 20. yüzyılda küreselleşme ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte değişen 

tüketici davranışlarıyla birlikte zincir mağazaların kurulmaya başladığı ve “Perakende 

Devrimi” olarak bilinen yeni bir akım döneme girmiştir (Gürman 2006). Bireysel servisin 

doğuşu, büyük kütle halinde mağazaların kent merkezinin dışında yer seçmesi, rekabetin 

artması ile birlikte satıcıların satış hacminde meydana gelen artış, merkezi satın alma ile 

ölçek ekonomilerden faydalanma, müşteriye kolay erişim gibi gelişmeler yaşanmış ve 

perakende bu sayede günümüzde ülkelerin ekonomilerine yön veren önemli bir sektör 

haline gelmiştir (Cengiz ve Özden 2005, Kaya Öztürk 2018). 

Araştırma kapsamında gayrimenkul geliştirme ile ilgili olarak değerlendirme yapmadan 

önce araştırma konusu olan caddede yer alan mağazalı perakendelerle ilişkili olan 

perakende sektörü genel olarak değerlendirilmiş ve perakende mağazaların konu 

kapsamında sınıflandırılması yapılmıştır. Dünyada ve Türkiye’de perakende sektörünün 

durumu ve gelişimi incelenmiş, araştırma konusu kapsamında cadde mağazacılığı ile 

alışveriş merkezi mağazacılığı kavramlarının tanımlamasına değinilmiştir. Gayrimenkul 

geliştirme kapsamında , cadde yönetimine yönelik dünyada ve Türkiye’de bazı alışveriş 

caddeleri incelenmiş ve cadde yönetimi anlayışının uygulanıp uygulanmaması durumları 

değerlendirilmiştir. Türkiye’de doğrudan cadde mağazacılığı kavramı ve cadde 

mağazaları yönetimine yönelik bir mevzuatın tanımlanıp tanımlanmadığı sorgulanmış, 

alışveriş merkezi mağazaları, perakende mağazalar, cadde mağazaları, cadde ve sokaklar 

ile ilgili bir mevzuat düzenlemesi olup olmadığı irdelenmiştir.  
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2.1 Perakendecilik ve Perakende Türleri 

Perakendecilik genel anlamıyla, tüketici ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde pazarlama 

faaliyetlerini yönlendiren işletmelerin mal ve hizmetlerin dağıtım aracı olarak 

örgütlenmesine dayanmaktadır (Gilbert 2003, Kaya Öztürk 2018). Bir başka deyişle, 

işletmenin tüketicinin ihtiyacı olan mal ve hizmeti satması, tüketicilerin kişisel veya 

gerekli olan mal ve hizmetleri satın almalarını sağlayan faaliyetler bütünüdür (Emirza ve 

Köksal 2011, Sert 2014). Perakendecilik kavramının satış işleminin bir mağazadan yapılması 

veya internet alışverişi kapsamında yapılmasına bakılmaksızın mal ve hizmetin tüketicinin 

kişisel veya hane halkı arasında kullanılması amacıyla gerçekleştirmek için yürütülen 

faaliyetler bütünü olar8ak ifade edilebilir (Varınlı ve Oyman 2013). 

Perakendecilik kavramını irdelemek istenildiğinde, işletmelerin faaliyet amacı 

tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmektir. İşletmeler personel yönetimi, pazarlama, 

üretim, araştırma, geliştirme gibi faaliyet unsurlarından oluşmakta ve her faaliyet unsuru 

işletmenin çalışma amaçlarına hizmet eder. Faaliyet unsurlarından işletmeler açısından 

en önemli olanı pazarlama ve üretim unsurlarıdır. Bu tür işletmelerin ekonomiye sağladığı 

önemli katkı perakende satışlardır. Bu sebeple perakende satışlar ekonomiye katma değer 

yaratmaktadır (Gürman 2006). 

Perakendecilik faaliyetine yönelik, işletmecinin mal ve hizmetin son tüketiciye ulaştırma 

kanallarına yönelik birçok farklı yaklaşımlara göre sınıflandırılma yapılabilir (Kaya 

Öztürk 2018). Bunlar, genel özelliklerine göre, örgütsel yapıları ve pazarlama 

yöntemlerine göre, ölçek büyüklüklerine göre, hizmet düzeylerine göre ve yerleşim 

yerine göre sınıflanabilir. Küreselleşme ile birlikte tüketicinin değişen yaklaşımları, 

alışverişte kolaylık gibi beklentisinden kaynaklı, internet kullanımının yaygınlaşması ile 

birlikte internet alışverişlerinin yaygınlaşması ile birlikte perakendeciler satışlarını 

mağazalar veya mağazasız ortamlarda yaparlar.  Bu sebeple mağazalı perakendecilikle 

beraber mağazasız perakendeciliğin yaygınlaşması sebebiyle perakende mağazaları 

araştırma konusu kapsamında sınıflandırmak istenirse offline (mağazalı) ve online 

(mağazasız) olarak sınıflandırılır (Varınlı ve Oyman 2013). 
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Mağazalı perakende, tüketicilerin mal ve hizmetlere fiziki satış yerinde, fiziksel 

mağazalarda, ulaşmalarını sağlar (Kurşunluoğlu 2009). İşletmenin tüketiciye mal ve 

hizmeti satma işlemini bir mağazada yerine getirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 

mağazalı perakendeler, geleneksel süpermarketler, karma mağazalar (hipermarketler), 

kolaylık mağazası, sınırlı ürün dizisi sunan mağaza, depo mağaza, geleneksel departmanlı 

mağaza, çeşit mağazası, indirimli mağaza, düşük fiyatlı ürün sunan zincir mağazalar, 

depo (toptancı) kulüpleri, fabrika satış mağazaları, semt pazarları ve bit pazarları şeklinde 

perakende kurumlarından oluşmaktadır (Varınlı ve Oyman 2013).  

Mağazalı perakende türleri sırasıyla tanımlanmak istenildiğinde, ilk olarak kolaylık 

mağazaları, ikamet yerinde, çalışma süreleri uzun, tüketiciye kolayda bulunan malları 

satar ve yüksek iş hacmi sağlamaktadır (Kotler ve Armstrong 2005). Depo (toptancı) 

kulüpleri, küçük işletmelere ve tüketicileri sınırlı çeşitliliğe sahip malları, düşük fiyattan, 

sınırlı servis imkanlarıyla sunarmaktadır (Levy ve Weitz 2007, Kurşunluoğlu 2009). 

Geleneksel süpermarketler, ürün çeşitliliği fazla, genellikle gıda dışında, tüketici 

ihtiyaçları doğrultusunda, ürünleri düşük kar marjı ile yüksek satış oranlarına sahip bir 

çeşit gıda perakende türüdür (Kotler ve Armstrong 2005). İndirim mağazaları, geniş ürün 

çeşitliliğiyle düşük fiyattan, sınırlı servis imkanıyla, hem perakendeci markalı hem de 

üretici markalı ürünleri, tüketiciye sunan perakende türüdür (Levy ve Weitz 2007, 

Kurşunluoğlu 2009). Karma mağazalar, gıda ağırlıklı ve gıda dışı ürünlerin satıldığı bir 

geleneksel süpermarketlerin birleşimi olan bir mağaza türüdür. Sınırlı ürün dizisi sunan 

mağazalar ağırlıklı olarak gıda ürünleri satar, pazarladıkları ürünler ve hizmetler sınırlıdır 

ve süpermarketlere göre ürünleri çok ucuz olur. Depo mağazalar, çok fazla görsele dikkat 

etmeksizin, ağırlıklı olarak gıda ürünlerini çok uygun fiyatlara, çok sınırlı hizmetle satışa 

sunan mağazalardır. Çeşit mağazalar, bölümlü ve indirim mağazalarının aksine, belirli bir 

ürün kategorisinde, sınırlı fakat derin ürün çeşitliliği bulunduran, seçici pazar bölümlerine 

hitap eden mağazalardır. Geleneksel bölümlü mağazalar, genellikle gıda dışı ürünleri, 

geniş ürün çeşitliliğiyle tek ya da çok katlı mekânlarda, ancak her kat ayrı reyonlar 

şeklinde, satışa sunan mağazalardır. Düşük fiyatlı ürün sunan zincir mağazalar, merkezi 

bir yönetim altında, tüketiciye mal ve hizmet sunan, iki veya daha fazla perakendeciden 

oluşan mağazalardır (Varınlı ve Oyman 2013). Fabrika satış mağazaları, ürün dizisi 

derinliği tutarsız, marka ürünleri düşük fiyatla satan ve tek fiyat mağazalarından oluşan 



17 

 

 

 

perakende türüdür (Kurşunluoğlu 2009). Son olarak, semt ve bit pazarları, Avrupa 

tarihinin başlarından beri, kamu yetkili organları tarafından organize edilmiş ve dini 

festivallerle özdeşleştirilmiş pazarlardır (Varınlı ve Oyman 2013). 

Mağazasız perakendecilik, perakendeciye ait bir mağaza olmaması veya tüketicinin bir 

mağaza ortamına girmeksizin, perakendecinin tüketicilerle iletişim kurduğu ve satışı 

gerçekleştirdiği perakendecilik türüdür (Varınlı ve Oyman 2013). Diğer bir değişle 

alışveriş gerçekleşirken alıcı ve satıcının yüz yüze olmadığı bir perakende türüdür. 

Mağazasız perakendeciliği, doğrudan pazarlama, telefonla pazarlama, internet 

aracılığıyla satış, otomatik makinalarla satış, katalog ile pazarlama olmak üzere beş gruba 

ayrılabilir. 

Mağazasız perakende türleri sırasıyla tanımlanmak isteniltiğinde, ilk olarak doğrudan 

pazarlama, hedef tüketiciden anında yanıt almak ve kalıcı müşteri ilişkileri oluşturmak 

amacıyla aralarında doğrudan iletişimle gerçekleşir (Kaya Öztürk 2018). Diğer bir değişle 

doğrudan pazarlama, bir satış elemanının, mağaza dışında, tüketiciye ürün ve hizmeti yüz 

yüze tanıtması ve satışın gerçekleşmesi işlemidir. Otomatik makinalarla satış, ürün ve 

hizmet satış işleminin anında ve satış elemanları yerine otomatik makineler tarafından 

yapılmaktadır (Kurşunluoğlu 2009). Katalog ile pazarlama, ürün ve hizmet bilgileri 

tüketiciye detaylı bilgiler ve görsel sunumlarla hazırlanan kataloglar üzerinden bir satış 

elemanı yardımıyla satışın gerçekleşmesi işlemidir (Leventlioğlu 2012). Telefonla 

pazarlama, artan cep telefonu kullanımı sebebiyle daha da yaygınlaşan, mağazalardan ya 

da müşteri çağrı merkezleri kanalıyla hizmet veya ürünlerin pazarlanması imkânı sunan 

bir mağazasız perakende çeşitlidir (Geçer 2016). Son olarak, internet aracılığıyla satış ise 

teknolojinin gelişmesi ve artan internet kullanımıyla birlikte alıcı ile satıcının yüz yüze 

temas kurmadan, satıcının sağladığı hizmet veya pazarlamak istediği ürünü internet sitesi 

kanalıyla pazarlama işlemidir. 

Araştırma sahası kapsamında, mağazasız perakendenin etkileri de dikkate alınarak, 

mağazalı perakendeler üzerinden, cadde mağazası statüsünde olan işletmelere, erişimi 

direk cadde üzerinden sağlanan ve caddeye cephesi olan mağazalar, alışveriş 

caddelerinde uygulanan yönetim anlayışı da dikkate alınarak gayrimenkul geliştirme 

anlayışı kapsamında cadde mağazacılığı incelenmiştir. 
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2.2 Dünyada ve Türkiye’de perakende sektörünün gelişimi 

Dünyada gelişen ekonomide, halen etkisi devam eden küresel kriz sonrası gelişme 

eğiliminde olan ülkelerde büyüme hızının yavaşlaması, perakende sektörününde 

gelişimini olumsuz etkilemiştir (Anonim 2018b). 2013 yılı ve sonrası için perakende 

harcamalarının Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve bazı Avrupa ülkelerinde ise 

ekonominin göreceli olarak toparlanmasına ve işsizlik oranının azalması ile olumlu yönde 

etkilediği gözlemlenmiştir. Küreselleşmeyle birlikte perakende sektöründe yeni trendler 

ve kullanılan teknolojilerde yenilikçi yaklaşımlar, iletişim, pazarlama ve satış alanlarında 

da kendini göstermektedir (Sezgin 2015).  

Dünya genelinde perakende satışlarının, mağazalı ve mağazasız perakendeciği 

kapsayacak şekilde Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) şirketi tarafından 

hazırlanan “Perakende Sektörel Bakış” başlıklı raporda, dünya genelinde toplam 

perakende satışları, 2015 yılında 23.445 milyar dolar, 2016 yılında 20.795 milyar dolar, 

2017 yılında 22.049 milyar dolar, 2018 yılında 24.885 milyar dolar, 2019 yılında 26.287 

milyar dolar ve 2020 yıl sonunda 27.726 milyar dolar olarak gerçekleştiği tahmin 

edilmiştir (Anonim 2018c). Dünya genelinde toplam perkende satışların 2020 yılına 

kadar artış göstereceği anlaşılmaktadır (Şekil 2.1).  

 

Şekil 2.1 Dünyada toplam perakende satış hacmi (2015-2020), (Milyar USD)  

(Anonim 2018c)  
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Perakende satışlarda dünya çapında internet satışları payı ve 2015-2020 yılları arası olan 

perakende satışların tahminleri incelendiğinde, internet alışverişlerinin perakende 

sektöründe her yıl % 1 oranında payının arttığı anlaşılmaktadır (Şekil 2.2). Perakende 

internet alışverişlerin dünya çapında 2017 yılı sonunda 2.350 milyar dolara ulaşacağı 

belirtilmiş, perakende satışlarının % 10,1’ini oluşturduğu belirtilmiştir. Küresel anlamda 

internet satışlarının yıllık ortalama % 20 oranında 2021 yılına kadar artış göstereceği 

belirtilmiştir (Anonim 2018c, Kaya Öztürk 2018).  

 

Şekil 2.2 Dünyada perakende satışlarda internet satışlarının payı (2015-2020)   

(Anonim 2018c) 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2015-2017 yılları arası, mevsim ve 

takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacim endeksinin yıllara göre dağılımı 

incelenmiştir (Şekil 2.3). Perakende satış hacim endeksine göre, mevsim ve takvim 

etkilerinden arındırılmış haliyle, 2010 yılında % 99,92 olarak belirtilmiş olup, diğer 

yıllarda, 2011 yılında % 108,89, 2012 yılında % 114,26, 2013 yılında  % 119,27, 2014 

yılında % 124,08, 2015 yılında % 128,42, 2016 yılında  % 129,51 ve son olaral 2017 

yılında % 130,73 olarak belirtilmiştir (Anonim 2019a). Perakende satış hacim endeksinin, 

mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haliyle, genel her geçen yıl artış gösterdiği 

anlaşılıyor ancak artış oranlarının her geçen yıl azalarak artması perakende satışlarda 

önceki yıllara göre duraklama olduğu anlaşılmaktadır. 
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Şekil 2.3 2014-2017 yılları için perakende satış hacim endeksi, mevsim ve takvim 

etkilerinden arındırılmış (Anonim 2019a) 

Küresel ekonomilerdeki değişim, teknolojik gelişmeler, değişen tüketici davranışları, 

gelişen kentler, nüfusun artması gibi trendlerin dünyada ve Türkiye’de perakende 

sektöründe değişikliklere neden olmaktadır. Tüketici davranışlarında meydana gelen 

değişikliğe perakende sektörünün farklı satış kanalları yoluyla, organize bir şekilde 

karşılık vereceği kaçınılmaz olacaktır. Bu bağlamda, gerekli altyapı yatırımları ve bilgi 

teknolojilerinin gelişimi önemlidir (Sezgin 2015).   

Perakende sektörünün dünya genelinde dinamiklerinin değişmesiyle, değişen tüketici 

talepleri ve davranışları, coğrafya ve demografiden uzaklaşarak küresel ölçekte faaliyet 

gösteren firmalar açısından oldukça benzer etkiler ve sorunlar yaratmaktadır (Anonim 

2018c). Örneğin; Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi 

(BESFİN) tarafından hazırlanan “Perakende Sektör Raporu” başlıklı raporda internet 

kullanımın artması ile birlikte yeniden şekillenen perakende sektöründe artan internet 

satışları, internet satış mağazalarının artması, sonucunda ABD’de yer alan AVM’ler için 

büyük bir zorluk oluşturduğundan, tüketicilerin AVM’lerde alışveriş yerine internet 

alışverişlerini tercih etmesinden kaynaklı, alışveriş merkezi mağazaları birer beton 

yığınına dönüşerek ölü birer yatırım haline gelmeye başlamıştır (Anonim 2017a, Kaya 

Öztürk 2018). Bu durumu, Standart and Poor’s tarafından hazırlanmış olan raporunda on 

adet perakende işletmesinin 2017 yılında iflasın eşiğine geldiğini vurgulanmış, Bank of 

America Merrill Lynch tahminine göre ise ABD perakende sektöründe yüzölçümü 
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üzerinden 2010 yılından itibaren % 10 oranında ve büyük satış mağazalarında ise % 18 

oranında azaldığı ifade edilmiştir (Kaya Öztürk 2018). Bu sorunun zamanla Türkiye’ye 

de yansıyacağı ve cadde mağazacılığı açısından olumlu bir faktöre dönüşebileceği 

düşünülmektedir.  

Perakende mağazalar, cadde üzerinde, sokak üzerinde, alışveriş merkezlerinde yer 

seçebilmektedir. Ancak, kent merkezlerinde artan nüfus ile birlikte, araç sahipliğinin 

artması, kent merkezinde arsa fiyatlarının fazla olması, trafik problemi, tek parselde çok 

fazla mülkiyetin olması ve maliklerle anlaşma yoluna gidilmede yaşanan güçlüklerden 

dolayı kütle olarak inşa edilen AVM’lerin kent merkezlerinden uzak yerler olan kent 

saçaklarında yer seçmesi, insanların da aynı şekilde kentin itici faktörlerinden uzak 

yerlerde kent saçaklarında yer şeçmesine neden olmuştur. Özellikle ana ulaşım akslarında 

konumlanan AVM’ler, erişimi kolaylaştırmış, alternatif ulaşım araçları ile erişimi 

güçlendirilmiş ve kent merkezinde yaşanan otopark problemine yönelik, kütle içerisinde 

genellikle yeterli otopark alanını çözümlemiş ya da kiralama yoluyla otopark problemi 

giderilmiştir. Bu sebeple kent merkezinde yer alan alışveriş caddeleri çekiciliğini 

yitirmeye başlamış, gelen ziyaretçi sayısında azalmalara ve cadde üzerinde yer alan, 

cadde mağazacılığı ile uğraşan marka işletmelerin AVM’lerde yer şeçmesine neden 

olmuştur. Bunun dışında Türkiye’de siyasi belirsizlikler, bölgesel riskler, ekonomik 

koşullar, terör olayları, Türk Lirası’nın (TL), Amerika Birleşik Devleti Doları (USD) ve 

avro (EUR) karşısında yaşadığı devalüasyon sebebiyle perakende sektörü olumsuz 

etkilenmiştir. Birçok perakendeci kar-zarar dengesini koruyamadığından Alışveriş 

caddelerinde (AVC) bulunan bazı perakendeciler aynı cadde üzerinde kira bedeli daha 

düşük olan cadde mağazasını seçmek üzerine taşındı ya da cadde üzerinde yer alan 

mağazasını kapatma eğiliminde bulunmuştur (Anonim 2017b, Kaya Öztürk 2018).  

Kent ile bütün, kentin tüm fonksiyonlarını, sosyal kültürel alanlar, rekreasyon olanları, 

konut alanları, kamu kurum ve kuruluşlar gibi, birbirine bağlayan caddeler ve sokaklar, 

artan ziyaretçi sayısı sebebiyle, mağazalı perakendelerin bu cadde ve sokaklarda yer 

seçmesi, konumlanması, cadde veya sokak mağazacılığı kavramının ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Kentlerin ilk oluşumundan bu yana var olan bu kavram aslında aynı 

zamanda kentin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtması sebebiyle şehircilik için de önem 
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arz etmektedir. Bu nitelikte ticari aksın oluştuğu cadde üzerinde konumlanan mağazalara 

bu araştırma kapsamında “cadde mağazacılığı” denilmektedir. 

Southworth (2005) göre AVC’ler, etrafında bulunan az katlı binalar, binaların giriş 

katlarında ticari birimlerin olduğu, ziyaretçi sayısının fazla olduğu ve yayalar için 

yürünebilir yaya aksları, kentsel çevre ile ilişkili, sosyal ve kamusal etkinlik ve 

aktivitelerin kontrolsüz olarak gerçekleştiği, etrafındaki diğer fonksiyonlarla bağlantıyı 

sağlayan, kamusal açık alanlar olarak tanımlanmaktadır. Perakendecileri ve ziyaretçileri 

bir araya getiren bu caddeler bu aktivitelerle bütünleşerek yaşam hissi verirler 

(Southworth 2005, Kaya Öztürk 2018). Ana cadde olarak da tanımlanan alışveriş 

caddeleri, etrafında az katlı binalar bulunan, zemin katlarında ticari mağazaların olduğu, 

yürünebilir, kentsel çevre ile ilişkisi olan, yaya ve araç trafiğinin yüksek olduğu, kontrol 

edilemeyen kamusal ve sosyal etkinliklerin gerçekleştiği caddeler olarak ifade edilebilir 

(Southworth 2005, Ercoşkun ve Özduru 2013, Baki 2014). Cadde mağazacılığı bu sebeple 

kent merkezinde yer alan alışveriş caddeleri için önemlidir. Bu caddelerde daha çok yerel 

ticari işletmeler konumlanır (Yalçıner Ercoşkun ve Özüduru 2013). Cadde mağazacılığı, 

cadde statüsünde olan ve mağazası bu cadde üzerinde konumlanmış işletmelerde, erişimi 

direk cadde üzerinden sağlanan ve caddeye cephesi olan mağazalar olarak ifade edilebilir 

(Anonim 2017b). 

Alışveriş merkezleri ise, kentin kültürel yapısı, tüketicinin, perakendenin bir arada 

buluştuğu mekânlar olarak ifade edilebilir (Uzun vd. 2000, Ceylan 2017). Arslan’a (2007) 

göre alışveriş merkezleri tek yapı veya yapılar grubundan oluşmuştur. Niceliği ve 

formatına göre diğer çarşı öğelerinin de bulunduğu kapalı veya açık mekânlı bağımsız 

çarşılardır (Tanrıvermiş 2017). Bir başka tanıma göre ise AVM’ler, bir merkezi yönetim 

altında, merkezden sorumlu bir yönetici tarafından idare ve kontrol edilen, ayrıca merkez 

içindeki her birimin kiralanma yoluyla işletildiği büyük komplekslerdir olarak ifade 

edilmiştir (Gedik ve Büyükdoğan 2017, Tanrıvermiş 2017). Artan tüketim sebebiyle 

AVM’lerde bulunan işletmeler ve yatırımcı hızlı bir şekilde sermayesini paraya 

dönüştürür. Kent merkezinin olumlu özelliklerini taklit eden ancak kentte yaşanan 

olumsuz faktörlerden arındırılmış, trafik problemi, otopark ve vale hizmetinin olmaması 

ya da yetersiz olması, sosyal ve kültürel aktivitelerin yetersiz olması, güvenlik 

önlemlerinin yetersizliği, olumsuz iklim koşulları gibi, olmasından dolayı kent içerisinde 
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yeni bir sosyal yaşama mekânı oluşturmuştur (Uzun vd. 2000, Ceylan 2017). Merkezi bir 

birim tarafından tasarlanan, planlanan, yapılandırılan ve yönetilen perakende mağazaların 

ve çeşitli mal ve hizmet kuruluşlarının yer aldığı bir olan AVM’ler, ticari işletme tiplerini 

ve farklı hacimlerde satış birimlerini içinde bulunduran bu kompleks yapılar belli bir alan 

içindeki tüketicilere hizmet vermek üzere ya da belirli bir tüketici grubuna hizmet vermek 

üzere yapılandırılarak kurulurlar (Cengiz ve Özden 2005, Köksal ve Emirza 2011). 

Alışveriş merkezleri, tarihi ve kültürel kimliğe sahip olmadıkları halde kent 

merkezlerdeki kadar ticari işlevlere sahiptirler. Ticari işlevlerin ötesinde, işyerlerini ve 

araştırma alanlarını, toplumsal, kültürel ve eğlence işlevlerini de bünyelerinde 

barındırmaktadırlar. Ekonomik, mekânsal ve toplumsal bakış açılarıyla irdelendiğinde 

alışveriş merkezlerinin kent merkezlerini taklit ettiği söylenebilir. Alışveriş merkezlerinin 

son teknoloji ile donatılmış, en iyi yerde konumlandırılmış, birçok işlevi barındıran 

mükemmel mimariye sahip kentsel merkez özelliği gösterip göstermediği 

sorgulanmalıdır (Gürün Aksel 2005). Sonuç olarak, bir yönetim anlayışına sahip 

olmayan, bir tesis gibi yönetilmeyen ve geleneksel olarak gelişen alışveriş caddeleri, 

tamamen tüketici davranışlarına ve ihtiyaçlarına yönelik gelişen aynı zamanda yönetilen 

alışveriş merkezlerine yenik düşmektedir.  

2.2.1 Dünyada perakende sektörünün gelişiminin cadde mağazacılığı açısından 

incelenmesi 

Teknolojinin gelişmesiyle, internet satış hacminin artmasıyla, dünyanın her yerinde 

perakende sektöründe yapısal değişimler gözlemlenmeye başlamıştır. Internet satılarının 

artan bir şekilde devam etmesi, bunun sonucu olarak alışveriş merkezlerinin kapanması 

ve perakendecilerin küçülmelerine rağmen cadde perakende lokasyonlarında kiralar 

toparlanma göstermiştir (Anonim 2018a, Kaya Öztürk 2018). Ancak bu durum her ülke 

için ayrı ayrı değerlendirildiğinde ülke bazında farklı sonuçlara neden olmuştur. 

Alışveriş modellerindeki değişimlerden dolayı, tüketicinin ve perakendecinin değişen 

davranışlarının bazı ülkelerde bu değişimin sonucu olarak, alışveriş caddelerinde 

ziyaretçi sayıları azalmış, alışveriş caddeleri kimliksizleşmeye doğru ilerlemiştir. Bu 



24 

 

 

 

durumda perakendeciler ve yerel yönetimler tarafından alışveriş caddeleri için yeni geniş 

formatın tanıtılması gerekliliği ortaya çıkmıştır (Balsas 2000).  

Avrupa’da “Şehir Merkezleri Yönetim Programı” her kentin, kendi kent kimliği 

dokusuna göre uygun geliştirilen yöntemlerle uygulanmaktadır (Kaya Öztürk 2018). 

Şehir Merkezi Yönetimi tanımı, görevleri ile ilgili farklı tanımlar yapılmıştır (Healey ve 

Baker 1994, Kaya Öztürk 2018). Şehir Merkezi Yönetimi Derneği (ATCM); şehir 

merkezi yönetimini, yerel yönetim profesyonellerinin, kamu ve özel sektörün etkin bir 

şekilde koordinasyonunu ver işbirliğini sağlamak; gayrimenkul, inşaat ve çevre 

alanlarında dünyanın en saygın meslek, eğitim ve akreditasyon kurumu olan Lisanslı 

Değerleme Uzmanları Kraliyet Kurumu (RICS) ise; kamu otoriteleri, özel sektör ve 

gönüllü kuruluşların ortaklığı ile şehir merkezlerinin çevre, güvenlik ve rahatlık 

bakımından standardizasyonlarını gerçekleştirme olarak ifade etmektedir. Son olarak 

İngiltere Perakende Konsorsiyumu (BRC); kamu ve özel sektör ortaklığı ile şehir 

merkezlerinin rekabetçi yanlarını ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmak olarak tanımlamıştır 

(Kaya Öztürk 2018). 

Perakende planlama politikaları eksikliği olan Portekiz’in, Avrupa ülkesi, şehir 

merkezlerindeki alışveriş bölgelerinin yeniden canlanması için 1990 yılında “Şehir 

Merkezi Canlandırma Programları” adı altında kent merkezinin ticari alanlarının yeniden 

canlandırılması için bir program kurulmuştur. Bu program yerel yönetimlerin bütünsel ve 

kapsamlı olarak, planlama yaklaşımları doğrultusunda, şehir merkezlerinin yeniden 

canlanmasına yardımcı olacak ve şehir merkezleri daha yaşanabilir hale getirecek ticari 

canlandırma stratejileri geliştirmeyi hedeflemiştir (Balsas 2000, Kaya Öztürk 2018). Bu 

programlar, yalnızca kamu değil, aynı zamanda şehir merkezinde ticaretin yeniden 

canlandırılması için özel fonların kanalize edilmesi amacıyla kamu özel ortaklıklarına 

vurgu yapmaktadır.  

Şehir Merkezi Canlandırma Programları’nın amacı, daha temiz, daha güvenli ve dostça 

alanlar yaratarak mekân olgusunu geliştirmeleri; satışları, kiraları, mülk değerini 

iyileştirerek; perakende satış, rekreasyon, restoranlar gibi yeni faaliyetlerin ortaya 

çıkmasına katkıda bulunurlar; böylece ofis ve turizm pazarlarını güçlendirmiş olurlar. 

Programların çoğu, şehir merkezlerinin canlılığını ve uygulanabilirliğini geliştirmek için 
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“Dört A Çerçevesini” (accessibility, attractions, amenities and action) kullanmaktadır. Bu 

çerçeve şehir merkezlerinin sağlığı için kritik olarak tanımlanan dört geniş alanı 

kullanmaktadır; erişilebilirlik, çekicilik, kolaylıklar ve eylemdir (Balsas 2000).  

Regent Caddesi; şehir merkezi yönetimi konusunda en gelişmiş ülke İngilteredir. Yerel 

yönetim ve özel sektörün ortaklığı ile yürütülen “İngiliz Şehir Merkezi Yönetimi” 

programı uygulanmaktadır. Bu sebeple, cadde yönetimine yönelik en iyi örneği teşkil 

etmektedir (Balsas 2000, Kaya Öztürk 2018).  

1980’li yıllarda, perakende sektörünün gelişiminin kent merkezlerini olumsuz 

etkileyeceği yönünde endişelerinden kaynaklı oluşturulmuş ve 2008 yılında 550 üyeye 

sahip olan, kamu-özel işbirliği ortaklığı ile şehir merkezinin çekiciliğini korumaya 

yönelik programların yürütüldüğü Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti adına dernek 

kurulmuştur (Andrés Coca-Stefaniak vd. 2008, Kaya Öztürk 2018). Daha sonra yönetim 

yapısının modeli ile ilgili dört evre belirlenmiştir. Bu evrelerden ilki tasarım aşamasıdır. 

Burada şehir merkezinin modeli tartışılır. Evrenin ikinci aşamasında, bebeklik aşaması 

olarak da belirtilen, yerel yönetimlerin öncü rolü sahiplendiği kısımdır. Evrenin üçüncü 

aşaması ise geçici ortaklık tasarımı yönettiği büyüme aşaması ve evrenin dördüncü 

aşaması ise özel sektörün hâkim olduğu, resmin bir ortaklığın yaratıldığı, olgunluk 

aşamasıdır (Wells 1991, Kaya Öztürk 2018). Bunun dışında 1996 yılında İngiltere’de 

düzenlenen “Birinci Dünya Şehir Merkezi Kongresi ve Manastır Şehir Merkezi 

Yönetimi” kongresinin en önemli sonucu, her bir kent için kendine özgü ve yeniden 

canlandırmaya yönelik özel bir yaklaşım olması gerekliliğidir (Balsas 2000). Alışveriş 

caddelerinin, bulundukları konum, tarihi ve kültürel dokusu, ulaşım aksaları ile bağlantısı, 

topografyası, çevresinde yer alan kent fonksiyonlarıyla olan ilişkisi her bir bölge için 

farklılık göstereceğinden, yönetim yaklaşımlarında değişkenlik olması gerekliliği 

vurgulanmaktadır.  

Cadde yönetimine ilişkin, profesyonel olarak yönetilen dünyanın ilk alışveriş caddesi 

olarak kabul edilen, İngiltere’de yer alan Regent Caddesi, Kraliyet ve özel sektör işbirliği 

ile iyi bir örnek olduğu söylenebilir. Cadde üzerinde mülkiyetin yönetimi özel sektörel 

aittir (Kaya Öztürk 2018).  
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Regent Street Partnership, beş yıl süren bir sözleşmede Regent Caddesi’nde doğrudan 

yönetimi yapan, Regent Caddesi Yönetim Direktörlüğü (RSMD) denetlemek üzere Jones 

Lang La Salle’ yi (JLL) 2015 yılında görevlendirmiştir. RSLD markası altında JLL’nin 

mülk ve tesis yönetimi ile Regent Caddesi’ndeki işgalcilerle günlük ilişkilerini 

üstlendiğini görülmüştür. Londra Merkez Yönetim Direktörü Direktör David Gardiner, 

Perakende Yönetim Direktörü Jordan Jeffrey ve JLL’nin Mülk ve Varlık Yönetimi 

Başkanı Nigel Wheeler ile yakın çalışmak üzere JLL’ye geçmiştir. Bir emlak geliştime 

şirketi olan The Crown Estate Regent Street şirketinin Portföy Başkanı David Shaw 

tarafından mağazalarda ve modern ofislerde global markaları ve işletmeleri tutmak ve 

çekmek için hizmet sunması amacıyla JLL yönetimi devralmıştır. Regent Sokak Portföyü 

Başkanı Global CEO’su Colin Dyer’dir. JLL İngiltere CEO’su ise Guy Grainger’dir.  

Crown Estate, The Crown Estate’in ortak girişim ortağı Norges Bank Yatırım 

Yönetimi’ni de (NBIM) içeren Regent Street Ortaklığı adına Regent Caddesi’ni 

yönetmektedir.  2002’den bu yana, Regent Street için 1 milyar sterlinlik bir yatırım 

program ile Regent Caddesi’nin tarihi cephelerinin arkasında yüksek kaliteli modern 

perakende ve ofis alanı oluşturmak için tarihi blokları yeniden geliştirilmiştir. Bu yapılan 

değişiklikler sayesinde Regent Caddesi’nin kiracılar arasında çok sayıda başarılı global 

perakendeci, restoran ve şirket sayan, dünyanın en popüler alışveriş, eğlence ve iş 

yerlerinden birine dönüştüğünü göstermiştir (Anonymous 2015).  

Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’nın Westminster semtinde bulunan, adını Veliaht 

Prensi George’den alan John Nash’in talimatları ile 1825 yılında inşa edilmiş ve “Moda 

Merkezi” olan Regent Caddesi, yaklaşık 1.3 km uzunluğunda bir alışveriş caddesidir 

(Kaya Öztürk 2018). Cadde Waterloo Place’den başlayıp, Piccadilly Circus’a kadar 

devam etmektedir (Şekil 2.4). Cadde Londra’nın West End bölgesinde en büyük alışveriş 

caddelerinden biridir. Cadde tasarımıyla İngiltere’de şehir planlamasının ilk örneğini 

teşkil eder. 19. yüzyılın sonunda, değişen perakende sektörü orijinal binaların küçük ve 

eski yapısı, ticareti kısıtlamaya başladığından caddenin kimliksizleşmesi korkusuyla 

yıkılmış Crown Estate Şirketi kontrolünde yeniden geliştirilmiştir (Anonymous 2019b, 

Kaya Öztürk 2018). 
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Şekil 2.4 Regent Caddesi konumu (Anonymous 2019a) 

Regent Caddesi’nde, 1903 yılına ait, cadde yönetimine geçilmeden önceki görüntüsü 

incelendiğinde, kent içerisinde önemli ticari akslardan biri olduğu anlaşılmaktadır. 

Zamanla gelişen caddenin tarihi bir dokusunun neden bu denli hala korunmak ve 

geliştirilmek istenildiği anlaşılmaktadır (Şekil 2.5). 

 

Şekil 2.5 Regent Caddesi görünümü 1903 (Anonymous 2019c) 

Regent Caddesi’nin 2017 yılına ait görüntüleri incelendiğinde, hala tarihi dokusunu 

koruduğu ve ticari aks özelliğini kaybetmediği anlaşılmaktadır (Şekil 2.6). Regent 

Caddesi, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir. Cadde üzerinde 

20.000’den fazla kişi istihdam etmektedir. İkinci sınıf kabul edilen cadde mağazalarının 
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cepheleri ünlü mimar John Nash tarafından tasarlanmıştır. Regent Caddesi’nde önde 

gelen çağdaş sanatçıların, The Crown Estate Şirketinin yönettiği, sanat eserleri 

bulunmaktadır. Regent Street Partnership, caddeyi ödüllü bir uluslararası varış noktasına 

dönüştürmek için yatırılan 20 yıllık 1 milyar Euro’luk yatırım programına bağlı kalmaya 

devam etmektedir.  

 

Şekil 2.6 Regent Caddesi görünümü (Rowan 2017) 

Yönetim organizasyonun amacı; caddenin tarihi dokusunu, görsel ve bütünsel kimliğini 

korumak, etkin pazarlama stratejileri geliştirmek, marka karmasını yönetmek, reklam, 

kampanya, etkinlik düzenlemek, kaliteli pazarlama kampanyası oluşturmak, cadde 

üzerinde yer almak isteyen perakende kiralamalarına aracılık etmek ve uygun lokasyon 

seçmek, caddenin temizliği, güvenliği ve trafik akışı konularını yönetmek, yerel 

yönetimle olan ilişkilerde aracılık yapmaktır (Kaya Öztürk 2018, Anonymous 2019b). 

New York 5th Avenue; kent merkezlerinin yeniden canlandırılması, insanlar için daha 

yaşanabilir kentlerin yaratılması, kentin tarihi ve kültürel yapısının korunması ve 

sürdürülebilir olması için perakende planlama ve şehir merkezi yönetiminin sunduğu son 

farkındalığa bağlı olarak caddelerde ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için kapsamlı bir 

canlandırma stratejisi geliştirmeyi amaçlayan Amerika Birleşik Devletleri’nde “Ana 

Cadde Programı” kapsamında “Main Street Amerika” adı altında 35 yılı aşkın süredir 
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tarihi ticari bölgeleri canlandırma stratejisi ile kar amacı gütmeyen 1600’den fazla 

topluluğun oluşturduğu, bir organizasyon tarafından cadde yönetimi faaliyetleri 

yürütülmektedir (Balsas  2000, Kaya Öztürk 2018).  

Cadde yönetimi için bir araya gelen topluluk, yerel ihtiyaç ve fırsatlara göre uyarlanmış 

ve ekonomik yeniden yapılanma, organizasyon, tanıtım, tasarım olmak üzere dört gruptan 

oluşmaktadır. Bu kapsamda yeni kurulacak olan ve mevcut işletmelere yardımcı olarak 

gayri mülklerin gelişimini hızlandırır, yenilikleri teşvik ederek, girişimcileri 

yönlendirerek ekonominin canlanmasına destek olur, ticari bölgenin farklılaşmasına 

neden olan ticari gayrimenkulün fiziki görünümünü değiştirerek cadde tasarımını 

geliştirir, caddenin kendine özgü özelliklerini sergilemek amacıyla tanıtım yaparken 

olumlu bir imaj oluşturur ve ekonomik faaliyetlerin merkezi haline getirir ve bu işlemler 

yaparken toplumun da katılımını sağlayarak sürdürülebilir güçlü bir organizasyon 

oluşturur (Kaya Öztürk 2018).  

Ana Cadde Programı’nın dışında amacı bağımsız perakendecilerin kendilerini yeni bir 

kurumda aktif olarak organize ettikleri ve ek kamu iyileştirmeleri için ödeme yapmak 

koşuluyla ve perakendeyi ticari bölgelere teşvik etmek olan “İş Geliştirme Bölgesi 

Programları” ABD’de uygulanan bir diğer programdır. Burada perakendecilere zorunlu 

bir vergi uyguladıkları yaklaşımı yansıtmaktadır. Çünkü mülk sahipleri 

gayrimenkullerinin değerinin çevredeki ölçütlere bağlı olduğunu kabul etmektedir 

(Balsas 2000).  

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinin Manhattan semtinde yer alan Beşinci 

Cadde, Harlem’deki Batı 143. Cadde’den Greenwich Village’taki Washington Square 

Park’a kadar devam etmektedir. Cushman and Wakefield Şirketinin (2018) “Main Streets 

Across The World 2018” başlıklı raporunda Beşinci Cadde, dünyanın en pahalı alışveriş 

caddeleri arasında yer almaktadır (Anonymous 2018). Beşinci Cadde, 49. ve 60. Sokaklar 

arasında yer almaktadır (Şekil 2.7). Prestijli markaların mağazalarda konumlandığı bir 

alışveriş caddesidir. Yaklaşık 25 m genişliğinde ve 11 km uzunluğunda ve yayalar için 

uzun bir cadde olmasına rağmen, birçok kentsel fonksiyonları yani rekreasyon alanları, 

önemli tarihi binalar, ticaret alanı gibi birleştirdiğinden aynı zamanda ulaşım 
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bağlantılarının fazla ve gelişmiş olmasından kaynaklı cadde daima hareketlidir (Baki 

2014)  

 

Şekil 2.7 Newyork Beşinci Cadde uydu görüntüsü (Baki 2014) 

New York 5. Cadde; Güneyde Washington Square Park ile başlamakta, Central Park’ın 

doğusundan yukarı doğu yakasına geçerek Harlem Nehri boyunca devam etmektedir 

(Şekil 2.8). Cadde hem yaya trafiği hem de taşıt trafiği yönünden yoğun aynı zamanda 

cadde üzerinde birçok tarihi yapılar, dünyaca bilinen marka cadde mağazaları, müzeler, 

şehir kütüphanesi, sosyal ve kültürel mekanlar, iş merkezleri, restoranlar, kafeler gibi 

mekanlarla zengin bir caddedir (Öztürk 2011, Baki 2014). 

 

Şekil 2.8 Newyork Beşinci Cadde görünümü (Anonymous 2019d) 
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New York Beşinci Cadde’nin, cadde yönetimi kapsamında sistematik bir şekilde 

yönetiliyor olması, bu durumdan dolayı cadde üzerinde konumlanan faaliyetlerin bir 

düzen içerisinde konumlanması, yeni geleceği planlanan faaliyetin ise caddenin bütününe 

zarar vermeyecek şekilde konumlanması, caddede yer alan yapılar ile mekanlar arasında 

geçişlerin ziyaretçiler açısından çekici olması, cadde yönetiminin uygulanmasından 

kaynaklanmaktadır (Baki 2014).  

Tokyo, Chuo Dori Caddesi; Japonya’nın başkent Tokyo’da yer alan geçmişi 1603-1867 

yıllarına dayanan Ginza semtinin ana caddesi olan Chuo Dori Caddesi, 1872 yılında 

meydana gelen yangından sonra Meiji hükümeti modernleştirme akımı sonrasında anlam 

kazanmıştır. Binaları yeniden inşa ederken caddenin geniş tutulmasına özen gösterilmiş, 

bütüncül tasarım yaklaşımıyla ateşe dayanıklı binalar inşa edilmiştir. Zamanla 2-3 katlı 

Georgian tarzı yapılarıyla caddenin güney batısında Shimbashi köprüsünden Kyobashi 

köprüsüne kadar uzanan batı tarzı alışveriş caddesi haline dönüşmüştür. Chuo Dori 

Caddesi, Ginza’nın hükümet binasını ve Shimbashi istasyonunu birbirine bağlamaktadır 

(Şekil 2.9). Cadde yaklaşık 2 km uzunluğunda, 25 m genişliğindedir (Baki 2014). 

 

Şekil 2.9 Ginza Chuo Dori Caddesi uydu görüntüsü (Baki 2014) 

Butikler ve mağazalarla kaplı olan Chuo Dori Caddesi, Ginza’nın içinden geçen ana 

alışveriş caddesidir. Ağırlıklı olarak lüks giyim ve teknoloji mağazalarının konumlandığı, 

sanat galerisi, restoranlar ve kafelerin yer seçtiği önemli bir caddedir. Bu alışveriş caddesi 

doğu-batı yönünde uzanır ve diğer alışveriş caddesi olan Harumi Dori Caddesi ile 

kesişmektedir. Aynı zamanda bu kesişim noktalarında Wako ve Mitsukoshi isimli 
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alışveriş merkezleri bulunmaktadır. Alışveriş merkezlerine rağmen turistler tarafından 

çok dikkat çeken bir caddedir (Rowthorn 2019). 

1960’lı yıllarda başlayan “Hokoten” olarak ifade edilen anlamı ise yaya cenneti olan 

uygulama ise hafta sonları caddenin 12:00-17:00 saatleri arasında araç trafiğine 

kapatılmasıyla ilgili uygulamanın bir diğer ifadesidir (Baki 2014, Rowthorn 2019).  Bu 

uygulamada (Şekil 2.10), hafta sonları, Chuo Dori Caddesi otomobil trafiğine kapalıdır 

ve ziyaretçilerin kullanması için cadde şemsiye ve sandalyelerle tamamlanmış bir “Yaya 

cenneti” haline dönüşmüştür (Rowthorn 2019). Cushman and Wakefield Şirketinin 

(2018) “Main Streets Across The World 2018” başlıklı raporunda Chuo Dori Caddesi, 

dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri arasında yer almaktadır (Anonymous 2018).  

 

Şekil 2.10 Ginza Chuo Dori Caddesi “Yaya cenneti” görünümü  (Rowthorn 2019) 

Sonuç olarak dünyaca bilinen ve en pahalı caddeler arasında yer alan bazı uygulamaları 

incelendiğinde, cadde yönetimi uygulamalarının olumlu etkileri görülmektedir. Bir 

yönetim anlayışını kapsamında gelişen, dünyaca bilinen alışveriş caddelerinin, 

mülkiyetinin tamamen hükümette olduğu ve kamu-özel sektör işbirliği, cadde 

yönetiminin öneminin farkında olan ve bilinçli şahıslardan oluşan bir örgütün yerel 

yönetimle işbirliği ya da tamamen yerel yönetimin müdehaleleri doğrultusunda 

geliştirildiği anlaşılmaktadır. Bölgenin kültürel ve mevzuat yapısına göre değişiklik 

gösteren bu yönetim anlayışlarından hepsinin ortak hedefleri vardır. Cadde 
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yönetimlerinin ortak özellikleri; caddenin tarihi dokusunu korumak, görsel ve bütünsel 

kimliği korumak, cadde mağazaları açısından etkin pazarlama stratejileri geliştirmek, cadde 

özelinde marka karmasını yönetmek, caddenin ziyaretçiler açısından çekiciliğini arttırmak, 

cadde mağazalarının kazançlarını arttırmak amacıyla ve yine caddenin çekiciliğini arrtırmak 

amacıyla cadde özelinde reklam, kampanya, etkinlik düzenlemek, cadde üzerinde yer almak 

isteyen perakende mağazalarının kiralamalarına aracılık etmek ve işletmeci açısından uygun 

lokasyon seçmek, caddenin temizliğini, güvenliğini, araç ve yaya trafik akışını yönetmek, 

eğer özel sektör yönetim kapsamında yer alıyorsa yerel yönetimle olan ilişkilerde aracılık 

yapmak olarak sıralanmaktadır (Kaya Öztürk 2018). Cadde yönetiminde özel şirketlerin, 

yerel yönetimler ve paydaşlar yönünden ortak bir paydada buluşuyor olması açısından ne 

kadar önemli bir kavram olduğu, alışveriş caddelerinin, cadde mağazacılığı yapan 

işletmeler ve ziyaretçileri ile bir bütün olduğu anlaşılmaktadır.  

2.2.2 Türkiye’de perakende sektörünün gelişiminin cadde mağazılığı açısından            

incelenmesi 

Türkiye’de cadde mağazacılığına yönelik bir mevzuat bulunmamaktadır. Cadde 

mağazacılığına yönelik bir mevzuat düzenlenmesinin eksikliğinden kaynaklı alışveriş 

caddeleri artan alışveriş merkezi sayısından dolayı ziyaretçi kaybetmekte, cadde üzerinde 

konumlanan markaların AVM’leri tercih etmesi gibi olumsuz faktörlere yenik 

düşmektedir.  

Mevzuat açısından öncelikle irdelemek istenildiğinde, Perakende Ticaretin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanunun1 3’üncü maddesinde; cadde alışveriş merkezlerinin 

tanımı ile alışveriş caddelerinde konumlanan işletmelere yönelik ise büyük mağazaların, 

mağaza markalı ürün, perakende işletmeleri, satış alanı, zincir mağaza tanımlarına yer 

verilmiştir. İlgili kanunun 9’uncu maddesinde perakende işletmelerin indirimli veya 

promosyonlu satış kampanyaları düzenleyebileceğine, ayrıca yerel idareler ile kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların ortağı olduğu şirketler veya diğer 

tüzel kişiler, perakende işletmelerin katılımıyla, ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde 

alışveriş festivali düzenleyebileceğinden bahsetmektedir. İlgili kanunun 10’uncu 

                                                 
1
 T.C. Resmi Gazetesi, Tarih: 29.01.2015, Sayı: 29251 
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maddesinde sürekli indirimli satış ifadesini tanımlamış ve bu şekilde olan perakendelerin 

mağaza ön cephelerinde ve içlerinde satış türünün gösterilmesi gerekliliğinden 

bahsetmektedir.  

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin2 3’üncü 

maddesinde, büyük mağaza tanımına yer verilmiş ve en az 400 m2 olacağı belirtilmiştir. 

Perakende işletme, satış alanı, zincir mağaza tanımlarına yer verilmiştir. İlgili 

Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde sürekli indirimli satış yapan perakendelerin mağaza ön 

cephelerinde ve içlerinde satış türünün gösterilmesi gerekliliğinden bahsetmektedir. İlgili 

Yönetmeliğin 13’üncü maddesinde çalışma saatlerinin ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde 

belirlenebileceğine değinmektedir. İlgili Yönetmeliğin yine 12’nci maddesinde, alışveriş 

merkezlerine yönelik, kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenler ile ilgili satış 

alanının en az binde ikisi için yer ayıracağı ve ayrılan kira bedelinin dörtte birinden fazla 

olamayacağından bahsetmektedir. 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin3 34’üncü maddesi 

incelenmiştir. Yönetmelikte, meyhane, bar, oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile 

açık alkollü, içki satılan yerlerin açılmasına izin verilirken mesafe o yerin en az yüz metre 

mesafe kıstası yer almaktadır.  

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin4 3’üncü maddesinde ise alışveriş merkezi, 

alışveriş merkezi yönetimi, büyük mağaza, perakende işletme, satış alanı tanımlaması 

yapılmıştır. İlgili yönetmeliğin 4’ncü maddesinde alışveriş merkezlerinin en az beş bin 

metrekare satış alanına sahip, içinde bir büyük mağaza niteliğini taşımak suretiyle en az 

on işyerine veya büyük mağazaya sahip olması, iş yeri olması dahi en az otuz işyerine 

sahip olması gerektiği belirtilmiştir. Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde alışveriş 

merkezlerinde kullanımının ücretsiz olması koşuluyla kültürel ve sosyal etkinlik alanı, 

dinlenme alanları, çocuk oyun alanı, acil tıbbi müdahale ünitesi gibi olması gereken ortak 

kullanıma konu olan yerler belirtilmiştir. Ancak otoparkın kullanımının sınırlandırılması 

için ücretlendirme yapılabileceği ayrıca ifade edilmiştir. Yönetmeliğin 7’nci maddesinde 

                                                 
2 

T.C. Resmi Gazetesi, Tarih: 6.08.2016, Sayı: 29793 
3
 T.C. Resmi Gazetesi, Tarih: 10.8.2005, Sayı: 25902 

4
 T.C. Resmi Gazetesi, Tarih: 26.02.2016, Sayı: 29636 
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alışveriş merkezlerinde satış alanının binde beşi oranında söyleşi, tanıtım ve imza günleri, 

sergi, sosyal ve kültürel etkinlikler için yer ayrılması gerekliliği belirtilmiştir. 

Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde alışveriş merkezlerinde kolay ulaşılabilecek yerlerde 

her katta on metrekareden az olmamak şartıyla insani faaliyetlerin karşılanması için alan 

ayrılması gerekliliği belirtilmiştir. Yönetmeliğin 10’ncu maddesinde ibadet yeri 

mekanlarının olması ile ilgili düzenlemeden bahsedilmektedir. Ortak giderler ile ilgili 

yönetmeliğin 11’inci maddesinde düzenlemeler yer almaktadır. Ortak kullanım 

alanlarından elde edilen gelirlerin ve giderlerin, perakendeci işletmelerin talep etmesi 

halinde temin edebileceklerinden bahsedilmektedir. Yer tahsisine yönelik, yönetmeliğin 

12’nci maddesinde esnaf ve sanatkarlar işletmecilerine, geleneksel, kültürel ve sanatsal 

değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere alışveriş merkezinde satış 

alanın en az binde üç oranında yer tahsis edilmesine değinilmiştir. Güvenlik hizmetlerinin 

nasıl sağlanması gerektiğine yönelik değinme, yönetmelikte madde 19’da yer almaktadır.  

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin İmar Yönetmeliği5 incelenmiştir. Yönetmelikte 

madde 18’de merkezi iş alanının tanımı yapılmıştır. Yönetmeliğin 37’nci maddesinde 

sokak cephesi ile ilgili belediyenin imar biriminin uygun görmesi halinde uyumlu bir dış 

cephe ile binanın cephe elemanı ile kaplanabileceğinden bahsetmektedir.  

Cadde mağazacılığı açısından yasalar incelendiğinde alışveriş merkezlerine yönelik 

yönetmelik düzenlenmiş, ayrıca perakende mağazalara yönelik tanımlar ve bazı 

düzenlemelere yer verilmiştir. Ancak cadde mağazacılığı, tamamen perakendecilik 

kapsamında değerlendirilmemeli, cadde mağazacılığıyla ilgili yerel yönetimler ve 

merkezi yönetim işbirliğine de ayrı bir düzenleme getirilmesi gerekmektedir. Kent 

içerisinde özellikli, kent kimliğini yansıtan, kentin kültürel dokusunun okunduğu, 

kendine özgü kimliği oluşmuş veya geliştirilmesi gereken caddeler özel çalışmalar ile 

tespit edilmeli, cadde üzerinde yer alan mağaza sahipleri, kiracılar örgütlenmeye teşvik 

edilmeli, profesyonel şahıslar/şirketler tarafından yönetilmesinin dünya örneklerinin 

olduğu tanıtım broşürleri hazırlanarak teşvik edilmelidir. Bu organizasyonun yerel ve 

                                                 
5
 T.C. Resmi Gazetesi, Tarih: 08.06.2018, Sayı: 30445 
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merkezi yönetimlerle işbirliği içerisinde olabilmesi için her iki tarafın da yeterli bilince 

sahip olmaması gerekmektedir. 

2.3 Türkiye’de Alışveriş Caddelerine Yönelik Yönetimsel Yaklaşımlar  

Türkiye’de cadde yönetimi kavramı henüz gelişmediğinden ve cadde yönetimini 

destekleyecek bir mevzuat çalışması olmadığından, doğrudan cadde yönetimini 

üstlenebilecek özel bir şirket bulunmamaktadır. Bu sebeple cadde yönetimini 

üstlenebilecek, bazı ülkelerde cadde yönetimi ile ilgili yeterli tecrübeye sahip  potansiyel 

şirketler bulunmakta, ancak perakendecilerin özel sektör şirketler ile organize olması 

halinde, yerel yönetimlerin de desteğiyle sağlanabilecek şekilde cadde yönetimi 

yapılabilektir.  Bu yönetim anlayışı dışında cadde yönetimi belediyelerin kendi 

bünyelerinde uyguladıkları programlar kapsamında yer alması halinde yapılabilmektedir 

(Kaya Öztürk 2018).   

Türkiye’de, merkezi Amerikada Şikago (İllinois) şehrinde olan JLL Türkiye, bir emlak 

hizmetleri ve yatırım yönetimi konusunda uzmanlaşmış danışmanlık şirketidir.  

Türkiye’de cadde yönetimi kavramı gelişmediğinden dolayı cadde yönetimiyle bağlantılı 

olabilecek kiralama hizmetleri, yatırım yönetimi, proje ve geliştirme hizmetleri, mülk 

yönetimi, değerleme danışmanlığı gibi hizmetleri vermektedir. Şirket tarafından 

hazırlanan “Perakende Caddelerini Yeniden Tanımlamak” isimli rapor İstanbul’un 

alışveriş caddelerinin son on yılda yerli ve yabancı turisti çeken Bağdat Caddesi, İstiklal 

Caddesi ve Nişantaşı gibi caddelerinde; özellikle görüntü ile gürültü kirliliğinin artması 

ve boşluk oranlarının yükselmesi gibi konular gündeme geldiği vurgulanmıştır. Bu 

sebeple hala bazı olumlu özellikleri sayesinde ayakta kalan bu caddelerin perakende 

ekosisteminin bozulmaya başladığını ve bu sebeple alışveriş merkezlerinde olduğu gibi 

yönetilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır (Anonim 2017b).  

Beyoğlu, İstiklal Caddesi; şehir merkezi canlandırma programının uygulaması olarak ilk 

Beyoğlu ilçesinde kamumun öncülüğünde 1985 yılında görülmektedir. Ana caddelerde 

faaliyet gösteren gönüllü bir organizasyon tarafından başlatılmıştır. Organizasyonun 

amacı, Beyoğlu’nu yaşanabilir bir kent haline getirmek için arsa, arazi ve mülk 

değerlerinin azalmasını engellemek ve yeniden canlanmasını sağlamak, gelişmeyi teşvik 



37 

 

 

 

etmek, arazi ve binaların etkin kullanımını sağlamak, mevcut ve yeni ticaret alanlarının 

gelişimini sağlamak, turist potansiyelini korumak gibi gerekli unsurlarla bağlantıyı 

sağlamaktır. Bu kapsamda, İstiklal Caddesi’nin kent içerisindeki kimliği ve imajını 

korumak, böylece perakendenin gelişimi için yeni fırsatlar yaratarak caddenin 

potansiyelini arttırmayı hedeflemiştir  (Kaya Öztürk 2018). 

Beyoğlu’nda yer alan İstiklal Caddesi, konumu itibariyle Tünel ve Taksim Meydanı’nı 

birbirine bağlayan, dokuz ayrı mahalleyi kapsayan, 1.420 metre uzunluğu ile bulunduğu 

şehirde en uzun yayalaştırılmış caddedir (Şekil 2.11). Caddenin Taksim Meydanı’ndan 

Tünel kısımına doğru ilk başta küçük ölçekli mağazalar ile büyük ulusal/uluslararası 

zincir mağazalar hâkim iken caddenin sonuna doğru yeme/içme ağırlıklı işletmeler, bazı 

giyim mağazalarının ağırlıklı olduğu görülmektedir. Cadde üzerinde yer yer yerel 

perakende mağazalar da bulunmaktadır (Anonim 2018a, Kaya Öztürk 2018).   

 

Şekil 2.11 İstiklal Caddesi uydu görüntüsü (Anonim 2019c) 

İstiklal Caddesi’ne ulaşım araçlarıyla erişmek mümkündür. Birçok tarihi yapıyı 

barındıran caddede, önceden Emek Sineması olan tarihi binanın yenileme çalışmaları 

sonucunda Büyük Kulüp Cercle D’Orient binasına dönüştürülmüş olması, caddede 

perakende mağazaların çeşitlenmesi ve bazı marka perakende mağazalarının yer alması 

bakımından olumlu yönde etkisi olmuştur (Kaya Öztürk 2018). Mekan kullanımları 

zamanla ilişkili olup, caddede farklı zaman dilimlerinde kalabalık yer değiştirmektedir 

(Deringöz 2016). 
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İstiklal Caddesi, kent merkezinde konumlu olması, birçok kent içi önemli fonksiyonlarını 

birbirine bağlaması, kentin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtması sebebiyle zamanla 

ticari aksın oluşmasıyla bir alışveriş caddesi haline gelmiştir (Şekil 2.12). Kentsel 

yenileme çalışmalarının kontrolsüz olması ve fazlalaşması, caddenin bütününde bazı 

perakende cadde mağazalarının çekilmesi gibi olumsuz etkiye neden olmuştur (Anonim 

2017b). 

 

Şekil 2.12 İstiklal Caddesi görünümü (Anonymous 2019e) 

İstiklal Caddesi’nde JLL, Cushman and Wakefield gibi uluslararası ortaklı emlak 

danışmanlığı yapan şirketler tarafından caddede yer almak isteyen dünya markalarını ya 

da Türkiye pazarında yer almak isteyen markalara danışmanlık yaparak, cadde üzerinde 

yer almaları amacıyla yönlendirmeler yapmaktadırlar. Ancak dünyaca ünlü caddelerde 

olduğu gibi bir yönetim anlayışı olmadığından, cadde yönetimini şirketler kendi 

imkanları doğrultusunda, danışmanlık hizmeti verdikleri yatırımcıların kazançlarını 

arttırabilmek amacıyla yapmaktadırlar.  

Bahçelievler 7.Cadde; Ankara ili, Bahçelievler Mahallesi’nde yer alan 7. Cadde 

(Aşkaabat Cadde), güneyde Milli Kütüphane’yi, kuzeyde 54. Cadde’yi birbirine 

bağlamaktadır (Şekil 2.13). Kent merkezine yaklaşık olarak 3 km mesafe uzaklıkta 

caddenin etrafında kuzey kısmında Bahriye Üçok Bulvarı, batı kısmında Atatürk Orman 
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Çiftliği ve Konya yolu, doğu kısmında Fevzi Çakmak Bulvarı, güneyinde Akdeniz 

Bulvarı bulunmaktadır (Ercoşkun ve Özüduru 2008). 

 

Şekil 2.13 Aşkaabat Caddesi uydu görüntüsü (Anonim 2019b) 

Caddenin yer aldığı Bahçelievler Mahallesi’nde, 1936 yılında Hermann Jansen tarafından 

konut kooperatifi olarak iki katlı bahçe evleri olarak planlanmıştır (Şekil 2.14). Bugün 7. 

Cadde’nin başlıca perakende mağazaları; giyim, hediyelik eşya dükkanları, çok çeşitli 

kafe ve barlardır. Bölgeye erişim, trafik sıkışıklığı sebebiyle problem teşkil etmektedir. 

Yaklaşık olarak 1.100 metre mesafe uzunluğa sahip cadde, alışveriş ve eğlence caddesi 

olarak popüler bir caddedir (Ercoşkun ve Özüduru 2008). 

 

Şekil 2.14 Aşkaabat Caddesi görünümü  (Yazarın kişisel arşivi 2019) 
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Türkiye’de cadde yönetimi uygulaması yapılmamaktadır. Ancak yerel yönetimlerin 

program kapsamında yer alması durumunda bazı uygulamalar yapılmıştır. Bu şekilde bir 

uygulamanın olmaması, alışveriş caddelerinin tamamen kendiliğinden perakende 

mağazalarının bireysel tercihleri doğrultusunda ya da yerel yönetimlerin ise bütünen değil 

de noktasal farklı uygulaması doğrultusunda oluşmuştur. Bu tür caddelerin özellikli, 

kimliksel dokularının korunması, popularitesinin artması, ziyaretçi sayısının artması, 

dünya markalarının bu caddelerde yer seçmesi için bir organizasyona ihtiyaç 

duyulmaktadır. Caddelerde yerel yönetimle perakende mağazalar arasında sorunların 

çözümlenmesine yönelik bir bağlantı sağlayabilecek bir kuruluşun olmaması, bireysel 

çabalar doğrultusunda sağlanmaya çalışılmaktadır. Son zamanlarda yaşanan terör 

olayları, ekonomik anlamda yaşanan Türk Parasının, yabancı para karşısında ciddi değer 

kaybetmesi, rant amacıyla caddelerde bir imar hakkı olan emsal artışı yapılarak, yıkılıp 

yeniden yapılırken kentsel yenileme çalışmaları, otopark problemi, mağazaların yanlış 

konumlanması gibi olumsuz faktörler caddenin ziyaretçi açısından çekiciliğini 

azaltmakta, marka perakende mağazaların caddelerden AVM’lere geçmesine neden 

olmakta ve kimliksizleşmektedir. 
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3. GAYRİMENKUL GELİŞTİRME KAPSAMINDA CADDE MAĞAZACILIĞI 

UYGULAMALARI AÇISINDA TUNALI HİLMİ CADDESİ ÖRNEĞİ 

Bu bölümde, öncelikli olarak araştırma alanına yönelik planlama sürecine değinilmiş ve 

araştırma alanının kent içerisindeki konumu incelenmiştir. Bölümün ikinci kısmında ise 

alan araştırması esnasında  cadde mağazalarının analizi yapılmış olup, aksesuar, 

ayakkabı/çanta, ayaküstü yeme/içme, bar/meyhane, elektronik/teknolojik ürünler/GSM 

operatör, gıda pazarlama, giyim, kafe/lokanta/pastane, optik, süpermarket, 

kozmetik/kişisel bakım, eczane ve diğer olmak üzere sektörlere göre kategorize 

edilmiştir. Ayrıca mağazaların kira değerlerinin analizi, gayrimenkul geliştirme anlayışı 

kapsamında cadde mağazacılığı uygulamaları ve etkileri değerlendirilmiştir. Cadde 

mağazacılığı yönetimine yönelik öneriler sunulmuştur.   

3.1 Araştırma Alanına Yönelik Planlama Süreci ve Kent İçerisindeki Konumunun 

İncelenmesi 

Ankara’nın başkent ilan edilmesinden sonra kentin yeni formunu almasına, başvurulan 

yeni mimari yaklaşımlar ve planlama anlayışları zemin hazırlamıştır. Bu doğrultuda, ilk 

planlama çalışması olarak Ankara için 1924 yılında Şehremaneti teşkilatı kurulmasıyla 

birlikte, Alman Mimar Carl Christoph Lörcher tarafından 1924’lü yıllarda Ankara’nın ilk 

planı hazırlanmış, planda akslara, meydanlara ve kaliteli kentsel mekânlara önem veren 

önemli tasarım kararlarına dayandırılmıştır. Ancak tam olarak uygulanamamış olmasına 

rağmen kentin şekillenmesinde etkili olmuştur (Resuloğlu 2014). 

Tunalı Hilmi Caddesi, Ankara’nın kent merkezini Ulus’tan Kızılay’a taşımasıyla 1930’lu 

yıllarda Hermann Jansen tarafından hazırlanan, Ankara’nın ilk Nazım Planı olan, 1932 

Jansen Planıyla şekillenmiştir (Şekil 3.1). Kavaklıdere Bölgesi’nin 1940’ların başında 

yeşil bir alan olarak ayrılmış, bugünkü Atatürk Bulvarı’nın Kuğulu Park ile kesiştiği 

yerden Tunalı Hilmi Caddesi’ne doğru küçük bir yol önerisi getirilmiştir (Resuloğlu 

2014). Yeni şehir merkezi olan Kızılay, 1950’lerin başında kentin güney tarafına doğru 

elçiliklerle ve varlıklı olan halk kesmiyle birleşen bir prestij aksı oluşturmuştur (Akçura 

1971, Resuloğlu 2014). Bu gelişmelerin bir sonucu olan Ankara, Kavaklıdere’nin olduğu 
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alana doğru, güneye doğru, büyümeye başlamıştır. Bu durum sonraki yıllarda Tunalı 

Hilmi Caddesi’nin de alt merkez olarak gelişmesine katkı sağlamıştır (Resuloğlu 2014).   

 

Şekil 3.1 Ankara 1932 Jansen Planı (Koyuncu 2013, Baki 2014) 

Mevcut durumu anlatan 1949’lu yıllara ait hali hazır haritadan henüz o dönemlerde 

yapılaşmanın fazla olmadığı anlaşılmaktadır (Şekil 3.2). Şehir merkezinin 

doygunluğunun bir sonucu olarak, fonksiyonların Kızılay’a kayması, Çankaya’ya çıkan 

Tunus Caddesi boyunca, ismini akan dereden alan Kavaklıdere Semti’nin yerleşim 

yapısında değişimlere neden olmuş, bağ evleri, üzüm bağları, Şarap Fabrikası bölgenin 

kimliğini oluştururken, gelir ve eğitim seviyesinin yüksek olduğu, 2-3 katlı konutlardan 
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oluşan mahalli yapı, merkezin kaymasıyla birlikte yerini apartmanlara bırakmıştır 

(Bakırcıoğlu Ünsal 2010). 

 

Şekil 3.2 1949 yılına ait Çankaya-Kavaklıdere Haritası (Resuloğlu 2014) 

1950’li yıllarda caddede; Hayat Apartmanı, İlbank Blokları ve üniversite gibi binalar 

bulunduğu döneme oranla lüks yüksek katlı konut olan apartlar dönemin binaları, cadde 

ve yakın çevresi üzerine inşa edilmiş, cadde üzerinde ve bölgede kültürel ve ticari 

faaliyetlerin daha da artmış olduğu gözlenmiştir (Resuloğlu 2011). 1957 yılında Yücel-

Uybadin Ankara Planının uygulanmaya başlamasıyla Kavaklıdere semtinin yerleşim 

bölgesinden alt kent merkezine dönüşmesine neden oluştur (Şekil 3.3). Kent gelişimi 

güney kısımda yer alan Cumhurbaşkanlığı Kökünün bulunduğu Çankaya semtine doğru 

gelişme göstermiştir. Plan yüksek yoğunluklu konut alanları ihtiyacını karşılamaktadır 

(Resuloğlu 2011, Baki 2014). 1970’lerden itibaren, Ankara kentin gelişmesinden yavaş 

yavaş büyümesinden kaynaklı, Ulus’tan Kızılay’a, sonra Çankaya’ya Kavaklıdere 

ilçesine doğru bir ilerleme başlamıştır (Aydın vd. 2005, Resuloğlu 2011). Atatürk 

Bulvarı, merkezi elçiliklerin, devlet dairelerinin bulunduğu bir iş, ticaret ve eğlence 

ekseni olarak merkezi karakterini korumuştur. Kültürel ve bir anlamda rekreasyonel 

etkinlikler, Tunalı Hilmi Caddesi’ne kaymıştır. 
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Şekil 3.3 Ankara 1957 Nihat Yücel – Raşit Uybadin Planı (Baki 2014) 

Her ne kadar cadde bir alt merkez olarak planlanmamasına rağmen, insanların günlük 

yaşam deneyimlerinin bir sonucu olarak böyle bir kimlik oluştur (Resuloğlu 2011). 

1980’ler caddenin dönüşümü için önemli bir rol oynamaktadır. Kuğulu Park ve pasajlar, 

özellikle de Kuğulu Pasajı inşa edilmesiyle cadde çekici yerleri haline geldi. Pasajın 

inşasından sonra, Seğmenler, Demirdöğen, Gümüşsoy, Ertuğ, Aynalı, Tunalı, Çelikler, 

Yetkin Pasajı açıldı. Aynı zamanda başka kullanımlı fonksiyonların, Flamingo Pastanesi, 

Pizza Pino, Milka Pastanesi, Balkanerler, Kral Çiftliği gibi, cadde üzerinde 

konumlanması caddenin ticari karakterine yön vermiştir (Resuloğlu 2011). 1980-1990 
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yılları arasında Türkiye’de moda kavramının gelişmesiyle cadde, zamanla alışveriş 

caddesi haline gelmiştir (Baki 2014). 

İsmini Jön Türk, eski politikacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyesi devlet 

adamı  olan Tunalı Hilmi Bey’den alan Tunalı Hilmi Caddesi’nin, merkezi konumlu 

olması, kent merkezini önemli kent fonksiyonlarıyla bağlaması, Ankara’nın en eski 

perakende yerleşim alanlarından biri olması, caddenin gün boyunca hareketli bir cadde 

olması, cadde üzerinde konumlanan cadde mağazalarının sektörel çeşitliliğe sahip olması, 

caddenin tarihi dokusunun olması, ziyaretçi profilinin çeşitli olması, yaya ve taşıt 

yoğunluğunun fazla olması, zemin katta bulunan dükkanların cadde mağazacılığı 

statüsüne uygun olması gibi nedenlerle zamanla kentin gelişmesiyle alışveriş caddesi 

haline gelmesi açısından önemli bir caddedir (Resuloğlu 2011).  

Tunalı Hilmi Caddesi kuzey-doğu yönünde uzanan, güneyde Kuğulu Park’ın da 

bulunduğu İran Caddesi ve Buğday Sokak kesişiminden başlar, kuzeyde Libya ve 

Olgunlar Caddesi kesişimiyle son bulur. Ancak caddenin güneyden kuzeye doğru 

eğiminin artması ve kuzeyde Esat Caddesi ve Akay Caddesi’nin kesişmesinden kaynaklı 

olarak bölgede Kuğulu Park ile Esat Caddesi kesişimi Tunalı Caddesi olarak 

bilinmektedir. Tunalı Hilmi Caddesi’nin doğu kısmında Amerika, Almanya, İtalya, 

Fransız, İran, Avusturya, Polonya, Mısır elçilikleri bulunmaktadır. Tunalı Hilmi Caddesi, 

Kızılay’dan Ankara’nın ilk alışveriş merkezi olan Atakule Alışveriş Merkezi’ne 

bağlayan, Kızılay’ın bir uzantısı olarak, ticareti cadde olarak gelişmiştir (Resuloğlu 

2011). 

Tunalı Hilmi Caddesi, nispeten yüksek gelir gruplarına hitap eden, hareketli bir caddedir 

ve aynı zamanda buluşma yeri olarak işlev görmektedir. Cadde, Ankara’nın ikinci 

alışveriş merkezi olan Arjantin Caddesi ile birleşerek Karum’a bağlamaktadır (Resuloğlu 

2011).  Cadde yaklaşık olarak 1.240 m mesafe uzunluktadır (Yalçıner Ercoşkun ve 

Özüduru 2013). Cadde üzerinde giyim ve aksesuar mağazaları ağırlıklı olup, kafe, 

lokanta, pastane, meyhane, gıda pazarlama gibi perakende mağazalardan oluşan ticari bir 

akstır (Şekil 3.4).  
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Şekil 3.4 Araştırma sahası konum (Anonim 2019b) 

Çevresinde büyükelçilikler, bakanlıklar gibi devlet kurumlarının ve pek çok iş merkezi, 

rekreasyon alanlarının bulunması, caddenin kullanım yoğunluğunu arttırmaya neden 

olmaktadır. Ayrıca kentin bir çok ulaşım hattının merkezi olan ve ticari birimlerin yoğun 

olduğu Kızılay’a yürüyüş mesafesinde olmasından dolayı da insanlar tarafından tercih 

edilen bir caddedir (Baki 2014). Bu sebeple, cadde gün boyunca hem araç trafiği 

yönünden hem de yaya trafiği yönünden hareketli bir cadde olup, aynı zamanda cadde 

üzerinde konumlanan cadde mağazalarının sektörel çeşitliliğe sahip olmasına sebebiyet 

vermektedir (Şekil 3.5). 

 

Şekil 3.5 Araştırma alanına ait görüntüler (Yazarın kişisel arşivi 2019) 
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Çankaya Belediyesi İmar Müdürlüğünden temin edinilen Uygulama İmar Planı 

incelenmiştir (Şekil 3.6). 1967 yılında Bölge Kat Rejim Planı’nda ticaret yolu olarak 

belirlenen Tunalı Hilmi Caddesi, günümüzde de aynı kullanım fonksiyonunu devam 

etmekte olup bir alışveriş caddesi haline gelmiştir.  

 

Şekil 3.6 Araştırma alanına ait Uygulama İmar Planı (Anonim 2019d) 

Cadde mağazalarının sektörel olarak dağılımları incelendiğinde, toplam 167 adet cadde 

mağazası analiz edilmiştir. Caddede yer alan mağazalar; aksesuar, ayakkabı/çanta, 

ayaküstü yeme/içme, bar/meyhane, elektronik/teknolojik ürünler/GSM operatör, gıda 

pazarlama, giyim, kafe/lokanta/pastane, optik, süpermarket, kozmetik/kişisel bakım, 
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eczane ve diğer olmak üzere kategorize edilmiş olup toplam 13 adet sektörden 

oluşmaktadır.  

Sektörler arasından % 20 oranında en yüksek paya sahip olan giyim mağazalarının, % 13 

oranında diğer kategorisine haiz mağazaların, % 10 oranında ayakkanı/çanta 

kategorisinde olan mağazalar ve aksesuar kategorisinde olan mağazaların,  % 9 oranında 

kozmetik/kişisel bakım kategorisinde olan mağazaların, % 8 oranında 

kafe/lokanta/pastane kategorisinde olan mağazaların,  % 7 oranında elektronik/teknolojik 

ürünler/GSM operatör kategorisinde olan mağazaların, % 6 oranında optik ve ayaküstü 

yeme/içme kategorisinde olan mağazaların, % 4 oranında gıda pazarlama ve eczane 

kategorisinde olan mağazaların, % 2 oranında bar/meyhane ve süpermarket kategorisinde 

olan mağazaların yer aldığı tespit edilmiştir (Çizelge 3.1).  

Çizelge 3.1 Araştırma alanı kapsamında Tunalı Hilmi Caddesi’nde yer alan cadde  

mağazalarının sektörel dağılımı 

SEKTÖRLER Adet Oran (%) 

Aksesuar   16  10 

Ayakkabı/Çanta   17  10 

Ayaküstü Yeme/İçme   10    6 

Bar/Meyhane     3    2 

Diğer   22   13 

Eczane     6     4 

Elektronik/Teknolojik Ürünler/GSM Operatör   11     7 

Gıda Pazarlama     7     4 

Giyim   33   20 

Kafe/ Lokanta/ Pastane   14     8 

Kozmetik / Kişisel Bakım   15     9 

Optik   10     6 

Süpermarket     3     2 

TOPLAM 167 100 

 

Aksesuar, ayakkabı/çanta, ayaküstü yeme/içme, bar/meyhane, elektronik/teknolojik 

ürünler/GSM operatör, gıda pazarlama, giyim, kafe/lokanta/pastane, optik, süpermarket, 

kozmetik/kişisel bakım, eczane ve diğer olarak belirlenen sektör dağılımlarının cadde 

üzerindeki konumları ile cadde üzerinde yer alan ve sorun olarak düşünülen, cadde 
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mağazası statüsünde olmayan veya inşaat halindeki binaların, kiralık veya satılık cadde 

mağazalarının dağılımları incelenmiş olup rastgele renk skalası belirlenerek cadde 

üzerindeki konumları incelenmiştir (Şekil 3.7). Cadde üzerinde yer alan mağazaların 

caddenin güney ve kuzey aksı yönünde doğu ve batı cephe olmak üzere ayrılarak mevcut 

durumun analiz edilmesi amaçlanmıştır (EK 2). 

Tunalı Hilmi Caddesi’nde, Kuğulu Park’tan itibaren, güney-kuzey aksı yönünde, 

caddenin batı cephesinde ilk olarak kafe/lokanta/pastane kategorisinde olan mağazaların 

konumlandığı, caddenin orta kısımlarında ise giyim ve aksesuar kategorisinde olan 

mağazaların konumlandığı görülmektedir. Esat Caddesi’ne doğru ayakkabı, süpermarket 

ve elektronik/teknolojik ürünler/GSM operatör kategorisinde olan mağazaların yoğun 

olarak konumlandığı anlaşılmaktadır (Şekil 3.7).   

Caddenin doğu cephesinde, güney-kuzey aksı yönünde, Kuğulu Park’tan itibaren 

kozmetik/kişisel bakım kategorisinde olan mağazaların yoğun olarak konumlandığı, orta 

kısımlarda ise giyim mağazalarının, cadde sonuna doğru ise diğer kategorisine haiz olan 

mağazaların yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Ayrıca cadde ortasından, Esat Caddesi’ne 

doğru cadde üzerinde kuzey yönünde kalan, caddede sorun olarak düşünülen, cadde 

mağazası statüsünde olmayan ofisler ve inşaat halindeki binalar ile kiralık veya satılık 

cadde mağazalarının yoğun olarak konumlandığı anlaşılmaktadır (Şekil 3.7).   

Cadde üzerinde yer alan mağazalar genel olarak incelendiğinde, aynı sektöre haiz ya da 

ilişkili sektördeki, örneğin; giyim ve aksesuar gibi, mağazaların yan yana konumlandığı 

anlaşılmaktadır. Özellikle giyim kategorisinde yer alan mağazalar ile aksesuar 

kategorisinde yer alan mağazaların cadde üzerinde karşılıklı olarak da bir etkileşim 

içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Ancak gıda pazarlama ve kozmetik/kişisel bakım gibi 

birbirinden bağımsız sektörlerin de yan yana konumlandığı görülmektedir. Sonuç olarak, 

cadde üzerinde mağazalar konumlanırken mümkün olduğunca yakın sektörlerle ilişki 

içerisinde olduğu, bir yönetim olmasa da yer seçerken sektör uygunluğuna dikkat edildiği 

söylenebilir (Şekil 3.7).   
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Şekil 3.7 Araştırma alanında yer alan cadde mağazalarının sektörel dağılımı (Yazarın 

kişisel arşivi 2019) 
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3.2 Tunalı Hilmi Caddesi Cadde Mağazalarına İlişkin Saha Araştırması 

Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Araştırmanın hedefi Tunalı Hilmi Caddesi özelinde gayrimenkul geliştirme kapsamında 

cadde mağazacılığının uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik olarak hazırlanan ve 

ekte yer alan anket formu ile toplanan verilerin analizine dayalı olarak mevcut durum 

analizi yapılmıştır. Saha çalışmalarının sonuçlarına göre cadde mağazacılığının olumlu 

ve olumsuz yönleri tespit edilerek olumlu faktörlerin geliştirilmesi ve mevcut sorunların 

azaltılmasına yönelik önerilerin geliştirilmesi mümkün olmuştur (EK 1).   

Cadde mağazalarındaki temsilcilere yönelik uygulanan anket çalışmasında; işletmelerin 

cadde mağazacılığı kavramının farkındalığı, eğilimleri, ileriye yönelik internet 

alışverişlerinin perakende sektörüne olan etkisinin farkındalığı, cadde mağazalarının 

yönetim ve cadde mağazacılığı kapsamında mevzuat ihtiyacı, cadde yönetimine yönelik 

bir örgütlenme ihtiyacı, cadde mağazacılığının sorunları, Tunalı Hilmi Caddesi özelinde 

yaşanılan sorunlara yönelik perakendeciler kapsamında sorunlar tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Alışveriş caddelerinin yönetimine yönelik cadde mağazacılığı yapan 

perakendecilerin sektörün geleceğine yönelik bakış açıları ve beklentileri ortaya 

konulmuştur.  

Anket çalışmasında araştırmaya katılanlara yönelik, yaş grubu, eğitim durumu, anket 

uygulanan kişilerin görevi, işletmenin kökeni, kuruluş yılı ve caddede hizmet süresi, 

işletmeci açısından tüketici profili, işletmenin sektör çeşidi, mülkiyet durumu, kiracılar 

açısından kira bedelleri ve kiranın yıllık ciro üzerinden oranı, cadde mağazalarına ya da 

alışveriş merkezlerindeki mağazalara geçme eğilimleri ve tercihleri,  cadde mağazacılığı 

yönetimi kavramının farkındalığı ve bu konuya yönelik bilgi kaynağı, alışveriş 

caddelerinde tüketiciyi çekmeye yönelik örgütlenme eğilimleri, cadde mağazaları ve 

yönetimi ile ilgili mevzuat ihtiyacı, alışveriş merkezinde yer alan mağazacılık ile cadde 

üzerinde yer alan mağazacılık kavramlarının karşılaştırılması, cadde mağazacılığını 

tercih sebebi, Tunalı Hilmi Caddesi’nin tüketicinin perakendecilik kapsamında tercih 

etme sebepleri, Tunalı Hilmi Caddesi’nin cadde üzerinde yer alan işletmeler özelinde 

problemleri, cadde yönetimi ile ilgili yönetici ihtiyacı, internet alışverişlerine 

perakendecinin eğilimi ve gelecek beklentilerine yönelik 32 sorudan oluşan bir anket 
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formu hazırlanmış, 10.01.2019 ile 15.01.2019 tarihleri arasında, Tunalı Hilmi 

Caddesi’nde Kuğulu Park’ın başlangıcı olan İran Caddesi kesiminden itibaren Tunalı 

Hilmi Caddesi’ni kesen Esat Caddesi keşimi arasında yer alan 167 adet cadde mağazası 

statüsünde, erişimi direk cadde üzerinden sağlanan ve caddeye cephesi bulunan tüm 

mağazalara anket soruları yönlendirilmiş, % 95 güven aralığına göre 122 adet ankete 

rastgele seçim yöntemine göre 71 adet yanıt alınmış bunun sonucunda yanıtların tamamı 

nicel olarak değerlendirilmiştir. 

Ankete katılım sağlayan şahısların demografik yapısı incelendiğinde, kişilerin ağırlıklı 

olarak % 21 oranla 26-30 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Diğer katılımcıların 

sırasıyla % 18 oranla her biri eşit dağılım gösteren 36-40 yaş grubu ile 46-60 yaş grubu, 

% 15 oranla her biri eşit dağılım gösteren 31-35 yaş grubu ile 41-45 yaş grubu, % 8 oranla 

18-25 yaş grubu ve son olarak katılımcılar arasında en düşük oranlı % 3 ile 60 yaş ve 

üzeri katılımcılardan oluştuğu görülmektedir. 

Anket çalışması yapılan katılımcıların görev tanımları incelenmiştir. Görev tanımları 

işletme yöneticileri, işletme sahipleri, işletme müdürleri, satış görevlileri, müdür 

yardımcıları olarak gruplandırılmıştır. Görev tanımlarından  % 35 oran ile işletme 

yöneticileri en fazla orana sahip olup, % 32 oran ile işletme sahipleri, % 15 oran ile 

işletme müdürleri, % 14 oran ile satış görevlileri, % 3 oran ile müdür yardımcıları katılımı 

ile anket çalışması yürütülmüştür. 

Anket çalışması yapılan katılımcıların eğitim durumları incelenmiştir. Katılımcıların 

eğitim durumlarında % 52 oran ile en yüksek paya sahip üniversite mezunu olduğu 

anlaşılmaktadır. Diğer oranlar incelendiğinde, % 44 oranla lise,  % 3 oranla yüksek lisans, 

en düşük oranlı % 1 ile ortaokul ve ön lisans mezunlarından oluştuğu anlaşılmaktadır. 

Ortaokul ve ön lisans mezunlarının en düşük paya sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

Anket uygulanan şahısların bulundukları şirketlerin işletme kökenleri incelendiğinde, en 

fazla paya sahip olan % 82 oranla yerli işletmelerden, % 11 oran ile yerli-uluslararası 

ortaklı işletmelerden ve son olarak % 7 orana sahip uluslararası işletmelerden oluştuğu 

görülmektedir (Şekil 3.8). Anket uygulanan şahısların bulundukları şirketlerden 

uluslararası işletmelerin en düşük paya sahip olduğu anlaşılmaktadır.  
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Şekil 3.8 İşletme kökenlerinin dağılımı 

Anket uygulanan, işletmelerin kuruluş yılları incelendiğinde, cadde üzerinde faaliyet 

gösteren işletmelerin ağırlıklı olarak 1926-1989 yılları arasında kurulmuş olduğu ve bu 

işletmelerin toplam içindeki payının % 25 olduğu belirlenmiştir. Kuruluş yıllarına göre 

diğer işletmeler incelendiğinde, 1990-1999 yılları arasında kurulmuş olan işletmelerin % 

21 orana, 2010-2014 yılları arasında kurulmuş olan işletmelerin % 18 orana, 2015-2019 

yılları arasında kurulmuş olan işletmelerin % 17 orana, 2000-2004 yılları arasında 

kurulmuş olan işletmelerin % 13 orana ve 2005-2009 yılları arasında kurulmuş olan 

işletmelerin % 6 orana sahip olduğu tespit edilmiştir (Şekil 3.9). Cadde üzerinde yer alan 

işletmelerin kuruluş yılları incelendiğinde % 54 oran ile işletmelerin çoğunluğunu 

oluşturan kısmının 2000 yılı sonrasında faaliyete geçmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

durum cadde mağazacılığının geçmişten gelen öneminin güncelliğini korumakta 

olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir. 

 

Şekil 3.9 İşletmelerin kuruluş yıllarının dağılımı 
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Tunalı Hilmi Caddesi’ndeki ankete katılan işletmelerin cadde üzerinde faaliyet 

sürdürdükleri zaman aralıkları incelendiğinde, 0-5 yıldır cadde üzerinde faaliyet gösteren 

yeni yer seçen işletmelerden yirmi sekizinin % 39 oranla çoğunlukta olduğu 

anlaşılmaktadır. Sırasıyla 6-10 yıldır cadde üzerinde faaliyet gösteren işletmelerden on 

beşinin % 21 orana, 16-20 yıldır cadde üzerinde faaliyet gösteren işletmelerden on birinin 

% 15 orana, 25 yıl ve üzerinde cadde üzerinde kurulan ve faaliyet gösteren işletmelerden 

dokuzunun % 13 orana, 11-15 yıldır cadde üzerinde faaliyet gösteren işletmelerden 

altısının % 5 orana, 21-25 yıldır cadde üzerinde faaliyet gösteren işletmelerden ikisinin 

% 3 orana sahip olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 3.10). İşletmelerin incelenen cadde 

üzerindeki faaliyet süreleri bakımından yapılan incelemede %  60 oranı ile ağırlıklı olan 

kısmının son on yılda cadde üzerinde faaliyete geçmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum 

cadde mağazacılığı trendinin geçerliliğini korumakta olduğu durumunu göstermekte olsa 

da, diğer taraftan kendisini güncellemeyen işletmelerin caddeden ayrılmak durumunda 

kaldığı şeklinde yorumlanabilir.  

 

Şekil 3.10 Faaliyet gösteren işletmelerin hizmet süreleri oranları 

Anket formunun yönlendirildiği yetkililere işletmelerini ziyaret eden ağırlıklı tüketici 

portföylerine yönelik sorgulamada, müşteri yapısının çoğunluğunun % 56 oranla özel 

sektör çalışanı ve kamu çalışanı olduğu ifade edilmiştir. Diğer müşteri ağırlıkları olarak; 

özel sektör çalışanı ve emekli müşteri yapısına sahip işletmelerin % 4 oranında, emekli 

müşteri yapısına sahip işletmelerin % 3 oranında, öğrenci müşteri yapısına sahip 

işletmelerin % 1 oranında, kamu çalışanı ve emekli müşteri yapısına sahip işletmelerin % 

1 oranında olduğu belirlenmiş ve kalan işletmelerin ise % 34 oranla tüketici profilinin 
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kamu çalışanı, özel sektör çalışanı, emekli ve öğrencilerden oluşan karma müşteri 

grubuna sahip olduğu ve tercih edildikleri anlaşılmaktadır (Şekil 3.11). 

 

Şekil 3.11 Katılımcılar açısından müşteri portföyü 

Anket formunun yönlendirildiği, cadde mağazacılığı yapan işletmelerin sektörel 

dağılımları dikkate alındığında % 20 oranla giyim mağazalarının ağırlıklı olduğu, % 13 

oranla kafe/lokanta/pastaneler, % 11 oranında ayakkabı/çanta, % 10 oranında 

elektronik/teknolojik ürünler/gsm operatör, % 8 oranında aksesuar, her biri % 7 oranında 

optik, kozmetik/kişisel bakım ve ayaküstü yeme/içme, %  6 oranında gıda pazarlama, her 

biri % 3 oranında süpermarket, eczane, bar/meyhane ve diğer sektörler olduğu 

görülmektedir (Şekil 3.12).  

 

Şekil 3.12 Cadde mağazacılığı yapan işletmelerin sektörel dağılımları 
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Tunalı Hilmi Caddesi’nde anket çalışması yapılan işletmelerin kat dağılımları 

incelendiğinde % 54 oranla ağırlıklı olarak tek katlı, % 35 oranında 2 katlı, % 8 oranında 

3 katlı ve % 3 oranında ise 4 katlı olacak şekilde dağılım gösterdiği gözlemlenmektedir 

(Şekil 3.13). Ayrıca katılımcılar tarafından beyan edilen brüt alanlar 6 m2 ile 800 m2 

aralığında değişmekte ve mağazaların ortalama brüt alanı 155 m2’dir. Bu durumun cadde 

üzerinde yer alan mağazaların çeşitli sektörlere hizmet vermesinden kaynaklı olduğu 

düşünülmektedir. Aynı zamanda cadde yönetimi açısından bir yandan sektöre uygun 

mağaza iken bir yandan da sınırlı olmasından dolayı dezavantaj teşkil edebilecektir. Aynı 

zamanda beyan edilen kira bedelleri ile aynı gayrimenkule ait tahmini beyan değerler 

üzerinden cadde üzerinde % 20 güven aralığı sınırları dışında kalan 15 adet veri örneklem 

dışı tutulduğunda ortalama kira çarpanı 151 ay olarak saptanmıştır. Buna göre cadde 

üzerindeki mağaza yatırımlarının kapitalizasyon oranın % 7,95 olduğu tespit edilmiştir. 

Gayrimenkul piyasalarında risk ile geçerli kapitalizasyon oranı arasında ters yönlü ilişki 

bulunmaktadır. Yüksek risk ve yüksek yatırım yapılan gayrimenkullerde geçerli 

kapitalizasyon oranı daha yüksek olmaktadır (Tanrıvermiş 2017). Bu durum cadde 

üzerinde yer alan gayrimenkullerin yüksek getiriye sahip olduğunun göstergesidir. 

 

Şekil 3.13 İşletmelerin kat dağılımları 

Katılımcıların mülkiyet durumları incelendiğinde ağırlıklı olarak % 79 oranla 

kiracılardan oluştuğu, geri kalan % 21’lik dilimin ise mülk sahiplerinden oluştuğu 

anlaşılmaktadır (Şekil 3.14).  
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Şekil 3.14 Mülkiyet durumu 

Mülkiyet durumunu kiracı olarak belirten toplam 56 kişiden oluşan katılımcıların beyan 

edilen yaklaşık yıllık kira bedellerinin yıllık ciro içerisindeki pay dağılımında % 34’ünün 

% 10-15 aralığında olduğu, % 27 oranında % 15-20 aralığında olduğu, % 25 oranında % 

25’inden fazla olduğu, % 14 oranında % 0-10 aralığında olduğu öğrenilmiştir. Ciro 

içerisinde kira bedellerinin fazla olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 3.15). 

 

Şekil 3.15 Yıllık kiranın yıllık cira içerisindeki yaklaşık payı 

Tunalı Hilmi Caddesi’nde mevcut olan mağazalar dışında başka bir şubenin varlığı sorusu 

katılımcıların % 58’i “evet” ve % 42’si ise “hayır” cevabını vermişlerdir. Bu soruya 

“evet” yanıtını verenlerin fazla olması, cadde üzerinde bilinen bir marka veya zincir 

işletmelerin oransal olarak caddeye hâkim olduğunu göstermektedir.  Başka yerde şubesi 

bulunan % 58 oranla 41 kişiden oluşan katılımcılara ait işletmelerin ağırlıklı olarak % 54 
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oranla cadde mağazalarında, cadde mağazaları içinde % 52 oranla muhtelif şehirler, % 46 

oranla alışveriş merkezi mağazalarını tercih ettiği, bu oran içerisinde % 53 oranla Ankara 

ve % 47 oranla farklı şehirleri tercih ettikleri ortaya çıkmıştır (Çizelge 3.2). 

Çizelge 3.2 Tunalı Hilmi Caddesi dışında başka şubesi olan katılımcılar 

Nitelik Şehir Adet Yüzde (% ) Adet Yüzde (% ) 

Alışveriş Merkezi  

Mağazası 

Ankara 13 48 
27 46 

Muhtelif Şehirler 14 52 

Cadde Mağazası 
Ankara 17 53 

32 54 
Muhtelif Şehirler 15 47 

Cadde mağazacılığını tercih eden işletmelerin diğer şubelerinin de ağırlıklı olarak cadde 

mağazalarını tercih ettiği anlaşılmaktadır. Tunalı Hilmi Caddesi dışında şubesi bulunan 

işletmelerin mağaza yer seçimi oranları incelendiğinde ise % 46 oranla alışveriş merkezi 

mağazalarını, % 54 oranla cadde mağazalarını tercih ettiği anlaşılmaktadır (Şekil 3.16). 

Cadde mağazacılığını tercih eden katılımcıların, diğer şubelerinde yer seçerken yine 

ağırlıklı olarak cadde mağazacılığını tercih ettiği dikkat çekmektedir.  

 

Şekil 3.16 Cadde dışında şubesi bulunan işletmelerin mağaza yer seçimi  

Katılımcıların işletmeleri açısından başka şube açma isteği incelendiğinde, “hayır” 

yanıtının % 42 oran ile ağırlıklı olduğu anlaşılmaktadır. Bu şekilde yanıtlayan katılımcılar 

sebep olarak, Türkiye’nin ekonomik koşullarının yeni yatırım yapmak için uygun 
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olmaması sebebiyle yeni bir şube açmanın doğru bir karar olmadığını ağırlıklı olarak 

ifade etmişlerdir. Katılımcıların çok düşük bir oranı ise mevcut işletmelerinin yeterli 

olmasından dolayı yeni bir şube açmaya ihtiyaçlarının olmadığı, bu sebeple 

düşünmediklerini belirtmişlerdir. Sektör bazında dikkate alındığında “eczane” olarak 

nitelendirilen, eczane işleten katılımcılar ise 12 Nisan 2014 tarihli 28970 sayılı Eczacılar 

ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin6 5’nci maddesinde, serbest eczanelerin ilgili 

mevzuattan kaynaklı ikinci bir şube açamadıklarını ifade etmişlerdir (Şekil 3.17). 

Katılımcılara işletmeleri açısından şube açma isteğine yönelik % 34 oranla “fikrim yok” 

yanıtı ve son olarak % 24 oranla “evet” yanıtı verilmiştir. Bu şekilde yanıtlayan 

kullanıcılardan alışveriş merkezindeki mağazaları tercih edenler ürünlerini daha fazla 

kişiye tanıtmak, daha fazla kullanıcıya hitap etmek, alışveriş merkezlerini tüketicilerin 

daha fazla tercih etmesi gibi nedenlerden dolayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bunun 

dışında cadde mağazalarını tercih eden işletmecilerin kazançlarını artırmak ve şube 

açmayı düşündüğü caddenin hareketli bir cadde olduğunu düşünmesi, cadde 

mağazalarının prestijli caddelerde ve tüketici kitlesinin daha iyi olduğunu düşünmesi, 

hizmet verdiği sektörün alışveriş merkezinde yer alan mağazalarda yer seçilmesinin 

uygun olmaması, alışveriş caddelerinin tüketici açısından daha erişilebilir olması ve daha 

fazla tüketiciye hizmet vermek, kazançlarını arttırabilecekleri işlek cadde olduğunun 

düşünmesi gibi nedenlerden dolayı tercih ettiklerini ifade etmişlerdir (Şekil 3.17).  

Başka şube açma isteğine yönelik “evet” yanıtını veren 17 kişiden oluşan, % 24 orana 

sahip katılımcılardan ikinci bir mağaza açmayı düşünüyor ise tercihlerinin cadde 

mağazası mı yoksa alışveriş merkezi mağazası mı yönünde olacağı sorusu 

yönlendirilmiştir. Katılımcıların % 71 oranla ağırlıklı olarak cadde mağazası, % 29 oran 

ile alışveriş merkezi mağazası tercih edileceği yönündedir (Şekil 3.17). Cadde 

mağazacılığını tercih eden katılımcıların, yeni bir şube açmak istediklerinde yine ağırlıklı 

olarak cadde mağazacılığını tercih edileceği dikkat çekmektedir.  

                                                 
6
 T.C. Resmi Gazetesi, Tarih: 12.04.2014, Sayı: 28970 
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Şekil 3.17 Katılımcıların ikinci bir şube açma istemi durumundaki tercihler 

Katılımcıların cadde mağazacılığı yönetimi kavramını duyup/duymadıklarına yönelik 

farkındalıklarını ölçmek ve eğer katılımcılar bir fikir sahibi iseler, bilgi kaynaklarının ne 

olduğuna yönelik bilgi alınmak istenilmiştir. Katılımcılar ağırlıklı olarak % 48 oranında 

“hayır”, % 41 oranında “evet” ve % 11 oranında “fikrim yok” yanıtını vermişlerdir. Cadde 

mağazacılığı yönetimi kavramına yönelik, yanıtları “evet” olan katılımcıların bilgi 

kaynağının ağırlıklı olarak % 48 oranında “sosyal medya” aracılıyla ki bu durumun sosyal 

medya iletişim olanaklarının çeşitlenmesi ve insanların tercih eğilimden kaynaklı olduğu 

düşünülmekte ve diğer % 21 oranında “internet”, % 14 oranında “kitap/dergi/gazete” ve 

“sosyal medya”, % 10 oranında kullanıcının kişisel tecrübesinden, % 7 oranında ise 

“kitap/dergi/gazete” kaynaklı olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 3.18). 

 

Şekil 3.18 Cadde mağazaları yönetimi ile ilgili kavram ile ilgili bilgi kaynaklarının 

oransal dağılımı 
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Katılımcılardan pazarlama anlayışı kapsamında, etkinlik açısından cadde mağazacılığı, 

alışveriş merkezi mağazacılığı, internet mağazacılığı arasında bir karşılaştırma yapmak 

istediklerinde tercihleri ile birlikte nedenleri sorulmuştur (Şekil 3.19).  

Katılımcılardan ağırlıklı olarak % 62 oranla “cadde mağazacılığı” tercih edilmiştir. 

Katılımcıların tercih etme nedenleri, caddelerin alışveriş merkezlerine göre daha ferah ve 

açık alan olması, insan ölçeğine uygun ve samimi olması, geleneksel dokuya sahip 

olması, caddelerde insanların tek bir alana toparlanması gibi bir zorunluluğunun 

olmaması, caddelerin ziyaretçiler ve işletmeciler açısından daha erişilebilir olması, daha 

fazla ulaşım alternatiflerine sahip olması, farklı müşteri profillerine sahip olması, cadde 

mağazalarında bulunan işletmecilerin daha fazla tüketici isteklerine odaklı olması, 

işletmeciler açısından daimi ve bilinen müşterilerinin olması ve müşteriye dilediği gibi 

ürünlerinde ıskonto yapabilme özgürlüğünün olması şeklinde belirtilmiştir (Şekil 3.19).  

Görüşülen mağaza sahipleri tarafından % 20 oranla “internet mağazacılığının” tercih 

edildiği saptanmıştır. Katılımcıların internet mağazacılığını tercih etme nedenleri ise, 

insanların internette güvenlik önlemlerinin artması ile birlikte daha fazla tercih etmeye 

başladığı, internet kullanıcı sayısının artması, alışveriş merkezi mağazacılığı ve cadde 

mağazacılığına göre daha az maliyet unsurlarının olduğu, daha fazla ve çeşitli tüketiciye 

erişimin sağlanabilmesi gibi gerekçeler belirtilmiştir (Şekil 3.19).   

Katılımcılar tarafından % 18 oranla “alışveriş merkezi mağazaları” tercih edilmiştir  

(Şekil 3.19).  Katılımcıların pazarlama anlayışı kapsamında  tercih etme nedenleri ise, 

alışveriş merkezlerinde yönetim tarafından sağlanan hizmetler arasında mağazaların 

doğru ve düzenli konumlanması, etkinlik, kampanya ve reklam olanaklarının yönetim 

tarafından sağlanması, hava koşullarından müşterinin cadde mağazalarına göre daha az 

etkilenmesi düşüncesinin olması, temizlik hizmetlerinin sağlanması, müşteri kalitesinin 

iyi olması, alışveriş merkezlerinde sektör çeşitliliği gibi nedenlerle tercih ettiklerini ifade 

etmişlerdir. 
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Şekil 3.19 Cadde mağazacılığı, alışveriş merkezi mağazacılığı, internet mağazacılığı 

tercih yönleri 

Katılımcılar açısından müşterinin Tunalı Hilmi Caddesi’ni tercih etme nedenlerinden 

oluşan 9 adet faktörü önem derecesine göre sıralamaları istenilmiştir. Katılımcıların 

sonuçları “önem sırası” başlığında, belirtilen önem sırasını, belirtilen önem sırasını tercih 

eden kişi sayısı “kişi sayısı” ve 71 kişiden oluşan katılımcı arasından yüzdelik dilimi 

“yüzde” başlığında ve bu oranlara göre “sonuç” başlığında sonuç sıralaması yer 

almaktadır (Çizelge 3.3).  

Katılımcıların, cadde mağazacılığını tercih etme nedenlerinin belirtilen 9 adet faktör 

doğrultusunda önem sıralaması incelendiğinde, sonuç sıralamasına göre birinci sırada yer 

alan “caddenin eski ve bilinir olması” faktörü % 41 oranında katılımcı tarafından birinci 

önem sırasına konulmuştur, ikinci sırada ise “Tunalı Hilmi Caddesi’nin hareketliliği” 

faktörü % 27 oranında katılımcı tarafından birinci önem sırasına konulmuştur, üçüncü 

sırada ise “merkezi konumlu olması” faktörü % 21 oranında katılımcı tarafından üçüncü 

önem sırasına konulmuştur, dördüncü sırada ise “ulaşım kolaylığı” faktörü % 15 oranında 

katılımcı tarafından dördüncü önem sırasına konulmuştur, beşinci sırada ise “ürün 

çeşitliliği” faktörü % 21 oranında katılımcı tarafından beşinci önem sırasına konulmuştur, 

altıncı sırada ise “iş yerine yakınlığı” faktörü % 21 oranında katılımcı tarafından altıncı 

önem sırasına konulmuştur, yedinci sırada ise “yakın mevkide oturması” faktörü % 15 

oranında katılımcı tarafından yedinci önem sırasına konulmuştur, sekizinci sırada ise 

“satış temsilcileriyle/mağaza müdürü ilişkileri” faktörü % 25 oranında katılımcı 

tarafından sekizinci önem sırasına konulmuştur, dokuzuncu sırada ise “rekreasyon 

alanlara yakınlığı” faktörü % 44 oranında katılımcı tarafından dokuzuncu önem sırasına 

konulmuştur (Çizelge 3.3). 
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Çizelge 3.3 Katılımcılar açısından müşterinin Tunalı Hilmi Caddesi’ni tercih etme 

nedeninin önem derecesine sıralaması 

FAKTÖRLER 
ÖNEM 

SIRASI 

KİŞİ 

SAYISI 

YÜZDE  

(% ) 
SONUÇ 

Caddenin Eski ve Bilinir Olması 1 29 41 1 

Tunalı Hilmi Caddesinin Hareketliliği 1 19 27 2 

Merkezi Konumlu Olması 3 15 21 3 

Ulaşım Kolaylığı 4 11 15 4 

Ürün Çeşitliliği 5 15 21 5 

İş Yerine Yakınlığı 6 15 21 6 

Yakın Mevkide Oturması 7 11 15 7 

Satış Temsilcileriyle / Mağaza Müdürü 

İlişkileri 
8 18 25 8 

Rekreasyon Alanlara Yakınlığı 9 31 44 9 

Pazarlama anlayışı kapsamında, Tunalı Hilmi Caddesi’nde yer alan, cadde mağazalarına 

uygulanan anket formunda katılımcılara, belirlenen 11 adet faktörde, katılımcıların cadde 

mağazacılığını tercih etme nedenlerini önem derecesine göre sıralamaları istenilmiştir. 

Katılımcıların sonuçları “önem sırası” başlığında, belirtilen önem sırasını, belirtilen önem 

sırasını tercih eden kişi sayısı “kişi sayısı” ve 71 kişiden oluşan katılımcı arasından 

yüzdelik dilimi “yüzde” başlığında ve bu oranlara göre “sonuç” başlığında sonuç 

sıralaması yer almaktadır (Çizelge 3.4).  

Katılımcıların, cadde mağazacılığını tercih etme nedenlerini belirtilen 11 adet faktör 

doğrultusunda önem sıralamaları incelendiğinde, sonuç sıralamasına göre birinci sırada 

yer alan “hizmet verdiğiniz sektöre uygun lokasyona sahip olması” faktörü % 15 oranında 

katılımcı tarafından birinci önem sırasına konulmuştur, ikinci sırada ise “gün boyunca 

hareketli bir cadde olması” faktörü % 31 oranında katılımcı tarafından ikinci önem 

sırasına konulmuştur, üçüncü sırada ise “müşteri potansiyelinin yüksek olması” faktörü 

% 21 oranında katılımcı tarafından ikinci önem sırasına konulmuştur, dördüncü sırada ise 

“sektör çeşitliliği” faktörü % 23 oranında katılımcı tarafından beşinci önem sırasına 

konulmuştur, beşinci sırada ise “müşteri kitlesinin önceden oluşmuş olması” faktörü % 

15 oranında katılımcı tarafından beşinci önem sırasına konulmuştur, altıncı sırada ise 

“ulaşım kolaylığı” faktörü % 20 oranında katılımcı tarafından yedinci önem sırasına 

konulmuştur, yedinci sırada ise “müşteri profili” faktörü % 23 oranında katılımcı 



64 

 

 

 

tarafından sekizinci önem sırasına konulmuştur, sekizinci sırada ise “ciro seviyesinin 

yüksek olması” faktörü % 15 oranında katılımcı tarafından dokuzuncu önem sırasına 

konulmuştur, dokuzuncu sırada ise “müstakil kullanım” faktörü % 13 oranında katılımcı 

tarafından onuncu önem sırasına konulmuştur, onuncu sırada ise “kira bedellerinin 

işletmeniz açısından uygun olması” faktörü % 31 oranında katılımcı tarafından on birinci 

önem sırasına konulmuştur, on birinci sırada ise “ikamet adresine yakın olması” faktörü 

% 21 oranında katılımcı tarafından on birinci önem sırasına konulmuştur (Çizelge 3.4). 

Katılımcıların cadde mağazacılığını tercih etme nedenleri cadde mağazacılığı açısından 

önem arz etmektedir. Bu faktörlerin etkisini arttıracak yönde uygulamalar teşvik edilmeli, 

zayıf faktörler geliştirilmelidir. 

Çizelge 3.4 Cadde mağazacılığını katılımcıların tercih etme nedeninin önem derecesine 

göre sıralaması 

FAKTÖRLER 
ÖNEM 

SIRASI 

KİŞİ 

SAYISI 

YÜZDE 

(% ) 
SONUÇ 

 Hizmet Verdiğiniz Sektöre Uygun Lokasyona Sahip Olması 1 11 15 1 

 Gün Boyunca Hareketli Bir Cadde Olması 2 22 31 2 

 Müşteri Potansiyelinin Yüksek Olması 2 15 21 3 

 Sektör Çeşitliliği 5 16 23 4 

 Müşteri Kitlesinin Önceden Oluşmuş Olması 5 11 15 5 

 Ulaşım Kolaylığı 7 14 20 6 

 Müşteri Profili 8 16 23 7 

 Ciro Seviyesinin Yüksek Olması 9 11 15 8 

 Müstakil Kullanım 10 9 13 9 

 Kira Bedellerinin İşletmeniz Açısından Uygun Olması 11 22 31 10 

 İkamet Adresine Yakın Olması 11 15 21 11 

İşletecilerin kullanım alışkanlıkları ve gayrimenkul geliştirme kapsamında önemsendiği 

düşünülen toplam 23 adet faktör belirlenmiş ve bu faktörlere yönelik faaliyet gösteren 

işletmelerde yer alan katılımcılara uygulanan anket çalışmasında alışveriş merkezleri ve 

cadde mağazacılığı arasında üstün olan ve olmayan özellikler bakımından karşılaştırma 

yapılması istenilmiştir (Çizelge 3.5).  Alışveriş merkezi mağazacılığı ve cadde 

mağazacılığı için belirlenmiş olan bu faktörlerde her bir satır 71 kişiden oluşan 

katılımcıların yanıtlarının yüzdelik paylarını göstermektedir.  
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Otopark ve vale hizmeti bakımından katılımcılardan bir kıyas yapılması istenildiğinde 

cadde mağazacılığı kapsamında % 58 oranla “çok kötü” ve alışveriş merkezi mağazacılığı 

kapsamında ise % 81 oranla “çok iyi” olduğu ifade edilmiştir (Çizelge 3.5). Alışveriş 

merkezileri tasarlanırken belirlenen veya yönetim tarafından işletme sürecinde sağlanan 

hizmet unsurlarından, ücretsiz veya ücretli otopark ve vale hizmetinin bulunması, cadde 

mağazalarının ise araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda 

konumlanması, yerel yönetimler tarafından otopark ihtiyacının karşılanması düşüncesi ile 

otopark ve vale hizmetinin yeterliliğine yönelik yapılan sorgulamada, alışveriş 

merkezlerince sunulan otopark ve vale hizmeti nedeniyle, cadde mağazalarına göre 

önemli ölçüde üstünlüğünün bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Müşteri potansiyelinin iklim koşullarından etkilenmesi bakımından cadde mağazalarında 

% 37 oranında “çok kötü” ve alışveriş merkezlerinde bulunan mağazalar açısından % 67 

oranında “çok iyi” olduğu ifade edilmiştir. Alışveriş merkezleri genel olarak kütle yapı 

olarak inşa edilmiş ve mağazaların bulunduğu kısımlar ise kapalı alan içerisinde yer 

alacak şekilde konumlandırılmıştır (Çizelge 3.5). Cadde mağazalarının ise açık alan 

üzerine konumlanması ve genel olarak kentsel peyzaj öğelerinin yetersiz olmasından 

kaynaklı alışveriş merkezlerinde, tüketicinin iklim koşullarından daha az etkilenmesi 

durumunun alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren işletmeciler açısından daha avantajlı 

bulunduğu ortaya konulmuştur.   

Katılımcılar güvenlik açısından cadde mağazalarının % 31 oranında “çok kötü” ve 

alışveriş merkezlerinde mağazacılık kapsamında % 70 oranında “çok iyi” olduğunu ifade 

etmişlerdir (Çizelge 3.5). Alışveriş merkezleri bir çok perakende mağazaları ve çeşitli 

hizmet kuruluşlarını içerisinde barındıran kütlesel bir yapıdır. Bu sebeple terör olayları, 

hırsızlık, toplumsal olaylar gibi suçların sıklıkla yaşanabileceği ortama sahip olduğu için 

alışveriş merkezi yönetiminin işletmeciler ve ziyaretçiler açısından her türlü tehdide karşı 

korumak ve gerekli önlemleri almak zorundadır. Cadde mağazaları açısından ise bu 

durum yerel ve merkezi yönetimler tarafından sağlandığından, daha geniş ve kontrolü zor 

bir alana yayıldığı için alışveriş merkezlerinde mağazacılık kapsamında güvenliğin 

işletmeciler açısından cadde mağazalarına göre üstün olduğu anlaşılmaktadır. 
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Katılımcılardan yıllık ciro oranlarının cadde mağazacılığı ve alışveriş merkezi 

mağazacılığı kapsamında bir kıyas yapılması istenildiğinde, cadde mağazaları açısından 

yıllık ciro oranlarının % 58 oranında “orta” olduğu, alışveriş merkezlerinde mağazacılık 

kapsamında ise yıllık ciro oranlarının % 60 oranında “iyi” olabileceği veya olduğu 

belirtilmiştir (Çizelge 3.5). Alışveriş merkezlerinde yer alan işletmelerin satış oranlarını 

arttırmak için alışveriş merkezi yönetimi tarafından sağlanan alışveriş merkezinde 

ziyaretçi sayısını artırabilmek amacıyla etkinlikler, kampanyalar ve reklam olanakları 

sunduğundan, cadde mağazaları açısından ise bu tür faaliyetlerin yapılmasına yönelik 

gerekli örgütlenmeyi işletmeler kendi aralarında sağlayamadıklarından  alışveriş 

merkezlerinde mağazacılık kapsamında işletmeciler açısından yıllık ciro oranlarının 

cadde mağazalarına göre daha avantajlı olduğu anlaşılmaktadır.  

Ortak giderler bakımından katılımcılardan bir kıyas yapılması istenildiğinde, cadde 

mağazaları % 52 oranında “orta” ve alışveriş merkezlerinde mağazacılık kapsamında % 

32 oranında “orta” olduğu ifade dilmiştir (Çizelge 3.5). Alışveriş merkezlerinin ortak 

giderlerinin yönetim tarafından sağlanan hizmetler ve yönetime ait giderleri 

kapsadığından, cadde mağazalarında ise ortak giderlerin yerel yönetimler ve merkezi 

yönetim tarafından sağlanan hizmetler doğrultusunda alınan vergiler olmasından dolayı, 

alışveriş merkezlerinde mağazacılık kapsamında ortak giderlerin cadde mağazalarına 

göre biraz dezavantajlı olduğu anlaşılmaktadır.  

Katılımcılardan, kira bedellerine yönelik cadde mağazacılığı ve alışveriş merkezi 

mağazacılığı kapsamınd1a bir kıyas yapılması istenildiğinde, cadde mağazacılığı 

açısından % 48 oranla “orta” ve alışveriş merkezi mağazacılığı açısından % 31 oranında 

“çok kötü” olarak ifade edilmiştir (Çizelge 3.5). Alışveriş merkezlerinde tek bir yönetim 

ve genellikle tek mülkiyet ya da birden fazla hissedardan oluştuğundan, özellikli yapı 

olmasından kaynaklı kira bedelleri tekelleşmektedir. Cadde mağazalarında ise birden 

fazla hissedar veya tek hissedar ve her bir mağaza için ayrı ayrı mülkiyet olacağından 

işletmeci kendi kazancına uygun mağazayı tercih etme ve mülkiyet sahibi/sahipleri 

tarafından belirlenen kira bedeline göre kişisel karar doğrultusunda seçtiği için, işletmeci 

açısından cadde mağazalarında kira bedellerinin alışveriş merkezi mağazacılığına göre 

biraz daha avantajlı olduğu anlaşılmaktadır.  
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Teknik ve altyapı bakımından alışveriş merkezinde yer alan mağazalar ile cadde 

mağazaları açısından katılımcılardan bir kıyas yapmaları istenildiğinde cadde 

mağazacılığında % 46 oranla “orta” ve alışveriş merkezi mağazacılığı açısından % 60 

oranında “çok iyi” olduğu ifade edilmiştir (Çizelge 3.5). Teknik ve altyapı hizmetleri 

bakımından alışveriş merkezileri, kütle yapı olması ve yerel yönetimle bağlantıyı 

sağlayan tek elden bağımsız bir yönetimin olması bakımından avantajlıdır. Alışveriş 

merkezlerinde ayrıca genellikle tek mülkiyet olması, bu konudaki hizmetlerin 

sağlanmasında karar alınması ve kararların uygulanmasının kolay olması bakımından 

cadde mağazalarına göre avantajlı olduğu anlaşılmaktadır. Cadde mağazalarında ise bu 

durum tam tersidir. Birçok mülkiyet vardır ve mülkiyet ise mal sahibi ve kiracılar olarak 

parçalanmıştır. Herhangi bir teknik altyapı hizmeti ihtiyacında belediyelerin birçok 

kullanıcıyla muhatap olması hizmetin ivedilikle sağlanmasını aksatmaktadır. Bu sebeple 

cadde mağazalarının, alışveriş merkezinde yer alan mağazalara göre dezavantajlı olduğu 

düşünülmektedir. 

Mağaza ve marka yönetimi açısından katılımcılardan cadde mağazacılığı ve alışveriş 

merkezi mağazacılığı kapsamında bir kıyas yapılması istenildiğinde, cadde mağazaları 

açısından % 45 oranla “orta” ve alışveriş merkezlerinde mağazalar açısından % 51 oranla 

“iyi” olduğu ifade edilmiştir (Çizelge 3.5). Alışveriş merkezlerinde, gayrimenkul 

geliştirme kapsamında işletmeciler açısından, gelen ziyaretçi sayısını artırabilmek adına 

mağazalar içerisinde konumlanacak markalar alışveriş merkezi yönetimi tarafından 

belirlenmekte ve markalar mağazalara konumlandırılmaktadır. Gelen markalarla ne kadar 

süre kalacağına yönelik anlaşmalar yapılmakta ve alışveriş merkezlerinde boşluklar 

yönetilmektedir. Cadde mağazacılığında ise marka yönetimini yapacak, markayı caddeye 

çekecek bir yönetim veya caddelerde işletmeciler arasında bu faaliyeti yapacak bir örgüt 

oluşturulamadığı için mağaza ve marka yönetiminin alışveriş merkezlerinde gayrimenkul 

geliştirme anlayışı kapsamında cadde mağazalarına oranla daha üstün olduğu 

anlaşılmaktadır.   

Katılımcılardan, tüketicinin planlanmamış alışveriş yapma ihtimalinin cadde mağazaları 

ile alışveriş merkezi mağazacılığı kapsamında bir kıyas yapmaları istendiğinde, cadde 

mağazaları açısından % 45 oranla “orta” ve alışveriş merkezinde yer alan mağazalar 

açısından % 35 oranla “iyi” olduğu ifade edilmiştir (Çizelge 3.5). Alışveriş merkezinde 
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yer alan çeşitli sektördeki mağazaların bir arada yani biraz daha kompakt konumlanması, 

belirli aralıklarla kampanya olanaklarının olması, cadde mağazalarının yatay olarak 

uzunlamasına konumlanması sebebiyle gayrimenkul geliştirme kapsamında tüketicilerin 

alışveriş merkezlerinde planlanmamış alışveriş yapma ihtimalinin cadde mağazacılığı 

açısından daha üstün olduğu anlaşılmaktadır.  

Kira sözleşmelerinde süre yönetimi bakımından katılımcılar tarafından cadde mağazaları 

açısından % 44 oranla “orta” ve alışveriş merkezlerinde yer alan mağazalar açısından % 

31 oranla “orta” olduğu ifade edilmiştir (Çizelge 3.5). Alışveriş merkezlerinde yer 

edinmek isteyen işletmeler, alışveriş merkezi yönetimi ya da sadece kiralama faaliyetleri 

ile ilgilenen profesyonel şirketler ile genellikle minimum 5 yıllık kira sözleşmelerini ve 

sözleşmede belirlenen kira artış oranlarını kabul etmek zorundadır. Alışveriş 

merkezlerinde yönetim veya kiralama hizmeti veren şirket mağaza boşluk oranlarını 

yönetmek amacıyla sözleşmeden kiracının herhangi bir durumda cayması halinde ciddi 

yaptırımları olan sözleşme şartlarını işletmeciye sunmaktadır.  Cadde mağazalarında ise 

kiracı ile mülkiyet sahibi arasında sözleşmede belirttikleri süreleri esas almak şartıyla 

anlaşırlar ve kiracı sözleşmeden, sözleşmeye aykırı bir durum sergilememek şartıyla 

istediği zaman sözleşmeden cayma hakkına ve başka bir yere taşınma özgürlüğüne 

sahiptir. Bu kapsamda kira sözleşme süre yönetiminin gayrimenkul geliştirme 

kapsamında cadde mağazacılığında işletmeci açısından biraz daha avantajlı olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Mağazalarda sıcaklık/soğukluk derecelerinin uyumluluğu bakımından katılımcılardan 

alışveriş merkezlerinde yer alan mağazalar ve cadde mağazaları açısından bir kıyas 

yapmaları istenildiğinde, cadde mağazaları açısından % 42 oranla “orta”, alışveriş 

merkezinde yer alan mağazalar açısından % 49 oranla “çok iyi” olduğu ifade edilmiştir. 

Alışveriş merkezlerinin genel olarak kapalı kütle olması, mağazalarda merkezi sistem ile 

ısınma sisteminin olmasından dolayı cadde mağazalarında göre avantajlıdır (Çizelge 3.5). 

Cadde mağazalarının ise açık alanda konumlanması ve bazı sektörlerde hizmet verdiği 

sektörden kaynaklı mağaza sıcaklıklarının birbirinden farklılıklar göstermesinden dolayı 

cadde mağazalarının, alışveriş merkezinde yer alan mağazaların işletmeciler açısından 

daha avantajlı olduğu anlaşılmaktadır. 
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Rekabet avantajı bakımından katılımcılardan cadde mağazaları ile alışveriş merkezinde 

yer alan mağazalar kapsamında bir kıyas yapmaları istenildiğinde, % 38 oran ile cadde 

mağazaları açısından “orta” ve alışveriş merkezinde yer alan mağazalar açısından % 38 

oran ile “iyi” olduğu ifade edilmiştir (Çizelge 3.5). Alışveriş merkezlerinde sektör 

çeşitliliği, sektörlerin dağılımları alışveriş merkezi yönetimi tarafından sınırlandırılmıştır.  

Bu sayede alışveriş merkezinde benzer sektörde yer alan markaların birbiri arasındaki 

rekabet kontrol altına alınmış, kazancın dengesiz dağılımı önlenmeye çalışılmıştır. Ancak 

cadde üzerinde yer alan mağazalar arasında bu şekilde bir yönetim olmadığı için, 

mağazaların konumlanmasından kaynaklı rekabet ve kazanç dengesiz dağılmaktadır. Bu 

sebeple alışveriş merkezinde yer alan mağazalar açısından rekabet avantajının cadde 

üzerinde yer alan mağazalar açısından daha avantajlı olduğu anlaşılmaktadır.  

Mağazaların birbirine yakınlığının sağladığı avantajı bakımından katılımcılar tarafından 

bir kıyas yapmaları istenildiğinde, cadde mağazaları bakımından % 38 oranla “orta” ve 

alışveriş merkezinde yer alan mağazalar açısından % 41 oranında “iyi” olduğu beyan 

edilmiştir (Çizelge 3.5). Cadde mağazalarında mağazalar yatay konumlandığından 

tüketici yürüyüş istikametinde olan en yakın mağazadan ihtiyaçlarını karşılamak ister ve 

diğer aynı sektörde yer alan markalar arasında mukayese etme imkanı alışveriş 

merkezinde yer alan benzer sektördeki markalar arasında mukayese imkanına göre daha 

zayıf bulunmaktadır. Alışveriş merkezlerinin kütle yapı olması ve mağazaların birbirine 

cadde mağazalarına göre daha yakın ve benzer sektördeki mağazaların yakın 

konumlanmasından kaynaklı, alışveriş merkezi mağazacılığının işletmeciler açısından 

daha avantajlı olduğu anlaşılmaktadır.  

Katılımcılardan gürültü seviyesi bakımından cadde mağazaları ile alışveriş merkezinde 

yer alan mağazalar arasında bir kıyas yapmaları istenildiğinde, % 38 oranla cadde 

mağazaları için “orta” ve alışveriş merkezinde yer alan mağazalar açısından % 40 

oranında “orta” olduğu ifade edilmiştir (Çizelge 3.5). Alışveriş merkezinin genellikle tek 

kütle yapı olması ve alışveriş merkezlerinde mağazaların kapalı alanda 

konumlanmasından kaynaklı, alışveriş caddelerinde ise ağırlıklı olarak trafik sebebiyle 

oluşan gürültüden dolayı her iki parametre açısından faktörün eşit değerlendirildiği 

anlaşılmaktadır.  
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Etkinlik, kampanyalar ve reklam olanakları açısından gayrimenkul geliştirme 

kapsamında katılımcılardan cadde mağazaları ile alışveriş merkezinde yer alan mağazalar 

açısından bir kıyas yapmaları istenilmiştir. Cadde mağazacılığı açısından % 36 oranla 

“orta” ve alışveriş merkezin mağazacılığı açısından % 44 oranla “çok iyi” olduğu ifade 

edilmiştir (Çizelge 3.5). Alışveriş merkezleri birçok farklı sektörde yer alan işletmelerin 

sürekliliğini sağlayabilmek, alışveriş merkezine olan ziyaretçi sayısını arttırabilmek 

amacıyla alışveriş merkezi yönetimi tarafından, hizmet veren markalar için etkinlik, 

kampanyalar ve reklam olanakları sunulmaktadır. Cadde mağazalarında ise her 

mağazanın isteğe göre işletmeci tarafından ya da cadde mağazaları işletmecilerinin 

örgütlenmesi halinde örgüt tarafından sağlanmaktadır. Cadde mağazacılığında bu 

durumun düzenli olmaması sebebiyle gayrimenkul geliştirme kapsamında alışveriş 

merkezi mağazacılığının cadde mağazacılığına göre daha avantajlı olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Tüketici profili bakımından katılımcılardan cadde mağazacılığı ve alışveriş merkezi 

mağazacılığı kapsamında bir kıyas yapmaları istenildiğinde % 49 oran ile cadde 

mağazalarının “iyi” ve alışveriş merkezinde yer alan mağazaların ise % 48 oran ile yine 

benzer şekilde “iyi” olduğu ifade edilmiştir (Çizelge 3.5). Her iki parametre için tüketici 

profilinin benzer oluğu anlaşılmaktadır.  

Ürün fiyatları bakımından katılımcılardan gayrimenkul geliştirme kapsamında cadde 

mağazacılığı ve alışveriş merkezi mağazacılığı açısından bir kıyas yapmaları istenilmiştir. 

Cadde mağazacılığı bakımından % 49 oran ile “iyi” ve alışveriş merkezi mağazacılığı 

bakımından % 46 oran ile “orta” olduğu belirtilmiştir (Çizelge 3.5). Alışveriş 

merkezlerinde kira bedellerinin yüksek olması, ortak giderlerinin fazla olması, yönetim 

giderlerinden kaynaklı maliyet ürün fiyatlarına yansımaktadır. Bu bakımıdan cadde 

mağazalarında ise maliyetler biraz daha az olduğundan, cadde üzerinde yer alan 

mağazalar açısından alışveriş merkezinde yer alan mağazalara göre işletmeci açısından 

avantajlı olduğu anlaşılmaktadır. 

Katılımcılardan, müşteri kazanma potansiyeli bakımından, cadde mağazacılığı ile 

alışveriş merkezi mağazacılığı arasında bir kıyas yapmaları istenildiğinde, % 47 oran ile 

cadde mağazalarının “iyi” ve alışveriş merkezinde yer alan mağazaların ise % 38 oran ile 
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“iyi” olduğu beyan edilmiştir (Çizelge 3.5). Cadde mağazalarının erişimi kolaylaştıran, 

alternatif erişim araçlarının yoğun cadde ve sokaklarda konumlanması, alışveriş 

merkezlerinde ise erişim zor olsa bile yönetim tarafından sağlanan servis sisteminin 

olması nedeni ile her iki parametre için müşteri kazanma potansiyelinin benzer olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Cadde mağazacılığı ve alışveriş merkezi mağazacılığı arasında ürün çeşitliliği 

bakımından katılımcılardan bir kıyas yapmaları istenilmiştir. Cadde mağazacılığı için 

katılımcılar tarafından % 44 oran ile “iyi”, alışveriş merkezi mağazacılığı açısından ise 

% 46 oran ile “iyi” olarak belirtilmiştir. Her iki parametre için ürün çeşitliliğinin 

gayrimenkul geliştirme kapsamında  işletmeciler açısından benzer olduğu anlaşılmaktadır 

(Çizelge 3.5). 

Tüketici potansiyeli bakımından katılımcılardan cadde mağazacılığı ve alışveriş merkezi 

mağazacılığı arasında kıyas yapmaları istenildiğinde, % 42 oran ile cadde mağazalarının 

“iyi”, alışveriş merkezinde yer alan mağazaların ise % 58 oran ile “iyi” olduğu ifade 

edilmiştir (Çizelge 3.5). Her iki parametre için tüketici potansiyelinin benzer olduğu 

ancak alışveriş merkezleri için daha fazla katılımcının hem fikir olduğu bu sebeple biraz 

daha avantajlı olduğu anlaşılmaktadır. 

Ulaşım kolaylığı bakımından katılımcılardan cadde mağazacılığı ve alışveriş merkezi 

mağazacılığı arasında kıyas yapmaları istenildiğinde, % 40 oran ile cadde mağazalarının 

“iyi” ve alışveriş merkezinde yer alan mağazaların ise % 51 oran ile “iyi” olduğu beyan 

edilmiştir (Çizelge 3.5). Her iki parametre için ulaşım kolaylığı bakımından benzer 

olduğu ancak alışveriş merkezleri için daha fazla katılımcının hem fikir olduğu bu sebeple 

biraz daha avantajlı olduğu anlaşılmaktadır. 

Açılış/kapanış sürelerinin düzenli olması bakımından katılımcılardan bir kıyas yapmaları 

istenildiğinde % 35 oran ile cadde mağazalarının “iyi”, alışveriş merkezinde yer alan 

mağazalarının ise % 45 oran ile “çok iyi” olduğu beyan edilmiştir (Çizelge 3.5).  Alışveriş 

merkezlerinde mağazaların açılış ve kapanış süreleri belirlidir. Mağazalar belirtilen 

saatlere uymak zorundadır. Ancak cadde mağazalarında ise işletmelerin açılış ve kapanış 

saatleri işletmelerin kendi içlerindeki kurallara göre işletmecinin kendi kişisel tercihlerine 
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göre, hizmet verdiği sektörden kaynaklı çalışma süresinin kanunlarla belirlenmesi ya da 

hizmet verdiği sektörden kaynaklı çalışma süreleri bakımından farklılık göstermektedir. 

Bu durum cadde mağazalarının bir arada konumlandığı caddelerde yer yer ıssızlaşmaya 

ve bazı sektörde hizmet veren mağazalar açısından olumsuz etkiye neden olmaktadır. Bu 

sebeple işletmeciler açısından gayrimenkul geliştirme kapsamında  alışveriş merkezi 

mağazacılığının bu konuda cadde mağazacılığına göre daha avantajlı olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Nakliye kolaylığı bakımından katılımcılardan bir kıyas yapmaları istenildiğinde % 32 

oran ile cadde mağazalarının “iyi”, alışveriş merkezinde yer alan mağazalarının ise % 35 

oran ile “iyi” olduğu ifade edilmiştir (Çizelge 3.5). Alışveriş merkezlerinde nakliyenin 

alışveriş merkezi yönetiminin belirlediği saatler içerisinde ve nakliyenin yapılabilmesi 

için nakliyeci bakımından yeterli alanı sağlamasından dolayı avantajlı olduğu, cadde 

mağazaları açısından ise nakliye işleminin istenilen saatte yapılabilmesinin avantaj ancak 

trafik problemi ve nakliyenin yapılabilmesi için nakliyeci bakımından yeterli alanın 

olmaması sebebiyle dezavantaj teşkil ettiği söylenebilir. Bu sebeple her iki parametre için 

nakliye kolaylığının benzer olduğu ancak alışveriş merkezleri için daha fazla katılımcının 

hem fikir olduğu bu sebeple biraz daha avantajlı olduğu söylenebilir. 

Belirtilen faktörlere doğrultusunda gayrimenkul geliştirme kapsamında  cadde 

mağazacılığı açısından alışveriş merkezi mağazacılığına göre “otopark ve vale hizmeti”, 

“müşteri potansiyelinin iklim koşullarından etkilenmesi”, “güvenlik” gibi faktörlerin 

işletmeci açısından dezavantajlı olarak hissedildiği dikkati çekmektedir. Bu faktörler 

dışında “tüketici profili”, “ürün fiyatları”, “müşteri kazanma potansiyeli”, “ürün 

çeşitliliği”, “tüketici potansiyeli”, “ulaşım kolaylığı”, “açılış/kapanış sürelerinin düzenli 

olması”, “nakliye kolaylığı” gibi faktörlerin genel olarak katılımcılar açısından alışveriş 

merkezi mağazacılığı ile cadde mağazacılığı açısından avantajlı ve benzer üstünlüklere 

sahip olduğu anlaşılmaktadır (Çizelge 3.5).  

Cadde mağazalarının kent merkezinde yer almasından dolayı kent içi olumsuz 

faktörlerden daha fazla etkilenmektedir. Bu sebeple planlama ilkeleri doğrultusunda 

belirlenen sorunlara çözüm önerileri getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca AVM’lerde var 

olan yönetim anlayışından kaynaklı avantajların olması, cadde mağazalarının da tıpkı 
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tesis gibi ayrı bir yönetim anlayışı kapsamında yönetilmesi sonucunda AVM’ler gibi 

başarıyı yakalayacaktır. 

Çizelge 3.5 Cadde mağazacılığı ile alışveriş merkezindeki mağazacılığının faktörler 

doğrultusunda karşılaştırılması 

FAKTÖRLER 

CADDE MAĞAZACILIĞI 
ALIŞVERİŞ MERKEZİ 

MAĞAZACILIĞI 

Çok 

İyi 

(% ) 

İyi 

(% ) 

Orta 

(% ) 

Kötü 

(% ) 

Çok 

Kötü 

(% ) 

Çok 

İyi 

(% ) 

İyi 

(% ) 

Orta 

(% ) 

Kötü 

(% ) 

Çok 

Kötü 

(% ) 

Otopark ve Vale Hizmeti 0 4 11 27 58 81 11 7 1 0 

Müşteri Potansiyelinin İklim 

Koşullarından Etkilenmesi 
3 6 31 23 37 67 20 10 0 3 

Güvenlik 1 20 23 25 31 70 24 6 0 0 

Ciro 7 25 58 6 4 3 60 30 6 1 

Ortak Giderler  10 27 52 4 7 10 18 32 27 13 

Kira Bedeli 4 15 48 20 13 0 15 24 30 31 

Teknik ve Altyapı Hizmetleri 0 15 46 15 24 60 28 10 1 1 

Mağaza ve Marka Yönetimi 4 25 45 15 11 37 51 11 0 1 

Tüketicinin Planlanmamış 

Alışveriş Yapma İhtimalinin 

Olması 

15 32 45 4 4 21 35 34 10 0 

Kira Sözleşmelerinde Süre 

Yönetimi 
7 31 44 14 4 25 28 31 10 6 

Mağazalarda 

Sıcaklık/Soğukluk 

Derecelerinin Uyumluluğu 

3 18 42 24 13 49 39 11 0 1 

Rekabet Avantajı 14 34 38 10 4 14 38 34 13 1 

Mağazaların Birbirine 

Yakınlığının Sağladığı 

Avantaj 

11 34 38 17 0 20 41 31 8 0 

Gürültü Seviyesi 3 18 38 28 13 17 32 40 8 3 

Etkinlik, Kampanyalar ve 

Reklam Olanakları 
8 13 36 30 13 44 40 13 0 3 

Tüketici Profili  13 49 32 6 0 10 48 41 1 0 

Ürün Fiyatları 11 49 38 1 1 6 31 46 13 4 

Müşteri Kazanma Potansiyeli 21 47 28 3 1 24 38 30 7 1 

Ürün Çeşitliliği    21 44 32 3 0 15 46 31 7 1 

Tüketici Potansiyeli 13 42 34 11 0 18 58 20 3 1 

Ulaşım Kolaylığı  27 40 21 8 4 23 51 18 8 0 

Açılış/Kapanış Sürelerinin 

Düzenli Olması 
21 35 23 18 3 45 32 21 1 1 

Nakliye Kolaylığı 7 33 25 18 17 24 35 24 14 3 
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Katılımcılar açısından alışveriş merkezi mağazalarında uygulanan belirlenen faktörler 

doğrultusunda önem derecesine göre sıralamaları istenilmiştir. Katılımcıların sonuçları 

“önem sırası” başlığında, belirtilen önem sırasını, belirtilen önem sırasını tercih eden kişi 

sayısı “kişi sayısı” ve 71 kişiden oluşan katılımcı arasından yüzdelik dilimi “yüzde” 

başlığında ve bu oranlara göre “sonuç” başlığında sonuç sıralaması olarak yer almaktadır 

(Çizelge 3.6). 

Ktılımcılar açısından alışveriş merkezi mağazalarında uygulanan bazı belirlenen 

faktörlerin toplam 13 adet faktörün önem sıralaması incelendiğinde, sonuç sıralamasına 

göre birinci sırada yer alan “ücretsiz otopark veya vale hizmeti” faktörü % 45 oranında 

katılımcı tarafından birinci önem sırasına, ikinci sırada yer alan “mağaza ve marka 

yönetimi” faktörü % 14 oranında katılımcı tarafından birinci önem sırasına, üçüncü sırada 

yer alan “güvenlik hizmetleri” faktörü % 23 oranında katılımcı tarafından ikinci önem 

sırasına, dördüncü sırada yer alan “mağazalarda görsel bütünlük/kimlik yönetimi” faktörü 

% 25 oranında katılımcı tarafından üçüncü önem sırasına, beşinci sırada yer alan “nakliye 

kolaylığı” faktörü % 15 oranında katılımcı tarafından beşinci önem sırasına, altıncı sırada 

yer alan “mağazalarda sıcaklık/soğukluk derecelerinin dengeli olması” faktörü % 15 

oranında katılımcı tarafından altıncı önem sırasına, yedinci sırada yer alan “mağazalarda 

açılış/kapanış saatlerinin yönetimi” faktörü % 14 oranında katılımcı tarafından altıncı 

önem sırasına, sekizinci sırada yer alan “ortak kullanım alanların temizliği” faktörü % 13 

oranında katılımcı tarafından sekizinci önem sırasına, dokuzuncu sırada yer alan “kamu 

kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerde aracılık” faktörü % 14 oranında katılımcı tarafından 

dokuzuncu önem sırasına, onuncu sırada yer alan “reklam, kampanya ve etkinlikleri 

düzenlemek ve yönetmek” faktörü % 14 oranında katılımcı tarafından dokuzuncu önem 

sırasına, on birinci sırada yer alan “teknik ve altyapı hizmetlerinde yetkili merci 

tarafından destek sağlanması” faktörü % 14 oranında katılımcı tarafından onuncu önem 

sırasına, on ikinci sırada yer alan “kira sözleşmelerinde süre yönetimi” faktörü % 18 

oranında katılımcı tarafından on ikinci önem sırasına, on üçüncü sırada yer alan 

“Sözleşme kontratları yönetiminin profesyonel yetkili tarafından sağlanması” faktörü % 

23 oranında katılımcı tarafından on üçüncü önem sırasına, konulmuştur (Çizelge 3.6). 
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Çizelge 3.6 Alışveriş merkezi mağazalarında uygulanan belirlenen faktörler arasından 

hangilerinin cadde mağazacılığı için de uygulanması isteği önemlilik 

derecesine göre sıralanması 

FAKTÖRLER 
ÖNEM 

SIRASI 

KİŞİ 

SAYISI 

YÜZDE 

(% ) 
SONUÇ 

Ücretsiz Otopark veya Vale Hizmeti 1 32 45 1 

Mağaza ve Marka Yönetimi 1 10 14 2 

Güvenlik Hizmetleri 2 16 23 3 

Mağazalarda Görsel Bütünlük/Kimlik 

Yönetimi 
3 18 25 4 

Nakliye Kolaylığı 5 11 15 5 

Mağazalarda Sıcaklık/Soğukluk Derecelerinin 

Dengeli Olması 
6 11 15 6 

Mağazalarda Açılış/Kapanış Saatlerinin 

Yönetimi 
6 10 14 7 

Ortak Kullanım Alanların Temizliği  8 9 13 8 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarla Olan İlişkilerde 

Aracılık 
9 10 14 9 

Reklam, Kampanya ve Etkinlikleri 

Düzenlemek ve Yönetmek 
9 10 14 10 

Teknik ve Altyapı Hizmetlerinde Yetkili 

Merci Tarafından Destek Sağlanması 
10 10 14 11 

Kira Sözleşmelerinde Süre Yönetimi  12 13 18 12 

Sözleşme Kontratları Yönetiminin Profesyonel 

Yetkili Tarafından Sağlanması 
13 16 23 13 

Katılımcılar açısından Tunalı Hilmi Caddesi’nde sorun olarak görünen 25 adet faktörün 

önem derecesine sıralaması istenilmiştir. Katılımcıların sonuçları “önem sırası” 

başlığında, belirtilen önem sırasını, belirtilen önem sırasını tercih eden kişi sayısı “kişi 

sayısı” ve 71 kişiden oluşan katılımcı arasından yüzdelik dilimi “yüzde” başlığında ve bu 

oranlara göre “sonuç” başlığında sonuç sıralaması yer almaktadır (Çizelge 3.7). 

Katılımcıların Tunalı Hilmi Caddesi’nde sorun olarak görünen 25 adet faktörün önem 

sıralaması incelendiğinde, sonuç sıralamasına göre birinci sırada yer alan “otopark ve vale 

hizmeti yetersizliği” faktörü % 37 oranında katılımcı tarafından birinci önem sırasına 

konulmuştur, ikinci sırada yer alan “kiraların yüksek olması” faktörü % 34 oranında 

katılımcı tarafından birinci önem sırasına konulmuştur, üçüncü sırada yer alan “güvenlik 

hizmetleri yetersizliği” faktörü % 13 oranında katılımcı tarafından ikinci önem sırasına 

konulmuştur, dördüncü sırada yer alan “araç trafik yoğunluğu ve gürültü seviyesi” faktörü 

% 15 oranında katılımcı tarafından üçüncü önem sırasına konulmuştur, beşinci sırada yer 

alan “teknik ve altyapı hizmetleri ” faktörü % 8 oranında katılımcı tarafından üçüncü 
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önem sırasına konulmuştur, altıncı sırada yer alan “müşterinin hava koşullarından 

etkilenmesi ” faktörü % 13 oranında katılımcı tarafından beşinci önem sırasına 

konulmuştur, yedinci sırada yer alan “nakliye imkanlarının yetersizliği” faktörü % 11 

oranında katılımcı tarafından altıncı önem sırasına konulmuştur, sekizinci sırada yer alan 

“etkinlik, kampanya ve reklam olanaklarının yetersiz olması” faktörü % 8 oranında 

katılımcı tarafından altıncı önem sırasına konulmuştur, dokuzuncu sırada yer alan 

“binaların eski ve birbiriyle uyumsuzluğu” faktörü % 10 oranında katılımcı tarafından 

sekizinci önem sırasına konulmuştur, onuncu sırada yer alan “açılış/kapanış saatlerinin 

yönetiminin olmaması” faktörü % 10 oranında katılımcı tarafından on ikinci önem 

sırasına konulmuştur, on birinci sırada yer alan “müşteri kazanma potansiyelinin zayıf 

olması” faktörü % 8 oranında katılımcı tarafından on üçüncü önem sırasına konulmuştur, 

on ikinci sırada yer alan “tüketici profili ” faktörü % 8 oranında katılımcı tarafından on 

üçüncü önem sırasına konulmuştur, on üçüncü sırada yer alan “ciro seviyesinin düşük 

olması ” faktörü % 7 oranında katılımcı tarafından on dördüncü önem sırasına 

konulmuştur, on dördüncü sırada yer alan “tüketicinin planlanmamış alışveriş yapma 

ihtimalinin zayıflığı” faktörü % 8 oranında katılımcı tarafından on dördüncü önem 

sırasına konulmuştur, on beşinci sırada yer alan “mağaza ve marka yönetiminin olması” 

faktörü % 8 oranında katılımcı tarafından on sekizinci önem sırasına konulmuştur, on 

altıncı sırada yer alan “mağazaların konumlanması” faktörü % 11 oranında katılımcı 

tarafından on sekizinci önem sırasına konulmuştur, on yedinci sırada yer alan “kira 

sözleşmelerinde süre yönetimi olmaması” faktörü % 10 oranında katılımcı tarafından on 

dokuzuncu önem sırasına konulmuştur, on sekizinci sırada yer alan “rekabetin yetersiz 

olması” faktörü % 8 oranında katılımcı tarafından on dokuzuncu önem sırasına 

konulmuştur, on dokuzuncu sırada yer alan “sektör çeşitliliğinin yeteriz olması” faktörü 

% 10 oranında katılımcı tarafından yirminci önem sırasına konulmuştur, yirminci sırada 

yer alan “ulaşım olanaklarının yetersizliği” faktörü % 10 oranında katılımcı tarafından 

yirmi birinci önem sırasına konulmuştur, yirmi birinci sırada yer alan “tüketici 

potansiyeli” faktörü % 10 oranında katılımcı tarafından yirmi birinci önem sırasına 

konulmuştur, yirmi ikinci sırada yer alan “kentsel yenileme süreçleri ve yol çalışmaları” 

faktörü % 13 oranında katılımcı tarafından yirmi ikinci önem sırasına konulmuştur, yirmi 

üçüncü sırada yer alan “kentsel peyzaj öğelerinin yetersizliği” faktörü % 11 oranında 

katılımcı tarafından yirmi üçüncü önem sırasına konulmuştur, yirmi dördüncü sırada yer 
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alan “mağazalarda sıcaklık/soğukluk derecelerinin dengesizliği” faktörü % 18 oranında 

katılımcı tarafından yirmi beşinci önem sırasına konulmuştur, yirmi beşinci sırada yer 

alan “belediye ruhsatlandırma” faktörü % 15 oranında katılımcı tarafından yirmi beşinci 

önem sırasına konulmuştur (Çizelge 3.7). 

Çizelge 3.7 Katılımcılar açısından Tunalı Hilmi Caddesi’nde sorun olarak görünen 

faktörlerin önem derecesine sıralaması 

FAKTÖRLER 
ÖNEM 

SIRASI 

KİŞİ 

SAYISI 

 

YÜZDE 

(% ) 
SONUÇ 

 

Otopark ve Vale Hizmeti Yetersizliği  1 26 37 1 

Kiraların Yüksek Olması 1 24 34 2 

Güvenlik Hizmetleri Yetersizliği 2 9 13 3 

Araç Trafik Yoğunluğu ve Gürültü Seviyesi 3 11 15 4 

Teknik ve Altyapı Hizmetleri  3 6 8 5 

Müşterinin Hava Koşullarından Etkilenmesi 5 9 13 6 

Nakliye İmkânlarının Yetersizliği 6 8 11 7 

Etkinlik, Kampanya ve Reklam Olanaklarının Yetersiz Olması 6 6 8 8 

Binaların Eski ve Birbiriyle Uyumsuzluğu 8 7 10 9 

Açılış/Kapanış Saatlerinin Yönetiminin Olmaması 12 7 10 10 

Müşteri Kazanma Potansiyelinin Zayıf Olması 12 6 8 11 

Tüketici Profili  13 6 8 12 

Ciro Seviyesinin Düşük Olması 14 5 7 13 

Tüketicinin Planlanmamış Alışveriş Yapma İhtimalinin 

Zayıflığı 
14 6 8 14 

Mağaza ve Marka Yönetiminin Olması 18 6 8 15 

Mağazaların Konumlanması 18 8 11 16 

Kira Sözleşmelerinde Süre Yönetimi Olmaması 19 7 10 17 

Rekabetin Yetersiz Olması 19 6 8 18 

Sektör Çeşitliliğinin Yeteriz Olması 20 7 10 19 

Ulaşım Olanaklarının Yetersizliği 21 7 10 20 

Tüketici Potansiyeli 21 7 10 21 

Kentsel Yenileme Süreçleri ve Yol Çalışmaları 22 9 13 22 

Kentsel Peyzaj Öğelerinin Yetersizliği 23 8 11 23 

Mağazalarda Sıcaklık/Soğukluk Derecelerinin Dengesizliği 25 13 18 24 

Belediye Ruhsatlandırma 25 11 15 25 
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Katılımcıların cadde mağazacılığıyla ilgili mevzuat olup olmadığı konusunda bilgileri 

ölçülmek istenildiğinde, katılımcıların tamamının “hayır” yanıtını verdiği görülmektedir. 

Türkiye’de cadde mağazacılığına yönelik bir mevzuat bulunmamakla birlikte, caddelerde 

de mağazalar için yönetim anlayışı henüz çok fazla gelişmiş değildir. Cadde mağazalarına 

yönelik Tükiye’deki mevzuat eksikliği, katılımcıların yanıtlarından anlaşılmaktadır. 

Katılımcılara cadde mağazacılığı ile ilgili bir mevzuat düzenlemesi yapılması gerekliliği 

konusunda % 51 oranla “evet” yanıtının ağırlıklı olduğu anlaşılmaktadır. Bu şekilde 

yanıtlayan kullanıcılar ihtiyacın sebepleri olarak Tunalı Hilmi Caddesi özelinde, bölgede 

trafik ve otopark problemi olduğu bununla ilgili özellikle düzenlemeye ihtiyaç 

duyulduğu, caddenin eskisi gibi hareketli olmamasından kaynaklı caddenin canlılığını 

arttırmak ve buna yönelik etkinlik düzenlenmesi için mevzuatta düzenlemeler yapılması 

gerekliliği, kira bedellerinin dengesiz olması, caddenin görsel bütünlüğü açısından 

belediyeler ve özel sektör işbirliği gerekliliği, alışveriş merkezlerinde yönetim 

bakımından mağazalar arasında rekabeti dengede tutabilmek için belirli bir sayıda ilgili 

sektörde mağaza açılabilindiği aynı şekilde cadde üzerinde de sektörlerin dengeli olması 

açısından buna benzer bir uygulamaya ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.  

Tüm cadde mağazalarını kapsayacak bir düzenleme ihtiyacına yönelik ise, mağazaların 

cadde üzerinde tabela, vitrin cephesi gibi dış düzenlemeler ile ilgili bir düzenleme 

ihtiyacının mağazaların konumlanması ve cadde temizliği için aynı zamanda görsel 

bütünlük için gerekli olması, ortak kullanım alanı olan sokak ve caddelerde insanlar 

özgürce hareket edebilmesi açısından önemli olduğundan caddelerde bazı mağazaların 

ürünlerinin sergilenmemesine yönelik düzenleme ihtiyacı, kira bedelleri ve stopaj oranları 

ile ilgili işletmeci açısından gider unsurunun ciro içerisindeki payının fazla olmasından 

dolayı yeniden bir düzenleme ihtiyacı, mağazaların cadde üzerinde yaptıkları proje dışı 

tadilatların hem görsel bütünlük açısından hem de diğer bir işlemenin reklam kabiliyetini 

zayıflatmasından dolayı bu tür yasa dışı tavırların engellenmesi açısından, Türkiye’de 

cadde mağazacılığının daha fazla yaygın olmasından dolayı alışveriş merkezlerinde 

olduğu gibi cadde mağazalarına da yönelik ortak bir düzenleme yapılması gerekliliği 

vurgulanmıştır. Ayrıca cadde mağazacılığını tercih eden işletmelerin bilinçlendirilmesi 

açısından, satış ve pazarlamaya yönelik eğitimlerinde kapsayan bir düzenleme ihtiyacı 

sebebiyle cadde mağazalarını kapsayan bir mevzuat düzenlemesi yapılması gerekliliği 
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vurgulanmıştır. Katılımcılardan cadde mağazalarına yönelik mevzuat düzenlemesi 

ihtiyacına % 41 oranla “fikrim yok” ve % 8 oranlar böyle bir düzenlemeye ihtiyaç 

olunmadığı belirtilerek “hayır” yanıtı verilmiştir. 

Katılımcılar açısından, Tunalı Hilmi Caddesi’nin alışveriş merkezlerinde olduğu gibi, 

profesyonel şahıslar/şirketler tarafından yönetilmesi ne yönelik gerekçeleriyle birlikte 

düşünceleri sorulduğunda, katılımcılar tarafından % 51 oranında “hayır” yanıtı 

verilmiştir. Bu şekilde yanıtlayan katılımcılar gerekçe olarak, ağırlıklı olarak Tunalı 

Hilmi Caddesi’nin profesyonel şirketler/şahıslar tarafından yönetilmesi durumunda ek 

maliyetlerinin artacaklarını, böyle bir hizmetin bedelsiz olamayacağını, bu konuda ek 

harcama yapmak istemediklerini dile getirmişlerdir. Kısacası daha fazla maliyet 

unsurunun oluşmasını istememektedirler.  

Alışveriş merkezlerinde olduğu gibi kuralların caddelerde uygulanmasının doğru 

olmadığı bu durumun cadde mağazacılığı açısından işletmecilerin özgürlüklerini 

kısıtlayacağı belirtilmiştir. Cadde üzerinde yer alan mağazaların bu konuda örgütlenme 

bilincinin yeterince olmadığı bu sebeple cadde yönetiminin zor olacağı belirtilmiştir. 

Tunalı Hilmi Caddesi’nin geleneksel bir dokusunun olduğunu, geleneksel dokuyu 

koruyamayacakları ifade edilmiştir. Geleneksel dokunun insanlar ve işletmeciler 

tarafından önemli olduğu, daha samimi bir algı yarattığı, bu sebeple müşterileri tanıma 

fırsatı sunduğu vurgulanmıştır. Alışveriş merkezi yönetimlerinin tek tip ve 

mekanikleşmiş bir sistemi olduğu, yönetim hizmetinin kiralara yansıdığı ve işletmecileri 

bu konuda zorladığı, aynı zamanda mülkiyet sahibi ile kiracı arasında yapılan ve yönetim 

tarafından hazırlanan kira sözleşmelerinin işletmeci açısından şartlarının ağır olduğu bu 

sebeple istemediklerini belirtmişlerdir. Alışveriş merkezlerinin kent kimliğini 

yansıtmadığı, şehirciliğe ve kültüre uzun vadede zararlı olduğu, caddenin geleneksel 

dokusunun olduğu ve bunu geliştirmeye odaklı bir şeylerin yapılması gerektiği, ama 

alışveriş merkezlerinde uygulanan yönetimin uygun olmadığı belirtilmiştir.  

Katılımcılardan, kurumsal şirketlerde faaliyet gösterenler ise, kurumsal anlayışa göre 

yönetildikleri sebebiyle gerekli bulmadıklarını ifade etmişlerdir. Son olarak, cadde 

yönetiminin cadde mağazalarını kurumsallaştıracağı, bu sebeple gerekli bulmadıklarını 

belirtmişlerdir. Tunalı Hilmi Caddesi’nin alışveriş merkezlerinde olduğu gibi, 
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profesyonel şahıslar/şirketler tarafından yönetilmesi ne yönelik gerekçeleriyle birlikte, 

katılımcılar tarafından % 28 oranında “evet” yanıtı verilmiştir. Bu şekilde yanıtlayan 

katılımcılar ağırlıklı olarak, alışveriş merkezlerinin sayılarının artmasından kaynaklı, 

cadde ziyaretçilerinin sayılarında azalma gerçekleştiği, Tunalı Hilmi Caddesi’nin eskisi 

kadar hareketli olmadığı, marka karmasının cadde üzerinde kötü olduğu, markaların 

konumlanmasının yanlış olduğu, yani yanlış sektörlerin, bir cadde yönetimi 

olmadığından, bir araya konumlandığı, adil rekabetin cadde mağazaları arasında 

sağlanması açısından, cadde yönetimi tarafından sağlanacak olan etkinlik, kampanya ve 

reklam olanaklarının işletmelerin kazançlarında artışa sebep olabileceği ve caddenin 

ziyaretçi sayısında artış olabileceği, caddenin daha düzenli ve temiz olması, belediye 

hizmetlerinin düzenli ve düzgün sağlanabilmesi bakımından aracı bir cadde yönetiminin 

olması, Tunalı Hilmi Caddesi’nin Ankara’nın eski alışveriş caddesi olduğu ve dünyada 

ki örnek alışveriş caddelerine uygun hale getirilmesi açısından cadde yönetiminin olması 

gerektiğini ifade etmişlerdir. Bunun dışında katılımcılar tarafından % 21 oranla 

“kararsızım” yanıtı verilmiştir. 

Katılımcılardan cadde mağazacılığı dışında gayrimenkul geliştirme kapsamında  hizmet 

verdikleri sektörde aynı zamanda mağazalarından internet yolu ile alışveriş yapmanın 

mümkün olup olmadığı, eğer yanıtları “hayır” ise gerekçeleri ile birlikte belirtmeleri 

istenilmiştir. Katılımcılardan % 59 oranla “hayır” yanıtı alınmış ve gerekçe olarak, 

ağırlıklı olarak hizmet verdikleri sektörün internet alışverişleri için uygun olmadığı, 

yeterli altyapılarının olmaması, ihtiyaç duymamalarından kaynaklı, merkezi yönetimin 

karar vermesinden kaynaklı olduğu ifade edilmiştir. Bu faktörler dışınca sektörlerden 

“eczane” olarak nitelendirilenler de işletmeciler 12 Nisan 2014 tarihli 28970 sayılı 

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik Madde 43’de ürünlerinin internet veya 

başka bir elektronik ortamda satış yapmalarının kanunen yasak olduğu belirtilmiştir. 

Görüşülen mağaza sahiplerinin % 41’inden “evet” yanıtı alınmış ve bazıları zincir işletme 

olmaları sebebiyle daha fazla tüketiciye ulaşabilmek için internet erişiminin insanlar için 

kolaylaştığı ve yaygınlaşması gerekçesi ile hizmet verdikleri sektörün internet 

mağazacılığına uygun olması sebebiyle kullandıklarını belirtmişlerdir. 

Pazarlama anlayışı kapsamında  hizmet verdikleri sektörde aynı zamanda mağazalarından 

internet yolu ile alışveriş yapmanın mümkün oluğunu ifade eden 71 katılımcıdan % 41 
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orana sahip 29 kişiye internet alışverişlerinin toplam satışlarının yüzde (%) kaçını 

kapsadığı sorulduğunda, % 60 oranında internet alışverişlerinin toplam satış içerisindeki 

payı % 5-10 aralığında olduğu, % 37 oranında bu payın % 10-30 aralığında olduğu, % 3 

oranında ise % 30-50 aralığında olduğu ifade edilmiştir (Şekil 3.20). 

 

Şekil 3.20 İnternet satışı yapan katılımcıların internet alışverişlerinin toplam satış 

içerisindeki payı 

Katılımcılardan internet alışverişlerinin uzun vadede perakende sektöründe beklenilen 

değişimi ile ilgili 10 adet faktör belirlenmiştir. Katılımcılardan belirtilen her faktör için 

katılımcı görüşleri sorulmuştur (Şekil 3.21). Mağaza metrekarelerinin küçülmesi ile ilgili 

% 39 oranla “katılıyorum”, mağazaların kapanması ve bazı perakendecilerin sektörden 

çekilmesine yönelik ise % 42 oranla “katılıyorum” , ürün tedarik hızının artması ile ilgili 

% 37 oranla “katılıyorum”, müşteri tercihlerinin analiz edilmesinde kolaylık ile ilgili % 

45 oranla “katılıyorum”, internet alışveriş sitelerinin artması ile ilgili % 45 oranla 

“tamamen katılıyorum”, zincir mağazacılığın azalmasına yönelik % 31 oranla 

“katılıyorum”, maliyetlerin azalmasına yönelik % 41 oranla “katılıyorum” olarak 

yanıtlanmıştır. Personel ihtiyacının azalması ile ilgili % 45 oranla “katılıyorum” olarak 

yanıtlanmıştır. Müşterinin harcama eğiliminin artması ile ilgili % 30 oranla “tamamen 

katılıyorum” olarak yanıtlanmıştır. Yoğun rekabet nedeniyle kar marjının daralması ile 

ilgili %  38 oranla “tamamen katılıyorum” olarak yanıtlanmıştır. 

60%

37%
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Şekil 3.21 İnternet alışverişlerinin uzun vadede perakende sektöründe beklenilen 

değişimi ile ilgili katılımcı görüşleri  
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Cadde mağazacılığı ile ilgili katılımcıların bir örgütlenme çabalarının olup olmadığı ve 

bu konu ile ilgili bir derneğe üyeliklerinin varlığı ölçülmek istenilmiştir. Katılımcıladan 

% 93 oranla çoğunluğun “hayır” yanıtıyla bir derneğe üyeliğinin olmadığı ifade 

edilmiştir. Tunalı Hilmi Caddesi’nde de etkinlik ve faaliyetlerden faydalanılması 

amacıyla Kavaklıderem Derneği’ne üyeliklerinin olduğu, bu oranın % 7 gibi çok düşük 

bir paya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Buradan uygulanan anket formunda katılımcıların 

örgütleneme faaliyetlerinin ok zayıf olduğu anlaşılmaktadır. Cadde mağazacılığının 

yönetiminde katılımcıların farkındalık içerisinde olması, kendi araların da örgütlenmeleri 

uygulamanın yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir. 

Katılımcılara, cadde mağazacılığının kavramsal olarak ne ifade ettiği sorusu sorulmuştur. 

Cadde mağazacılığı, katılımcılar açısından, kent merkezlerinde yer alan, herkes 

tarafından bilinen ve eski, her zaman ön planda, kalabalık ve farklı çeşitlilikte kitleye 

hitap eden, açık hava gezintisinin yapılabileceği, ferah, samimi, daimi müşterileri olan 

mağazaların bir arada konumlandığı, yenilikçi, görsel açıdan zengin, ürün çeşitliliğinin 

fazla, markanın ön planda olduğu, her zaman hizmete açık ve hazır mağazaların bir arada 

konumlandığı, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik sektörde işletmelerin bir arada 

konumlandığı, kentin tarihi ve kültürel dokusunu hissettiren, insanların ayaküstü alışveriş 

yapmayı tercih ettiği, alışveriş merkezlerinde olduğu gibi insan psikolojisine yönelik 

politikalardan muaf, önceden müşteri kitlesi oluşmuş, müşteri profili iyi ve bilinen, 

ziyaretçilerin ihtiyacına göre sektörleri oluşmuş ve konumlanmış mağazaların bir arada 

bulunduğu, işletmeci ile müşterinin iyi diyalog içerisine girebileceği, kuralları olmayan 

ve bu sebeple işletmeci açısından rahat, halka açık, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu, 

bir çok ulaşım araçlarının kesiştiği ve erişimi kolay, gezerek alışveriş yapmayı seven 

insanların tercih ettiği, kent kültürüne uygun ve kente anlam katan, insanlarıyla 

hareketliliğiyle canlı caddeler üzerinde, alışveriş merkezlerinde olduğu gibi insan 

psikolojisine yönelik politikalardan muaf, önceden müşteri kitlesi oluşmuş, müşteri 

profili iyi ve bilinen, ziyaretçilerin ihtiyacına göre sektörleri oluşmuş ve konumlanmış 

mağazaların bir arada bulunduğu, işletmeci ile müşterinin iyi diyalog içerisine 

girebileceği, kuralları olmayan ve bu sebeple işletmeci açısından rahat, caddelerde yer 

alan mağazaların yaptığı faaliyet cadde mağazacılığı olarak tanımlanmıştır. Alışveriş 

caddelerinin ziyaretçilerle canlılık kazandığı vurgulanmış ve Tunalı Hilmi Caddesi’nin 
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Ankara alışveriş merkezlerinin sayısının artmasından dolayı eski kadar ziyaretçinin 

olmadığı vurgulanmıştır. 

Katılımcılara cadde mağazacılığının bir yönetim anlayışı olup olmadığı ile ilgili görüşleri 

nedenleri ile birlikte sorulduğunda % 38 oranında “evet” yanıtını veren katılımcılar 

gerekçe olarak; alışveriş merkezilerinde olduğu gibi bir yönetim anlayışının cadde 

mağazaları içinde olması gerektiği, yönetim anlayışı kapsamında caddelerin yeniden 

yapılanması gerektiği, cadde yönetimi olmadan ve cadde mağazacılığını bilmeden 

işletmenin hizmet verdiği sektörde uzun süre ayakta kalmayacağı, işletmenin 

faaliyetlerini arttırmaya yönelik düzenlemelerin olmaması sebebiyle, alışveriş 

merkezlerine olan artan talep sebebiyle cadde mağazalarının yönetim anlayışı 

kapsamında yeniden düzenlenmesi gerektiği, daha hareketli bir cadde olması ve daha 

fazla tüketiciyi çekmek adına yönetim anlayışı olması gerektiği, işletmelerin kazancının 

dengesiz dağılmasının önlenmesi açısından, insan davranışları ve ihtiyaçlarına yönelik 

mağazaların konumlanması bakımından, daha bilinçli bir işletmecinin olması gerektiğini, 

mağazaların açılış ve kapanış saatlerindeki dengesizlik sebebiyle bir yönetim anlayışı 

olmaması, cadde mağazalarının kent kimliğini tanımlaması ve bu yönleriyle turistlerin 

kenti ziyaret etmek istediklerinde sokakları ve caddeleri tercih ettiğini, alışveriş 

merkezini tercih etmeyecekleri sebebiyle cadde mağazalarının ayrı olarak 

değerlendirilerek bir yönetim anlayışının olması gerektiği belirtilmiştir. Görüşülen 

mağaza sahiplerinden % 37 oranla “fikrim yok” ve % 25 oranla “hayır” yanıtı verenlerin 

ise gerekçe olarak; özgün dokunun, geleneksel dokunun olduğu ve korunması, caddelerde 

kuralların olmaması gerektiği, cadde mağazalarında sektörlerin alışveriş merkezilerinde 

yer alan mağazalara göre daha çeşitli olması ve her sektörün kendine özgü sistemi 

olduğundan, yönetim anlayışına ihtiyaç olmadığını ifade etmişlerdir. 

Son olarak katılımcılara cadde mağazacılığı hakkında öğrenmek istedikleri, ihtiyaç 

duydukları ya da merak ettikleri bir hususun olup olmadığı sorusu yönlendirilmiştir. 

Katılımcılardan “evet” yanıtını verenlerden neleri öğrenmek istedikleri sorusu 

yönlendirilmiştir. Katılımcılardan % 72 oranında “hayır” yanıtı alınmış olup, geri kalan 

% 28 oranında “evet” yanıtı alınmış ve bu şekilde yanıtlayan katılımcılar genel olarak, 

cadde mağazacılığının daha kaliteli ve profesyonel olarak nasıl yapılabileceği, cadde 

mağazalarında yerel yönetimler ile mülk sahipleri ya da işletmeler arasında nasıl bir 
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işbirliği yapılacağı, cadde yönetim anlayışında reklam ve görsel bütünlük bakımından 

çalışmaların yapılıp yapılmayacağı, cadde esnafları ile ortak dil birliği nasıl sağlanacağı, 

cadde mağazalarının ciro oranlarını arttırabilmek adına neler yapılabileceği,  cadde 

mağazacılığının kent kimliği açısından çok önemli olduğu, kent kültürünü yansıttığı, bu 

şekilde caddelerin nasıl eskisi gibi hareketli ve tercih edilir hale getirileceği, Tunalı Hilmi 

Caddesi özelinde ise, caddenin açık hava alışveriş merkezi olup olamayacağı, mal 

sahiplerinin kemikleşmiş  olduğu ama kiracıların sürekli değişkenlik gösterdiği bu 

sebeple cadde yönetiminin nasıl olabileceği şeklinde merak edilenler ifade edilmiştir.  
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tüketicinin değişen alışkanlıkları, internet erişiminin kolaylaşması ile internet 

mağazacılığının artması, alternatif perakende sektörlerinin gelişmesi, kent merkezlerinin 

itici faktörlerinden arınmış, tüketiciyi ve perakendeciyi çeken alışveriş merkezi 

yatırımlarının artması sonucunda gayrimenkul geliştirme kapsamında alışveriş 

caddelerinde tüketici ve perakendecinin tercihlerinin değişmesi nedeni ile alışveriş 

caddelerindeki cadde mağazalarının olumsuz yönde etkilediği anlaşılmaktadır. Cadde 

mağazacılığı uygulamalarının dünyada ve Türkiye’deki güncel durumu analiz 

edildiğinde, öncelikle yerel veye merkezi yönetimlerin alışveriş caddelerinin gelişimini 

gündemlerine almaları gerektiği dikkati çekmektedir. Bu çerçevede cadde yönetiminin 

kamu-özel sektör işbirliği, caddenin bulunduğu bölgede bilinçli bireylerin örgütlenmesi 

ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde uygulanabilindiği anlaşılmaktadır. Bunun dışında 

Türk Hukuk Sistemi’nde perakendelere ve AVM’lere yönelik düzenlemelerin yapıldığı, 

ancak cadde mağazalarına yönelik olarak cadde yönetimini destekleyecek bir yasal 

düzenlemenin yapılmamış olduğu dikkati çekmektedir.   

Ankara ilinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan, yoğun yaya ve araç trafiğine sahip 

bir alışveriş caddesi niteliğinde bulunan Tunalı Hilmi Caddesi; araştırma kapsamında 

örnek olay olarak değerlendirilmiştir. Konumu yönünden tamamen kent merkezinde yer 

almasından kaynaklı, cadde özelinde otopark ve vale hizmetlerinin yetersizliği, kiraların 

yüksek olması, araç ve trafik yoğunluğu ile gürültü seviyesinin yüksekliği, teknik altyapı 

hizmetlerinin yetersizliği, kentsel peyzaj öğelerinin yetersiz olmasından kaynaklı 

müşterilerin hava koşullarından olumsuz etkilenmesi, kampanya ve reklam olanaklarının 

yetersiz olması, binaların eski olması ve uyumsuzluğu ile cadde üzerinde yer alan 

mağazaların açılış ve kapanış saatleri arasındaki uyumsuzluğu gibi etmenlerin ziyaretçi 

ve perakendecinin cadde mağazacılığı seçimini olumsuz etkilediği saptanmıştır. 

İncelenen mağaza sahiplerinin yasal düzenlemeler ile sivil örgütlenmeler konusunda bilgi 

düzeyleri ve ilgilerinin yetersiz olduğu gözlenmiştir.   

Araştırmada kaynak araştırması ve Ankara ili, Çankaya ilçesi, Tunalı Hilmi Caddesi 

örneğinde yapılan saha çalışmalarının sonuçlarına göre gayrimenkul geliştirme yönünden 

cadde mağazacılığının durum analizi yapılmış ve cadde mağazalarından seçilen örneklem 
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grubuna uygulanan anketin sonuçlarına göre genel değerlendirme yapılmış ve gözlenen 

başlıca sorunlara çözüm yaklaşımları sıralanmıştır. İnceleme sonuçlarına göre Tunalı 

Hilmi Caddesinin eski bir yerleşim olmasına rağmen, yeni işletme ve yeni mağaza 

sirkülasyonunun fazla olduğu dikkati çekmektedir. Son beş yıllık süreçte faaliyet gösteren 

yeni mağaza oranın % 39 olması, cadde mağazacılığı trendinin geçerliliğini korumakta 

olduğunun bir göstergesidir. 

Ziyaret eden ağırlıklı tüketici portföylerine yönelik sorgulamada müşteri yapısının 

çoğunluğunun % 56 ile özel sektör çalışanı ve kamu çalışanı olması, % 34 ile tüketici 

profilinin kamu çalışanı, özel sektör çalışanı, emekli ve öğrencilerden oluşan karma 

müşteri grubuna sahip olması tüketici portföyünün çeşitli olduğunu göstergesidir. Bu 

durum caddede sektör çeşitliliğine de açıkça yansımaktadır. 

Katılımcılar tarafından beyan edilen brüt alanlar 6 m2 ile 800 m2 aralığında değişmekte 

ve mağazaların ortalama brüt alanı 155 m2 olarak bulunmuştur. Bu durumun cadde 

üzerindeki mağazaların çeşitli sektörlere hizmet vermesinden kaynaklı olduğu 

düşünülmektedir. Aynı zamanda cadde yönetimi açısından bir yandan sektöre uygun 

mağaza iken, diğer yandan da sınırlı olmasından dolayı dezavantaj teşkil edebilecektir. 

Beyan edilen kira bedelleri ile aynı gayrimenkule ait tahmini beyan değerler üzerinden 

cadde üzerinde % 20 güven aralığı sınırları dışında kalan 15 adet veri örneklem dışı 

tutulduğunda ortalama aylık kira çarpanı 151 ve cadde üzerinde mağaza yatırımlarının 

geçerli kapitalizasyon oranının ise % 7,90 olduğu saptanmıştır. Gayrimenkul 

piyasalarında risk ile geçerli kapitalizasyon oranı arasında ters yönlü ilişki bulunmaktadır. 

Yüksek risk ve yüksek yatırım yapılan gayrimenkullerde geçerli kapitalizasyon oranı 

daha yüksek olmaktadır (Tanrıvermiş 2017). Bu durum cadde üzerinde yer alan 

gayrimenkullerin yüksek getiriye sahip olduğunun göstergesidir. 

Anket uygulanan mağazaların mülkiyet yapısı incelendiğinde, % 79 oranında kiracı 

ağırlıklı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Mülkiyetin kullanımının kiracı ağırlıklı olması 

cadde mağazacılığı yönetimi açısından güçlüklere neden olmaktadır. Cadde üzerinde 

mülkiyetin kullanımının kiracılarda ağırlıklı olması, işletme sahiplerinin örgütlenmesi ve 

gayrimenkulde yerel yönetimlerinde desteğiyle fiziksel değişiklikler yapılması 
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istenilmesi durumunda gayrimenkulün sahibiyle de anlaşması durumunu gerektirir. Bu 

durum da sürecin yönetilmesinde zaman bakımından güçlüklere neden olur.  

Araştırma sonuçlarına göre cadde üzerindeki mağazaların Tunalı Hilmi Caddesi dışında 

başka bir yerde şubesinin bulunması ve bu oranın % 58 ile ağırlıklı olması, aynı zamanda 

cadde mağazacılığını tercih eden katılımcıların, diğer şubelerinde yer seçerken, olumsuz 

koşullara rağmen yine ağırlıklı olarak cadde mağazacılığını tercih etmesi, aynı şekilde 

ikinci bir şube açmak isteyen işletmeler açısından cadde mağazacılığının AVM 

mağazacılığına göre daha çekici olduğu görülmektedir. Ancak, sektör bazında dikkate 

alındığında “eczane” olarak nitelendirilen, eczane işletenler Eczacılar ve Eczaneler 

Hakkında Yönetmeliği 5’inci maddesinde belirtilen serbest eczanelerin ilgili mevzuattan 

kaynaklı ikinci bir şube açmalarına yönelik kısıtlamanın olması, bu şekilde benzer 

kısıtlaması olan sektörlerde ilgili mevzuat dikkate alınarak çözümleme yapılmalıdır. 

Cadde mağazacılığı yönetimi kavramının bilinirliğine ilişkin olarak % 41 oranındaki 

bilinirlik oranı, uygulama eksikliğine rağmen, gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 

uzmanlarının yönetim süreçlerini etkili bir şekilde sürdürebilmesi bakımından bir avantaj 

olarak görülmektedir ancak bu eksikliğin farklı bilgi kaynakları yoluyla giderilmesi 

gerekmektedir. Tunalı Hilmi Caddesi’nde etkinlik ve faaliyetlerden faydalanılması için 

Kavaklıderem Derneğine cadde mağazacılığı yapan işletmelerin üyeliklerinin olduğu, bu 

oranın % 7 çok düşük bir paya sahip olduğu tespit edilmiştir. Cadde mağazacılığı yapan 

işletmecilerin örgütlenme faaliyetlerinin çok zayıf olduğu anlaşılmaktadır. Cadde 

mağazacılığı yönetiminde katılımcıların farkındalık içerisinde olması, cadde 

mağazacılığı yapan işletmelerin bir birlik oluşturarak, mevcutta yer alan Kavaklıderem 

Derneğine olan üyelik oranlarının artması ile beklenen faydaların elde edilmesi cadde 

yönetimi açısından mümkün olacaktır.   

Cadde mağazacılığı ile ilgili bir yasal düzenleme yapılması gerekliliği konusunda 

katılımcıların % 51’i “evet” yanıtını verilmişlerdir. Bu çerçevede Türkiye’de cadde 

mağazaların AVM’lerde olduğu gibi, cadde mağazalarına da yönelik ortak bir düzenleme 

yapılması gerekliliği, cadde mağazacılığını tercih eden işletmelerin bilinçlendirilmesi 

açısından, satış ve pazarlamaya yönelik eğitimlerinde kapsayan bir düzenleme ihtiyacı 
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sebebiyle cadde mağazalarını kapsayan bir mevzuat düzenlemesi yapılması gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

Belirtilen faktörler doğrultusunda alışveriş merkezlerinde yer alan mağazaların cadde 

mağazalarına karşı, “otopark ve vale hizmeti”, “müşteri potansiyelinin iklim 

koşullarından etkilenmesi” ve “güvenlik” gibi faktörlerin işletmeci açısından dezavantajlı 

olarak hissettirdiği dikkati çekmektedir. Bu faktörler dışında “tüketici profili”, “ürün 

fiyatları”, “müşteri kazanma potansiyeli”, “ürün çeşitliliği”, “tüketici potansiyeli”, 

“ulaşım kolaylığı”, “açılış/kapanış sürelerinin düzenli olması” ve “nakliye kolaylığı” gibi 

faktörler bazında üstünlükleri olduğu tespit edilmiş olup, cadde yönetimi kapsamında bu 

sorunların çözümlenmesi, cadde mağazacılığı açısından alışveriş merkezi mağazalarına 

karşı üstünlüklerin ise daha da geliştirilmesi gerekmektedir. 

Katılımcıların Tunalı Hilmi Caddesi’nde sorun olarak görünen 25 adet faktörün önem 

sıralaması incelendiğinde; sorun olarak görünen ilk on faktör arasında; otopark ve vale 

hizmeti yetersizliği, kiraların yüksek olması, güvenlik hizmetleri yetersizliği, araç trafik 

yoğunluğu ve gürültü seviyesi, müşterinin hava koşullarından etkilenmesi, nakliye 

imkanlarının yetersizliği, etkinlik, kampanya ve reklam olanaklarının yetersiz olması, 

binaların eski ve birbiriyle uyumsuzluğu, açılış/kapanış saatlerinin yönetiminin olmaması 

yer almaktadır. Belirtilen olumsuz faktörler; gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 

uzmanları tarafından, cadde yönetimi kapsamında, aynı zamanda yerel ve merkezi 

yönetimle işbirlik içinde olunması halinde, akılcı planlama teknikleri doğrultusunda 

çözümlenebilecek sorunlardır. Olumsuz olan faktörler birbirleriyle ilintili olduğundan, 

bir sorun çözümlediği için diğer olumsuz faktörlerde de olumlu yönde gelişmelerin 

olacağı değerlendirilmektedir.  

İncelenen cadde örneği çerçevesinde alışveriş merkezlerinde olduğu gibi profesyonel 

şahıslar/şirketler tarafından yönetilmesine yönelik gerekçeleriyle birlikte düşünceleri 

sorulduğunda, katılımcıların % 51’i “hayır” yanıtını vermiş olmaları, cadde yönetiminin 

uygulanmasının, uygulamacı açısından zorluk teşkil etmesine neden olacaktır. 

İşletmeciler cadde yönetimini bir maliyet unsuru olarak görmektedir. Dünyada başarılı 

alışveriş caddelerinde cadde yönetiminin olmasından dolayı olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

doğrultuda cadde yönetimi uygulamaları, sosyal medya araçları ve dernekler aracılığı ile 
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tüketici ve perakendecilerde cadde yönetiminin gerekliliğine yönelik farkındalık 

oluşturulması gerekmektedir.  

Cadde mağazacılığı ile uğraşan katılımcılar açısından cadde mağazacılığı kavramının ne 

ifade ettiği konusunda caddenin olumlu özellikleri doğrultusunda, katılımcılar açısından, 

kent merkezlerinde yer alan, herkes tarafından bilinen ve eski, her zaman ön planda, 

kalabalık ve farklı çeşitlilikte kitleye hitap eden, açık hava gezintisinin yapılabileceği, 

ferah, samimi, daimi müşterileri olan mağazaların bir arada konumlandığı, mevsimlerin 

güzelliğini yüzünüzde hissedebileceğiniz, yenilikçi, görsel açıdan zengin, ürün 

çeşitliliğinin fazla, markanın ön planda olduğu, her zaman hizmete açık ve hazır 

mağazaların bir arada konumlandığı, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik sektörde 

işletmelerin bir arada konumlandığı, kentin tarihi ve kültürel dokusunu hissettiren, 

insanların ayaküstü alışveriş yapmayı tercih ettiği, alışveriş merkezlerinde olduğu gibi 

insan psikolojisine yönelik politikalardan muaf, önceden müşteri kitlesi oluşmuş, müşteri 

profili iyi ve bilinen, ziyaretçilerin ihtiyacına göre sektörleri oluşmuş ve konumlanmış 

mağazaların bir arada bulunduğu, işletmeci ile müşterinin iyi diyalog içerisine 

girebileceği, kuralları olmayan ve bu sebeple işletmeci açısından rahat, halka açık, yaya 

ve araç trafiğinin yoğun olduğu, bir çok ulaşım araçlarının kesiştiği ve erişimi kolay, 

gezerek alışveriş yapmayı seven insanların tercih ettiği, kent kültürüne uygun ve kente 

anlam katan, insanlarıyla hareketliliğiyle canlı caddeler üzerinde, alışveriş merkezlerinde 

olduğu gibi insan psikolojisine yönelik politikalardan muaf, önceden müşteri kitlesi 

oluşmuş, müşteri profili iyi ve bilinen, ziyaretçilerin ihtiyacına göre sektörleri oluşmuş 

ve konumlanmış mağazaların bir arada bulunduğu, işletmeci ile müşterinin iyi diyalog 

içerisine girebileceği, kuralları olmayan ve bu sebeple işletmeci açısından rahat, 

caddelerde yer alan mağazaların yaptığı faaliyet cadde mağazacılığı olarak 

tanımlanmıştır. Cadde mağazacılığının, aslında çok önemli bir kavram olduğu 

anlaşılmakta ve işletmeciler açısından farkındalığın olduğu anlaşılmaktadır.   

Araştırma sonuçlarına göre cadde üzerindeki mağazalar için ortak bir yasal düzenleme 

yapılması zorunlu görülmektedir. Perakendecinin AVM’yi tercih etme nedenleri olan, 

kent içi sorunlar en aza indirilmeli ve planlama politikaları kapsamında çözümlenmelidir. 

Faaliyette olan dernek mevcut ise etkinliğini, bilinirliğini arttırmaya yönelik çalışmalar 

yapılmalı, gündemlerinde yer alan cadde mağazalarına yönelik uygulamanın 
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yapılabilmesi için cadde mağazalarındaki işletmeleri de bu sureçte yer almaya teşvik 

edilmelidir. Yönetim anlayışının bir maliyet unsuru olarak görülmesi engellenmeli, örnek 

dünya ülkelerini kapsayan uygulamalar kataloglar halinde düzenlerek yayılmalı ve bu yol 

ile perakendeciler bilinçlendirilmelidir. Farklı gün ve zaman dilimlerinde açılan veya 

kapanan mağazalar tespit edilip, cadde üzerinde ıssızlaşmaya neden olacak durum ortak 

bir dil oluşturularak giderilmesi gerekmektedir. Yerel yönetimlerin desteğiyle caddenin 

kimliksizleşmesine neden olan, her mağazanın farklı tabela uygulamaları ortak bir dil ile 

bütüncül bir yaklaşımla yeniden tasarlanmalı aynı zamanda mağazaların kaldırımlara 

taşan malzemelerinin varlığı, parsel bahçe sınırlarına taşan proje dışı tadilatların 

engellenmesine yönelik faliyet göstermesi önem arz etmektedir. Cadde yönetimi dünya 

ülkelerinde yerel yönetim ve özel sektörün işbirliğinin başarısıyla sağlanabilmektedir. 

Bilinçli bir perakendeci, bilinçli bir yerel yönetim, profesyonel bir yönetici ile başarı 

sağlamaktadır. Kent merkezinin olumlu özelliklerini taklit eden ancak kentte yaşanan 

olumsuz faktörlerden arındırılmış bu mekanlarda yönetimin sağladığı başarıyı, cadde 

mağazalarının yoğunlaştığı, kent ile bütün, kentin tüm fonksiyonlarını, sosyal kültürel 

alanlar, rekreasyon alanları, konut alanları, kamu kurum ve kuruluşlar gibi, birbirine 

bağlayan aynı zamanda şehircilik için de önem arz eden caddeler ve sokaklar, yerel 

yönetimler ve cadde mağazacılığı yapan işletme sahiplerinin desteği ile bir tesis gibi 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanları tarafından yönetilmesi halinde başarının 

yakalanabileceği vurgulanmalıdır.   
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1) İşletmenizin kökenini belirtiniz? 

 Yerli      Yerli-uluslararası ortaklı             Uluslararası 

 

2) İşletmeniz kaç yılında kuruldu? 

………. Yıl 

 

3) Tunalı Hilmi Caddesi’nde ne kadar süredir hizmet vermektesiniz? 

………. Yıl, ………. Ay 

 

4) Lütfen ağırlıklı müşteri portföyünüzü belirtiniz?  

 

 Kamu Çalışanı 

 Özel Sektör Çalışanı 

 Emekli 

 Öğrenci 

 Diğer (Lütfen Açıklayınız) ………………… 

 

5) İşletmenizde aşağıda yer alan kategorilerden hangi alanlarda hizmet vermektesiniz? 

 (Bu alanda birden fazla seçenek işaretlenebilir) 

 

 Süpermarket      Eczane  

 Aksesuar       Ayaküstü Yeme/İçme  

 Gıda Pazarlama      Kafe/ Lokanta/ Pastane 

 Bar /Meyhane       Ayakkabı/Çanta 

 Elektronik/Teknolojik Ürünler /GSM Operatör  Giyim 

 Ev Eşyaları/ Dekorasyon     Optik 

 Kozmetik / Kişisel Bakım     Diğer (Lütfen Açıklayınız)…… 
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6) İşletmeniz kaç kattan oluşuyor, yaklaşık büyüklüğü kaç m2’dir? 

……………. Kat /……………. m2  

7) Mülkiyet durumunuz nedir? 

 Kiracı     Mülk sahibi 

    (Yanıtınız ‘Mülk Sahibi’ ise 9. Soruya geçiniz) 

8) Kiracı iseniz ortalama aylık kira bedeliniz ne kadardır? 

………………….. TL/ay 

9) İşletmenizde kiracı/ mülk sahibi iseniz satın almak/satmak isterseniz tahmini fiyatınız 

nedir?  

………………….. TL 

    (‘Mülk Sahibi’ iseniz 11. Soruya geçiniz) 

10) İşletmenizin yıllık kirasının yıllık brüt gelire (kira/ciro) oranı nedir? 

 %  0-10 

 %  10-15 

 %  15-20 

 %  25 + 

11) Başka şubeniz bulunmakta mıdır?  

 Evet     Hayır  

(Yanıtınız ‘Hayır’ ise 13. Soruya geçiniz) 

12) Yanıtınız ‘Evet’ ise nerede yer almaktadır? Lütfen kaç adet ise belirtiniz. 

 Alışveriş Merkezi    Şehir: ….…….Yer: …….….  Adet: ………. 

 Cadde Mağazası             Şehir: ….…….Yer: …….….  Adet: ………. 

 Diğer (Lütfen Açıklayınız) ………Şehir: ….…….Yer: …….….  Adet: ………. 

 

13) İkinci bir mağaza açmayı düşünüyor musunuz? Lütfen nedenini belirtiniz.   

 Evet……………………, Şehir: ……………., Cadde Mağazası / AVM Mağazası  

 Hayır …………………………………………………………………………………. 

 Fikrim Yok ……………………………………………………………………............ 
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14) Cadde mağazacılığı yönetimi kavramını duydunuz mu?  

 Evet  

 Hayır  

 Fikrim Yok  

(Yanıtınız ‘Hayır’ veya ‘Fikrim Yok’ ise 16. soruya geçiniz) 

 

15) Yanıtınız ‘Evet’ ise lütfen bilgi kaynağınızı belirtiniz. 

 Kitap / Dergi / Gazete 

 Sosyal Medya 

 İnternet 

 Dernek 

 Diğer (Lütfen açıklayınız) …………………  

 

16) Cadde mağazacılığı ile alakalı bir derneğe üyeliğiniz var mı? Yanıtınız ‘Evet’ ise 

lütfen derneğin ismini belirtiniz. 

 Evet ………………………………………………………………………………….. 

 Hayır ………………………………………………………………………………… 

(Yanıtınız ‘Hayır’ ise 18. soruya geçiniz) 

 

17) Cadde mağazacılığı ile ilgili mevzuat olup/olmadığı hakkında bilginiz var mı? 

Cevabınız ‘Evet’ ise hangi mevzuat olduğunu belirtiniz. 

 Evet ...………………………………………………………………………………… 

 Hayır ...……………………………………………………………………………….. 

 

18) Cadde mağazacılığı ile ilgili bir mevzuat düzenlemesi yapılması gerektiğini 

düşünüyor musunuz? Lütfen nedenini belirtiniz. 

 Evet ......………………………………………………………………………………. 

 Hayır ...……………………………………………………………………………….. 

 Fikrim Yok …………………………………………………………………………… 
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19) Lütfen Cadde mağazacılığı ile Alışveriş Merkezindeki mağazacılığı aşağıda belirtilen 

faktörler doğrultusunda karşılaştırınız. 

 CADDE MAĞAZACILIĞI 
ALIŞVERİŞ MERKEZİ 

MAĞAZACILIĞI 

FAKTÖRLER 
Çok 

İyi 
İyi Orta Kötü 

Çok 

Kötü 

Çok 

İyi 
İyi Orta Kötü 

Çok 

Kötü 

Kira Bedeli           

Ciro           

Ulaşım Kolaylığı            

Tüketici Potansiyeli           

Tüketici Profili            

Ürün Fiyatları           

Ürün Çeşitliliği              

Rekabet Avantajı           

Mağazaların Birbirine 

Yakınlığının Sağladığı 

Avantaj 

          

Müşteri Kazanma 

Potansiyeli 
          

Etkinlik, Kampanyalar ve 

Reklam Olanakları 
          

Mağaza ve Marka Yönetimi           

Açılış/Kapanış Sürelerinin 

Düzenli Olması 
          

Otopark ve Vale Hizmeti           

Güvenlik           

Teknik ve Altyapı 

Hizmetleri 
          

Müşteri Potansiyelinin İklim 

Koşullarından Etkilenmesi 
          

Kira Sözleşmelerinde Süre 

Yönetimi 
          

Nakliye Kolaylığı           

Tüketicinin Planlanmamış 

Alışveriş Yapma İhtimalinin 

Olması 

          

Ortak Giderler            

Gürültü Seviyesi           

Mağazalarda 

Sıcaklık/Soğukluk 

Derecelerinin Uyumluluğu 

          

 

20) Cadde mağazacılığı kavramından ne anlıyorsunuz? Lütfen birkaç cümle ile 

açıklayınız? 

…………………………………………………………………………………………… 
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21) Cadde mağazacılığını tercih etme nedeninizi lütfen önem derecesine göre 1’den 

12’ye kadar sıralayınız. 

 Kira Bedellerinin İşletmeniz Açısından Uygun Olması 

 Ciro Seviyesinin Yüksek Olması 

 Müşteri Profili 

 Müşteri Potansiyelinin Yüksek Olması 

 Ulaşım Kolaylığı 

 İkamet Adresine Yakın Olması 

 Sektör Çeşitliliği 

 Hizmet Verdiğiniz Sektöre Uygun Lokasyona Sahip Olması 

 Gün Boyunca Hareketli Bir Cadde Olması 

 Müstakil Kullanım 

 Müşteri Kitlesinin Önceden Oluşmuş Olması 

 Diğer (Lütfen Açıklayınız) …………………………………… 

 

22) Sizce müşterinin Tunalı Hilmi Caddesi’ni tercih etme nedeni nedir? Lütfen önem 

derecesine göre 1’den 10’a kadar sıralayınız. 

 Ulaşım Kolaylığı 

 Tunalı Hilmi Caddesi’nin Hareketliliği 

 Yakın Mevkide Oturması 

 İş Yerine Yakınlığı 

 Satış Temsilcileriyle / Mağaza Müdürü İlişkileri 

 Ürün Çeşitliliği 

 Rekreasyon Alanlara Yakınlığı 

 Merkezi Konumlu Olması 

 Caddenin Eski ve Bilinir Olması 

 Diğer (Lütfen Açıklayınız) ………………………… 
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23) Tunalı Hilmi Caddesi’nde sorun olarak gördüğünüz faktörleri önem derecesine göre 

1’den 25’e kadar sıralayınız. 

 

 Kiraların Yüksek Olması 

 Ciro Seviyesinin Düşük Olması 

 Tüketici Profili  

 Tüketici Potansiyeli 

 Ulaşım Olanaklarının Yetersizliği 

 Rekabetin Yetersiz Olması 

 Mağazaların Konumlanması 

 Müşteri Kazanma Potansiyelinin Zayıf Olması 

 Sektör Çeşitliliğinin Yeteriz Olması 

 Etkinlik, Kampanya ve Reklam Olanaklarının Yetersiz Olması 

 Mağaza ve Marka Yönetiminin Olması 

 Kira Sözleşmelerinde Süre Yönetimi Olmaması 

 Açılış/Kapanış Saatlerinin Yönetiminin Olmaması 

 Otopark ve Vale Hizmeti Yetersizliği  

 Güvenlik Hizmetleri Yetersizliği 

 Teknik ve Altyapı Hizmetleri  

 Müşterinin Hava Koşullarından Etkilenmesi 

 Nakliye İmkanlarının Yetersizliği 

 Tüketicinin Planlanmamış Alışveriş Yapma İhtimalinin Zayıflığı 

 Araç Trafik Yoğunluğu ve Gürültü Seviyesi 

 Binaların Eski ve Birbiriyle Uyumsuzluğu 

 Kentsel Yenileme Süreçleri ve Yol Çalışmaları 

 Kentsel Peyzaj Öğelerinin Yetersizliği 

 Belediye Ruhsatlandırma 

 Mağazalarda Sıcaklık/Soğukluk Derecelerinin Dengesizliği 
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24) Cadde mağazacılığının bir yönetim anlayışı olduğunu düşünüyor musunuz? Lütfen 

nedenini açıklayınız. 

 

 Evet  ..………………………………………………………………………………… 

 Hayır …………………………………………………………………………………. 

 Fikrim yok ……………………………………………………………………………. 

 

25) Tunalı Hilmi Caddesi’nin alışveriş merkezilerinde olduğu gibi, profesyonel 

şahıslar/şirketler tarafından yönetilmesini ister miydiniz? Lütfen nedenini açıklayınız. 

 Evet …………………………………………………………………………………. 

 Hayır ………………………………………………………………………………… 

 Kararsızım …………………………………………………………………………… 

 

26) Alışveriş Merkezi mağazalarında uygulanan aşağıdaki görev ve yetkilerden 

hangilerinin Cadde mağazacılığı için de uygulanmasını isterdiniz? Lütfen önemlilik 

derecesine göre 1’den 13’e kadar sıralayınız.  

 

 Sözleşme Kontratları Yönetiminin Profesyonel Yetkili Tarafından Sağlanması 

 Mağaza ve Marka Yönetimi 

 Kira Sözleşmelerinde Süre Yönetimi  

 Kamu Kurum ve Kuruluşlarla Olan İlişkilerde Aracılık 

 Reklam, Kampanya ve Etkinlikleri Düzenlemek ve Yönetmek 

 Teknik ve Altyapı Hizmetlerinde Yetkili Merci Tarafından Destek Sağlanması 

 Güvenlik Hizmetleri 

 Ücretsiz Otopark veya Vale Hizmeti 

 Mağazalarda Görsel Bütünlük/Kimlik Yönetimi 

 Ortak Kullanım Alanların Temizliği  

 Mağazalarda Sıcaklık/Soğukluk Derecelerinin Dengeli Olması 

 Nakliye Kolaylığı 

 Mağazalarda Açılış/Kapanış Saatlerinin Yönetimi 
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27) Pazarlama anlayışının etkinlik açısından bir karşılaştırma yapmak isterseniz aşağıda 

yer alan seçeneklerden hangisini tercih edersiniz? Lütfen nedenini açıklayınız. 

 Alışveriş Merkezi Mağazaları……………………………………………………….... 

 Cadde Mağazaları      ……………………………………………………….… 

 İnternet Mağazacılığı     ……………………………………………………….… 

 Diğer (Lütfen açıklayınız)     …………………………………………………………. 

 

28) İşletmenizin tüketici tarafından bilinirliğini nasıl sağlıyorsunuz? 

 

 İnternet/Web Sitesi 

 Reklam/ Billboard 

 Broşür Dağıtıyorum 

 Marka Zinciri Olduğum İçin Kendiliğinden 

 Müşteri Vasıtasıyla 

 Diğer (Lütfen açıklayınız) ………………… 

 

29) Cadde mağazacılığı dışında aynı zamanda mağazanızdan internet yoluyla alışveriş 

yapmak mümkün mü? Cevabınız ‘Hayır’ ise nedenini açıklayınız. 

 Evet   ………………………………………………………………………………… 

 Hayır ………………………………………………………………………………… 

(Yanıtınız ‘Hayır’ ise 31. soruya geçiniz) 

 

30) İnternet alışverişleri toplam satışlarınızın yüzde (% ) kaçını oluşturmaktadır?  

 % 5-10 

 % 10-30 

 % 30-50 

 % 50+ 
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31) İnternet üzerinden alışverişlerin yaygınlaşması ile birlikte uzun vadede perakende 

sektöründe aşağıda belirtilen göstergede nasıl bir değişim bekliyorsunuz?  

 

FAKTÖRLER 
Tamamen 

Katılıyorum 
Katılıyorum Kararsızım 

Kısmen 

katılmıyorum 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Mağaza 

Metrekarelerinin 

Küçülmesi 

     

Mağazaların 

Kapanması ve Bazı 

Perakendecilerin 

Sektörden Çekilmesi 

     

Ürün Tedarik Hızının 

Artması 
     

Müşteri Tercihlerinin 

Analiz Edilmesinde 

Kolaylık 

     

İnternet Alışveriş 

Sitelerinin Artması 
     

Zincir Mağazacılığın 

Azalması 
     

Maliyetlerin Azalması      

Personel İhtiyacının 

Azalması 
     

Müşterinin Harcama 

Eğiliminin Artması  
     

Yoğun Rekabet 

Nedeniyle Kar 

Marjının Daralması 

     

Diğer (Lütfen 

Açıklayınız) 

 

 

 

32) Cadde mağazacılığı hakkında öğrenmek istediğiniz, ihtiyaç duyduğunuz ya da merak 

ettiğiniz bir husus var mı? Yanıtınız ‘Evet’ ise neleri öğrenmek istersiniz? 

 Evet ………………………………………………………………………………….. 

 Hayır ………………………………………………………………………………… 

                    

 

Katkılarınız için teşekkürler… 
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EK 2 ANKARA, TUNALI HİLMİ CADDESİ’NDE YER ALAN CADDE 

MAĞAZALARININ GÜNEY-KUZEY AKSI YÖNÜNDE SEKTÖRLERE 

GÖRE DAĞILIMI (1/3) 

GÜNEY-KUZEY AKSI DOĞU CEPHE 

MAĞAZALARIN SEKTÖRLERE GÖRE 

DAĞILIMI 

GÜNEY-KUZEY AKSI BATI CEPHE 

MAĞAZALARIN SEKTÖRLERE GÖRE 

DAĞILIMI 

MAĞAZALAR SEKTÖRLER MAĞAZALAR SEKTÖRLER 

Gürbüz Saat Aksesuar Ceviz Pastanesi Kafe/ Lokanta/ Pastane 

Kuğulu Optik Optik Park Eczane Eczane 

Minyon 

Mücevher Aksesuar Mado Kafe/ Lokanta/ Pastane 

Kiralık   Erol Ayakkabı Ayakkabı/Çanta 

Samsung 

Elektronik/Teknolojik 

Ürünler/GSM Operatör İş Bankası Diğer 

Flormar Kozmetik / Kişisel Bakım İrfan Giyim  Giyim 

Calzedona Kozmetik / Kişisel Bakım Garanti Bankası Diğer 

Kryoalan Kozmetik / Kişisel Bakım İpekyol Giyim 

Mac Kozmetik / Kişisel Bakım Burger King Ayaküstü Yeme/İçme 

Yves Rocher Kozmetik / Kişisel Bakım Kiralık   

Kent Optik Optik Turgay Optik Optik 

Vakıf Bank Diğer 

Funco Pizza 

Cafe Kafe/ Lokanta/ Pastane 

Starbucks Kafe/ Lokanta/ Pastane Boş   

Watsons Kozmetik / Kişisel Bakım Göz Grup Optik Optik 

Atasun Optik Optik Callofornia Polo Giyim 

Body Shop Kozmetik / Kişisel Bakım Ziraat Bankası Diğer 

Boş   Akbank Diğer 

Halk Bank Diğer Kahveci Efendi Kafe/ Lokanta/ Pastane 

Turkcell 

Elektronik/Teknolojik 

Ürünler/GSM Operatör Kebo Ayaküstü Yeme/İçme 

Mad  Parfüm Kozmetik / Kişisel Bakım Chima Giyim 

Kiralık   

Wish You 

Aksesuar Aksesuar 

Telekom 

Elektronik/Teknolojik 

Ürünler/GSM Operatör 

Yelss 

Accessories Aksesuar 

Fikret Eczanesi  Eczane Pinky Kuyumcu Aksesuar 

Vodafone 

Elektronik/Teknolojik 

Ürünler/GSM Operatör Amour Giyim Giyim 

Kıvılcım 

Parfüm Kozmetik / Kişisel Bakım Albatros Giyim Giyim 

Oz Ayakkabı Ayakkabı/Çanta Tüzün Giyim 

Biz Optik Optik Mobil Teknik 

Elektronik/Teknolojik 

Ürünler/GSM Operatör 

Kavaklıdere 

Sineması   Tunalı Gümüş Aksesuar 
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EK 2  ANKARA, TUNALI HİLMİ CADDESİ’NDE YER ALAN CADDE 

MAĞAZALARININ GÜNEY-KUZEY AKSI YÖNÜNDE SEKTÖRLERE 

GÖRE DAĞILIMI (2/3) 

GÜNEY-KUZEY AKSI DOĞU CEPHE 

MAĞAZALARIN SEKTÖRLERE GÖRE 

DAĞILIMI 

GÜNEY-KUZEY AKSI BATI CEPHE 

MAĞAZALARIN SEKTÖRLERE GÖRE 

DAĞILIMI 

MAĞAZALAR SEKTÖRLER MAĞAZALAR SEKTÖRLER 

D&C Boutique Giyim Black Point Parfüme 

Kozmetik / Kişisel 

Bakım 

İnegöl Köfte Kafe/ Lokanta/ Pastane Journey Giyim 

Studio Bil Foto Diğer Tudors Giyim Giyim 

Mango Giyim Penti Giyim 

Marks and Spencer Giyim Mobilon Aksesuar Aksesuar 

Bambi Ayakkabı/Çanta Tavko Kasap Gıda Pazarlama 

Magazzine Giyim  Giyim De Mario Ayakkabı Ayakkabı/Çanta 

Yetkin Bijüteri Aksesuar Birlik Döner Ayaküstü Yeme/İçme 

Bijux Gümüş Aksesuar DP parfüm 

Kozmetik / Kişisel 

Bakım 

My Silver Gümüş Aksesuar Erzincan Mandra Gıda Pazarlama 

Koton Giyim Sephora 

Kozmetik / Kişisel 

Bakım 

Fırat Eczane Eczane Gratis 

Kozmetik / Kişisel 

Bakım 

Satılık   Oğuz Uzun Çikolata Gıda Pazarlama 

İzol Börek Ayaküstü Yeme/İçme Ayka Optik Optik 

Hosta Ayaküstü Yeme/İçme Altın Çizgi Aksesuar 

Yapıkredi Diğer Kurupon Ayakkabı Ayakkabı/Çanta 

Herte Ayakkabı Ayakkabı/Çanta Togo Ayakkabı Ayakkabı/Çanta 

Gizm Butik Giyim Lezzita Kumpir/Döner Ayaküstü Yeme/İçme 

Holika Optik Optik Ankara Saat Aksesuar 

Matmazel Çanta Ayakkabı/Çanta Lingeria Giyim Giyim 

Döviz Bürosu Diğer Vitamin Center Ayaküstü Yeme/İçme 

Arantin Butik Giyim Vitamin Tunaı Ayaküstü Yeme/İçme 

Turkcell 

Elektronik/Teknolojik 

Ürünler/GSM Operatör Helss Ayakkabı Ayakkabı/Çanta 

Çağdaş Market Süpermarket A&Ş Collection Ayakkabı/Çanta 

Koray Giyim Coffe Lab Kafe/ Lokanta/ Pastane 

1001 Gece Kuyumcu Aksesuar Lembrand Giyim Giyim 

Fulden Giyim Giyim Kiralk   

Cwenn Aksesuar Aksesuar Karmen Giyim 

Zore Telefon 

Aksesuar Aksesuar Yeşim Mağazaları Giyim 

Cafes De Cafes Bar/Meyhane Bolulu Hasan Usta  Kafe/ Lokanta/ Pastane 

Elizin Kafe/ Lokanta/ Pastane Tuğba Gıda Pazarlama 

Gloria Coffees 

Kahve Kafe/ Lokanta/ Pastane Yargıcı Giyim 

Oğuz Optik Optik Aydın Optik Optik 

Floricci Giyim Giyim Matraş Ayakkabı/Çanta 

Meria Giyim Giyim Tunalı Simitçisi Kafe/ Lokanta/ Pastane 

Cecilia Çanta Ayakkabı/Çanta Hookah Kafe/ Lokanta/ Pastane 
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EK 2  ANKARA, TUNALI HİLMİ CADDESİ’NDE YER ALAN CADDE 

MAĞAZALARININ GÜNEY-KUZEY AKSI YÖNÜNDE SEKTÖRLERE 

GÖRE DAĞILIMI (3/3) 

GÜNEY-KUZEY AKSI DOĞU CEPHE 

MAĞAZALARIN SEKTÖRLERE GÖRE 

DAĞILIMI 

GÜNEY-KUZEY AKSI BATI CEPHE 

MAĞAZALARIN SEKTÖRLERE GÖRE 

DAĞILIMI 

MAĞAZALAR SEKTÖRLER MAĞAZALAR SEKTÖRLER 

Sosta Katık 

Döner Ayaküstü Yeme/İçme Konut   

Black White 

Giyim Giyim Kaffa Coffee Co Kafe/ Lokanta/ Pastane 

Pella Shose Ayakkabı/Çanta Boş   

Porio Tekstil Diğer 

Mithatpaşa 

Eczane Eczane 

Mayo Market Giyim TEB Diğer 

Koray Giyim Hilmi Bar/Meyhane 

Vakıf Bank Diğer Cafe Rosso Bar/Meyhane 

Ada Antika 

Hediyelik Diğer KONUT   

Deniz Bank Diğer 

QNB 

Finansbank Diğer 

Boş   Kiralık   

Flo Ayakkabı Ayakkabı/Çanta 

Cossta 

Kozmetik Kozmetik / Kişisel Bakım 

Şapkacı Aksesuar 

Turkish Airlines 

Travel   

Porsuk Giyim Giyim Lucky Travel   

Ceyo Ayakkabı Ayakkabı/Çanta Jolly Tours   

Altın Borsa Diğer Linet Eczanesi Eczane 

Cemre Lokman 

Hekim Diğer Kiralık   

Shose One 

Ayakkabı Ayakkabı/Çanta Yufkacı Gıda Pazarlama 

HSBC Diğer Çağdaş Market  Süpermarket 

Boş   Tunalı Eczane Eczane 

Şeker Bank Diğer Turkcell 

Elektronik/Teknolojik 

Ürünler/GSM Operatör 

İş Bankası Diğer Pilokat Kokoreç Ayaküstü Yeme/İçme 

Bade 

Kuruyemiş Gıda Pazarlama Kamil Koç Diğer 

Dadvia Parfüm Kozmetik / Kişisel Bakım Madlen Çikolata Gıda Pazarlama 

Tercih Kırtasiye Diğer Arçelik 

Elektronik/Teknolojik 

Ürünler/GSM Operatör 

Çetinkaya Fırın Kafe/ Lokanta/ Pastane Maya Giyim Giyim 

Hürrem Butik Giyim Bosch 

Elektronik/Teknolojik 

Ürünler/GSM Operatör 

Kakao Giyim Giyim Samsung 

Elektronik/Teknolojik 

Ürünler/GSM Operatör 

Gia Çanta Ayakkabı/Çanta Öğütler Süpermarket 

Turkcell 

Elektronik/Teknolojik 

Ürünler/GSM Operatör     
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