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Al›ﬂveriﬂ Merkezinde Mekânsal Kalite:
‹ki ‹zmir Örne¤i Özelinde Kullan›c›
Odakl› Bir Çal›ﬂma*
MAKALE, ‹ZM‹R'‹N FARKLI MEKÂNSAL KURGUYA SAH‹P ‹K‹ AVM'DE
KULLANICILARIN MEKÂNSAL ÖZELL‹KLER‹ DE⁄ERLEND‹RMES‹N‹
‹NCELEYEN ANKET‹N SONUÇLARINI ‹NCELEMEKTED‹R
‹nci Uzun

A
ÜSTTE ‹zmir’in al›ﬂveriﬂ merkezleri

(Resim 1)
SA⁄ ÜSTTE Kipa Çi¤li AVM görünüﬂ ve
iç mekan (Resim 2)

Kipa Çi¤li AVM zemin kat plan ﬂemas›
(Resim 3)
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l›ﬂveriﬂ merkezi, sanayi devrimi
ile birlikte üretim ve tüketimin
anlam ve iliﬂkilerinin ﬂekil
de¤iﬂtirmesine ba¤l› olarak ortaya
ç›kan “tüketim kültürü”nün
ürünlerinden biri olarak görülür.
Tüketim en geniﬂ anlam› ile insanlar›n
özelliklerini s›ralarken veya onlar›
tan›mlarken kullan›labilecek her türlü
sosyal etkinlik olarak tan›mlanmakta
(Chaney, çev., 1999), tüketim kültürü,
sanayi devrimi ile meta üretiminin
geniﬂlemesi ile maddi kültürün tüketim
mallar›, al›ﬂveriﬂ ve tüketim alanlar›
ﬂeklinde büyük miktarlarda birikmesine
dayanmaktad›r (Featherstone, çev.,
1996). Toplumun “ihtiyaçlar” yerine
“istekler” yoluyla tüketime
yönlendirilmesi, ekonominin
yaﬂamsall›¤› aç›s›ndan en önemli
araçlardan biri haline gelmiﬂtir. Tüketim
inanc›, göstergelerin mutlak gücüne
duyulan inançt›r, bolluk ve refahsa
mutluluk göstergelerinin birikimidir
(Baudrillard, çev., 1997). Tüketimden
al›nacak haz ise, tüketicinin kültürel
hayalinde ve tüketim alanlar›nda
yaﬂanmaktad›r (Featherstone, çev.,
1996). Tüketim, ihtiyaçlar› gidermeye
yönelik bir al›ﬂveriﬂ eyleminin sonucu
olmaktan ç›karak, ekonomik ç›karlar
do¤rultusunda moda ve reklamlar
yoluyla desteklenen ve yönlendirilen,
kimlik ve statü oluﬂturmaya yönelik bir
toplumsal olgu haline dönüﬂmüﬂtür.
“Tüketim katedralleri” olarak da
adland›r›lan (Ritzer, çev., 2000)
al›ﬂveriﬂ merkezlerini, Gottdiener
(2005), tüketimin birer arac› olan yar›kamusal mekânlar olarak
tan›mlamaktad›r. Al›ﬂveriﬂ merkezleri
müﬂterilerin birincil sorumlulu¤u olan

tüketimden ayr›lmamalar›n› sa¤layacak
ﬂekilde d›ﬂ dünyay› d›ﬂar›da
b›rakmaktad›r; fabrikan›n üretim
alan›nda yapt›¤›n›, tüketim alan›nda
yapmaktad›r (Madden ve WileySchwartz 2002; Y›rt›c›, 2005).
Tüketimin ortak paydaya dönüﬂtü¤ü
toplumlarda al›ﬂveriﬂ merkezi pratik ve
ideolojik olarak ikili bir rol oynar.
Sa¤lad›¤› konforlu ve yal›t›lm›ﬂ mekân,
kullan›c›y› daha çok sat›n almaya
odaklarken, gündelik hayatta “tüketim
toplumu”nun kamusal mekân› haline
gelerek, tüketimin toplumsal bir de¤er
olarak meﬂrulaﬂmas›na hizmet eder.
Günümüzün kamusal mekân
ihtiyaçlar›na cevap veren ve birer
tüketim peyzaj› olarak kitlelerce
kullan›lan al›ﬂveriﬂ merkezlerinin ortaya
ç›k›ﬂ›, 1950’li y›llarda A.B.D.’de Victor
Gruen’in banliyö yerleﬂmeleri için
kompakt bir kent merkezi kurma fikrine
dayanmaktad›r. Pek çok kentsel iﬂlevi
bünyesinde bar›nd›ran al›ﬂveriﬂ
merkezlerinin Türkiye’deki öncüleri
1980’li y›llar›n sonlar›nda üretilmeye
baﬂlanm›ﬂt›r.
Türkiye için günümüzdeki toplumsal
ve ekonomik geliﬂmelerin en yak›n ve
önemli k›r›lma noktas› 1980 sonras›
serbest piyasa ekonomisine geçiﬂtir;
de¤iﬂen pazar paylar› ve rekabet ile
birlikte, mallar›n çeﬂitlili¤inde ve
miktar›ndaki art›ﬂ, Bat› toplumundaki
tüketim kültürünün Türkiye’de de
yaﬂanmas›n›n yolunu açm›ﬂt›r (Erkip,
2003, 2005; Tokatl› ve Boyac›, 1998;
Cengiz ve Özden, 2002). Bu dönemde
entegre olunmaya çal›ﬂ›lan “küresel”
ekonomik düzen, beraberinde yeni
sosyal de¤erler ve al›ﬂveriﬂ merkezi gibi
yeni mekân türlerini getirmiﬂtir.
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AVM'LER‹N TÜRK‹YE’DEK‹ ÖNCÜLER‹
“
1980’LER‹N SONLARINDA ÜRET‹LMEYE
BAﬁLANMIﬁTIR
”
Al›ﬂveriﬂ merkezleri üç büyük kentte
yo¤unlaﬂmakla birlikte günümüzde ülke
çap›na yay›lmakta, mekânsal ve iﬂlevsel
olarak çeﬂitlenmektedirler. Son y›llarda
geleneksel “kapal› kutu” al›ﬂveriﬂ
merkezi ﬂemas›ndan, kentsel mekân›n
simülasyonu olarak üretilen “yaﬂam
tarz› merkezi” fikrine dünya ve ülke
ölçe¤inde bir yönelim göze
çarpmaktad›r.
‹zmir’de al›ﬂveriﬂ merkezlerinin
ortaya ç›k›ﬂ› 1990’l› y›llar›n sonlar›na
rastlar. Bu al›ﬂveriﬂ merkezleri, kentin
geliﬂme akslar› üzerinde bulunmaktad›r.
Kentin kuzey yakas›nda bulunan Ege
Park, Maviﬂehir konut toplulu¤unun
merkezinde, CarrefourSA ve Kipa Çi¤li
al›ﬂveriﬂ merkezleri ise çeperinde yer
almakta, Bostanl› sahil yolu, ‹zmirÇanakkale karayolu ve ‹zmir çevreyolu
ile ba¤lant›lanmaktad›r. Güney
yakadaki Agora, Palmiye ve Kipa
Balçova al›ﬂveriﬂ merkezleri ise, ‹zmirÇeﬂme karayolu ve otoyolu aras›nda
konumlanmaktad›r. Özdilek AVM ise,
ayn› otoyolun kuzeyinde çok katl› bir
otelin parças›d›r. Güney yakadaki
Selway ise, Ayd›n otoyolu üzerinde inﬂa
edilmiﬂ, aç›k mekânl› bir al›ﬂveriﬂ
merkezidir. Konak’ta bulunan Konak
Pier, çelik konstrüksiyonlu tarihi bir
yap›dan dönüﬂtürülmüﬂ bir al›ﬂveriﬂ
merkezidir. Kentin do¤u aks›nda ‹zmirAnkara karayolu üzerinde bulunan Park
Bornova AVM, ‹zmir’in ilk al›ﬂveriﬂ
merkezlerindendir; ayn› aksa ve Ayd›n
otoyoluna ba¤lant›l› Forum Bornova
AVM ise yaﬂam tarz› merkezi olarak
tan›mlanan al›ﬂveriﬂ merkezlerinin
‹zmir’deki ilk örne¤idir (Resim 1).

Forum Bornova ve Kipa Çi¤li
Aliﬂveriﬂ Merkezlerinde Sosyal
ve Fiziksel Ortam Koﬂullar› ‹le
Kullan›m Biçimlerinin
Sorgulanmas›
Al›ﬂveriﬂ merkezlerinin fiziksel ve sosyal
ortam koﬂullar›n›n de¤erlendirilmesi ile
kullan›m amaç ve biçimlerinin
belirlenmesi, al›ﬂveriﬂ merkezlerinin
hem günümüz toplum yaﬂam›ndaki
yerini anlamak, hem de tasar›m
e¤ilimlerini çözümlemek aç›s›ndan

önem taﬂ›maktad›r. Kullan›c›n›n, hem
nitelik ve ihtiyaçlar› aç›s›ndan tasar›m
sürecinde göz önüne al›nan birincil
girdilerden birisi olmas›, hem de mekân›
deneyimleyen ve de¤erlendiren
noktas›nda durmas›, bu araﬂt›rmada
oda¤a al›nmas›n›n sebebidir. Bu
ba¤lamda ‹zmir’in farkl› mekânsal
kurguya sahip iki al›ﬂveriﬂ merkezi
özelinde yap›lan çal›ﬂmada,
kullan›c›lar›n bu mekânlar› fiziksel ve
sosyal çevreler olarak alg›lama ve
deneyimleme biçimlerini analiz etme
amaçl› bir anket çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂt›r.
Anket, Forum Bornova ve Kipa Çi¤li
al›ﬂveriﬂ merkezlerinin kullan›c›lar› ile
yürütülmüﬂtür.
Kipa Çi¤li ve Forum Bornova
al›ﬂveriﬂ merkezleri sekiz y›l arayla inﬂa
edilmiﬂ, iki farkl› tipte ve farkl› kullan›c›
profillerine sahip oldu¤u gözlenen
mekânlard›r; bununla birlikte içerdikleri
iﬂlevlerin benzerli¤i, ma¤aza çeﬂitlerinin
da¤›l›m› ve say›s›, farkl› ba¤lamlarda
olsa da ayn› hipermarketin varl›¤›,
yo¤un ticari ve kamusal kullan›m
yo¤unlu¤una sahip olmalar› ortak
noktalar›d›r. ‹çerdikleri mekân ve
iﬂlevler ile bunlar›n alanlar› bak›m›ndan
benzerlik göstermeleri ile kullan›m
yo¤unluklar›n›n yüksekli¤i, metod
aç›s›ndan denklik sa¤lamaktad›r.
Tipoloji ile kullan›c› profillerinde
gözlenen farkl›l›klar, mekânsal
ölçütlerinin karﬂ›laﬂt›r›labilmesi
aç›s›ndan önemli etkenlerdir.
1998 y›l›nda hizmete aç›lan Kipa
Çi¤li, içe dönük yap›s› ile kapal› bir kutu
görünümündedir. Al›ﬂveriﬂ merkezi
bölümü hipermarketin önüne çizgisel
biçimde eklemlenmekte, ma¤azalar ise
ortada bir atriuma ba¤l› iki galeri
boﬂlu¤unun etraf›nda dizilmektedirler.
Zemin ve birinci katlarda ma¤azalar,
çocuk oyun alanlar› ile az say›da
kafeterya, ikinci katta ise yiyecek
avlusu ve sinemalar yer almaktad›r.
Mekân› saran kapal› cidar, sadece
atrium boﬂlu¤u boyunca yar›larak
d›ﬂar›y› görme imkan› verir (Resim 2 , 3).
2006 y›l›nda yabanc› ortakl› bir
firma taraf›ndan inﬂa edilen Forum
Bornova, yaﬂam tarz› al›ﬂveriﬂ merkezi

fikrinin Türkiye’deki ilk örne¤idir.
Akdeniz ve Ege mimarisinin yeniden
canland›rmas› oldu¤u iddias›nda olan
(www.multiturkmall.com) mekân,
içerdi¤i isimlendirilmiﬂ cadde, sokak ve
meydanlar›, peyzaj ögeleri ve donat›lar›
ile bir kasaban›n ticaret merkezi
görünümündedir. Zemin kotta ma¤aza
ve kafeteryalar ile dinlenme ve çocuk
oyun alanlar›n›n, birinci katta ise yemeiçme mekânlar› ile sinemalar›n yer
ald›¤› al›ﬂveriﬂ merkezine, bir
hipermarket ve uluslararas› bir mobilya
marketi eklemlenmektedir (Resim 4, 5).
Anket, iki temel bölümden oluﬂur.
Birinci bölüm, kullan›c› profilini deﬂifre
etme amaçl›d›r. ‹kinci bölümse,
kullan›c›lar›n tercih sebepleri ve
kullan›m al›ﬂkanl›klar›n› sorgular.
Üçüncü bölümse, al›ﬂveriﬂ merkezlerinin
kamusal mekân alg› ve kullan›mlar›
üzerine odaklan›r.
Mekân›n kamusall›¤›n› araﬂt›ran soru
gruplar›n›n her biri daha önce yap›lan
çal›ﬂmalar (Carr ve di¤.,1992; Erkip,
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SOLDA Forum Bornova AVM

mekanlar›ndan. (Resim 4)
SOL ALTTA Forum Bornova AVM

vaziyet plan›. (Resim 5)

2003; Leo ve Philippe, 2002; Swinyard,
1998 Oppeval ve Timmermans, 1999)
referans al›narak belirlenmiﬂ kamusal
mekân ölçütlerinin alg›lanma ve
de¤erlendirme düzeyi ile fiziksel
çevrenin kullan›m biçimini
sorgulamaktad›r. Ankette
de¤erlendirilmesi istenen kriterler
k›saca “geliﬂ s›kl›¤› ve geçirilen
zaman,ne zaman ve kimlerle gelindi¤i,
hangi tip müﬂteri olduklar›, al›ﬂveriﬂ
merkezini tercih ve ziyaret etme
sebepleri, mekân›n fiziksel ve sosyal
ortam koﬂullar›, ulaﬂ›labilirlik, kentsel
tasar›m ö¤elerinin varl›¤›, estetik
de¤erler, eﬂitlik ve özgürlük, güvenlik”
olarak say›lmaktad›r.
Anket, eylül ay› içinde, haftan›n
farkl› gün ve saatlerinde tekrarlanan
ziyaretlerle uygulanm›ﬂt›r. Anket
sorular›, kat›l›mc›lar›n kendi kendilerine
okuyup cevapland›rabilecekleri ﬂekilde
düzenlenmiﬂtir. Bununla birlikte,
kat›l›mc›lar›n bir k›sm› ile yüz yüze
görüﬂülmesi gerekli olmuﬂtur. 221
geçerli anket formundan elde edilen
veriler istatistiksel yöntemlerle
de¤erlendirilmiﬂtir. Güvenilirlik analizi
sonucunda Cronbach Alfa katsay›s›n›n
0,85 olarak bulunmas› anketin oldukça
güvenilir oldu¤unu göstermektedir.
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Çal›ﬂman›n Sonuçlar› ve
De¤erlendirme
Anket sonuçlar›, hem kullan›c› alg›s›,
hem de kullan›mlar› aç›s›ndan önemli
ipuçlar› sa¤lam›ﬂt›r. ‹ki farkl› al›ﬂveriﬂ
merkezi tipine ait bu mekânlara iliﬂkin
belirgin farkl›l›klar da gözlemlenmiﬂtir.
Mekân kullan›m› ve zaman› söz
konusu oldu¤undan, Forum Bornova
kullan›c›lar›n›n yar›s›n›n 3-4 saati, ayn›
oranda Kipa Çi¤li kullan›c›s›n›n, 1-2 saati
bu mekânlarda geçirdi¤i belirlenmiﬂtir.
Forum Bornova’ya kullan›c›lar en çok
arkadaﬂlar›yla geliyorken, Kipa Çi¤li
kullan›c›lar› en çok aileleri ile
gelmektedir. Hafta günlerine göre
ziyaretçi oranlar› yak›n olmakla birlikte,
Forum Bornova’n›n akﬂam kullan›c›
oran› daha yüksektir.
Forum Bornova kullan›c›lar› içinde
ilk s›ray› “vitrin bakarak gezen ve vakit
geçiren, duruma göre al›ﬂveriﬂ yapan”,
Kipa Çi¤li kullan›c›lar› içinde ise “hedefe
yönelik al›ﬂveriﬂ yapan” müﬂteriler ilk
s›rada bulunmaktad›r. Tercih etme
nedenleri s›raland›¤›nda, Forum
Bornova’da ilk iki s›ray› “mekân›n
estetik kalitesi” ve buran›n bir “aç›k
mekân olmas›” gibi mimari özellikler
al›rken, Kipa Çi¤li için “ulaﬂ›m kolayl›¤›”
ve “hipermarket içermesi” gibi
ekonomik nedenler ilk iki s›rada
gösterilmiﬂtir. Ziyaret etme amaçlar›
de¤erlendirildi¤inde, vitrin bakmak,
dolaﬂmak, vakit geçirmek ve yeme
içme mekânlar›n› kullanmak gibi
aktiviteler Forum Bornova’da güçlü,
Kipa Çi¤li’de ise zay›f birer etkendir. Bu
veriler ›ﬂ›¤›nda, Forum Bornova’n›n
rekreasyonel sebeplerle gelinen ve
uzun zaman geçirilen, durumsal olarak
al›ﬂveriﬂ yap›lan, Kipa Çi¤li’nin daha
k›sa süre kal›nan, hedefe yönelik
al›ﬂveriﬂ yap›lan, hipermarket a¤›rl›kl›

al›ﬂveriﬂ merkezleri olduklar›
söylenebilir.
Her iki al›ﬂveriﬂ merkezinin de
dolaﬂ›m ve yönelim düzeyleri yüksek
oranda olumlu olarak belirtilmiﬂtir.
Fiziksel koﬂullar söz konusu oldu¤unda
iklimsel koﬂullardan rahats›zl›k
duymama düzeyi, Kipa Çi¤li AVM’de
% 80’in üzerindeyken, Forum Bornova
AVM’de % 60’lara gerilemektedir.
Forum Bornova AVM kullan›c›lar›n›n
çok büyük bir ço¤unlu¤u kalabal›k ve
gürültü düzeylerinden rahats›z
olmazken, Kipa Çi¤li AVM’de ise
kullan›c›lar›n yar›ya yak›n› rahats›zl›k
duymaktad›rlar. Kipa Çi¤li AVM
kullan›c›lar›n›n ço¤unlu¤u, Forum
Bornova AVM kullan›c›lar›n›nsa
tamam›na yak›n›, bu mekânlar› bak›ml›,
temiz ve ferah olarak
nitelendirmiﬂlerdir.
Mekânlar›n sosyal ve rekreasyonel
düzeylerinin de¤erlendirilmesi söz
konusu oldu¤unda her iki al›ﬂveriﬂ
merkezi kullan›c›lar›n›n büyük
ço¤unlu¤u, bu mekânlar› sinema, sergi,
gösteri gibi etkinliklere kat›l›m için çok
uygun mekânlar olarak
de¤erlendirilmiﬂlerdir; ancak buna
karﬂ›n, yaklaﬂ›k üçte biri bu mekânlarda
etkinliklere kat›ld›klar›n› ifade
etmiﬂlerdir. Forum Bornova, Kipa
Çi¤li’ye göre boﬂ zaman etkinlikleri için
daha s›k kullan›lmaktad›r. Her iki
al›ﬂveriﬂ merkezi de kullan›c›lar›n yeme
içme imkânlar›n› s›kl›kla kulland›klar› ve
beraberindekilerle iletiﬂime geçtikleri
mekânlard›r.
Ulaﬂ›labilirli¤e iliﬂkin ölçütler, fiziksel,
görsel ve sembolik ulaﬂ›labilirlik
ba¤lam›ndad›r. Forum Bornova AVM
kullan›c›lar›n›n çok büyük ço¤unlu¤u
ulaﬂ›mlar›n› özel araçla sa¤larken, Kipa
Çi¤li AVM kullan›c›lar›nda özel araç ve
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toplu taﬂ›ma/servis, eﬂit a¤›rl›¤a
sahiptir. Binay› görme ve giriﬂ alg›s› her
iki al›ﬂveriﬂ merkezinde çok iyi
düzeylerde olmakla birlikte, giriﬂ alg›s›
Forum Bornova AVM için daha yüksek
orandad›r. Sembolik ulaﬂ›labilirlik söz
konusu oldu¤unda, Forum Bornova
AVM kullan›c›lar›n›n tamam›na yak›n›
mekân›n davetkar oldu¤unu, % 65’i
mekân›n tüm sosyal gruplar›
hedefledi¤ini düﬂünmektedir. Kipa Çi¤li
AVM kullan›c›lar›n›n ise yaklaﬂ›k dörtte
üçü mekân›n davetkâr oldu¤unu ve
tüm sosyal gruplar› hedefledi¤i
fikrindedirler.
Al›ﬂveriﬂ merkezlerinde mimari ve
kentsel ö¤elerin varl›¤› araﬂt›r›ld›¤›nda,
Forum Bornova AVM kullan›c›lar›n›n
tamam›na yak›n›, belirgin dü¤üm
noktalar›n›n fark›nda olduklar›n›
belirtmiﬂlerdir. Kipa Çi¤li AVM
kullan›c›lar›n›n ise dörtte biri dü¤üm ve
kesiﬂim noktalar› tan›mlam›ﬂt›r. ‹ﬂlevsel

yaﬂ grubu ve engellinin mekân› rahat
kullanmas› aç›s›ndan Forum Bornova
AVM daha yüksek oranla olumlu
bulunmuﬂtur. Sosyo-ekonomik düzey
söz konusu oldu¤unda Forum Bornova
AVM kullan›c›lar›n›n yar›s› her seviyede
insan›n mekândan eﬂit derecede
yararland›¤›n› düﬂünürken, Kipa Çi¤li
AVM, kullan›c›lar›n›n dörtte üçü
taraf›ndan eﬂitlikçi olarak
nitelendirilmiﬂtir. Bununla birlikte,
ankete kat›lan kullan›c›lar›n profili
incelendi¤inde, buradan yararlanan
gelir gruplar›n›n orta ve orta-üst
skalalar›nda yo¤unlaﬂt›¤›
görülmektedir. Daha alt gelir gruplar›
buralarda çok küçük bir oranda temsil
edilmektedirler. Al›ﬂveriﬂ merkezlerinin
herkese aç›k, gerçek anlamda
“kamusal” çevreler oldu¤u düﬂüncesi
kullan›c›lar için geçerli olmakla birlikte,
mekânlarda gözle görülmeyen sosyoekonomik filtrelerin bulundu¤u aç›kt›r.

KAPALI KUTU” AVM ﬁEMASINDAN,
“
“YAﬁAM TARZI MERKEZ‹” NE DÜNYA VE
ÜLKEDE YÖNEL‹M GÖZE ÇARPMAKTADIR
bölge ayr›m›, her iki al›ﬂveriﬂ merkezi
için de oldukça yüksek oranda
alg›lanmaktad›r. Forum Bornova AVM
kullan›c›lar›n›n yaklaﬂ›k % 90’› belirgin
mimari ö¤elerin varl›¤›n› onaylarken, bu
oran Kipa Çi¤li AVM için % 60’larda
kalmaktad›r. Bu oranlar, al›ﬂveriﬂ
merkezlerinin mimari kurgusu ile
paralellik göstermektedir.
Forum Bornova ve Kipa Çi¤li
al›ﬂveriﬂ merkezlerinin kullan›c› alg› ve
de¤erlendirmesi aç›s›ndan en büyük
fark›, estetik kalite ba¤lam›nda ortaya
ç›km›ﬂt›r. Forum Bornova AVM için
mimari bileﬂenler büyük ölçüde olumlu,
Kipa Çi¤li AVM içinse ortalama
de¤erde bulunmaktad›r.
Mekânlar›n anlaml›l›k ba¤lam›nda
de¤erlendirilmesi söz konusu
oldu¤unda, ak›lda kal›c›l›k, mesaj
iletme, röper noktas› olma, ilgi çekicilik,
aidiyet düzeyleri Forum Bornova AVM
kullan›c›lar› taraf›ndan oldukça yüksek
olarak de¤erlendirilmiﬂlerdir; Kipa Çi¤li
AVM içinse bu de¤erler biraz daha
düﬂük düzeyde kalmaktad›r.
Her iki al›ﬂveriﬂ merkezi de eﬂitlik ve
özgürlük bak›m›ndan büyük oranda
olumlu olarak nitelendirilmiﬂlerdir. Her

”

Kent yaﬂam› ile k›yasland›¤›nda,
Forum Bornova AVM kullan›c›lar›n›n
tamam›na yak›n› özgür ve rahat
hareket ettiklerini belirtirken, Kipa Çi¤li
AVM kullan›c›lar› için bu oran dörtte üç
olmaktad›r.
Güvenlik düzeyi; mimari, adli ve
psikolojik olmak üzere üç baﬂl›kta
incelenmiﬂtir. Her iki al›ﬂveriﬂ merkezi
de kullan›c›lar›n›n yaklaﬂ›k yar›s›
taraf›ndan mimari aç›dan güvenli olarak
de¤erlendirilmiﬂtir. Görsel alg›lama ise
Forum Bornova AVM’de daha
yüksektir. Genel güvenlik duygusunun
de¤erlendirilmesi söz konusu
oldu¤unda her iki al›ﬂveriﬂ merkezi de
orta derecede güvenli bulunmuﬂlard›r.
Yürütülen anket çal›ﬂmas› ile elde
edilen bulgulara göre, bu mekânlar›n
fiziksel ve sosyal ortam koﬂullar› büyük
ölçüde tatmin edici bulunmaktad›r.
Kullan›c›lar, bu mekânlarda al›ﬂveriﬂ
yapma, yeme-içme gibi tüketim
etkinliklerinin yan› s›ra, buluﬂma, bir
araya gelme, dinlenme gibi sosyal ve
rekreasyonel ihtiyaçlar›n› da
karﬂ›lamaktad›rlar. ‹ki farkl› al›ﬂveriﬂ
merkezi aras›nda, kullan›c› kitleleri
aras›ndaki sosyo-ekonomik farkl›laﬂmaya

karﬂ›n, memnuniyet dereceleri benzerlik
göstermektedir. Bu durum ise, her iki
mekân›n da potansiyel kullan›c›lar› için
yerinde mesajlar ileterek beklentileri
karﬂ›lad›¤› söylenebilir.
Genel bir de¤erlendirme
yap›ld›¤›nda, incelenen al›ﬂveriﬂ
merkezlerinin fiziksel ve sosyal ortam
koﬂullar›n›n büyük oranda olumlu
bulundu¤u, tüketim mekânlar›
olmalar›na karﬂ›n, kamusal mekâna özel
aktiviteleri için de yo¤un ﬂekilde
kullan›ld›klar› görülmektedir. Ancak bu
mekânlarda gözlenen kamusall›¤›n, tüm
yurttaﬂlar›n eﬂit olarak yararland›klar›
bir olgu de¤il, tüketebilme yetisine
sahip, bireyler için geçerli bir kamusall›k
türü oldu¤u da unutulmamal›d›r. t
‹nci Uzun, Yrd. Doç. Dr.
DEÜ Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü
* Bu makale “Uzun, ‹nci (2008). Kamusal mekân –
tüketim olgusu etkileﬂiminin ‹zmir’deki al›ﬂveriﬂ
merkezleri ba¤lam›nda de¤erlendirilmesi.
Yay›nlanmam›ﬂ doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi,
‹zmir.” ‹simli çal›ﬂma temel al›narak haz›rlanm›ﬂt›r.
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