
GYODER 2010 verilerine göre bin kişi başına düşen kiralanabilir alanın Türkiye ortalaması 85 m2, Avrupa ortalaması ise 
210 m2’dir. 2011 üçüncü çeyrek itibari ile Türkiye’deki toplam AVM sayısı 284’e ulaşmış, toplam AVM kiralanabilir alan 
büyüklüğü ise 7 milyon metrekare’yi aşmış, böylelikle bin kişi balına düşen kiralanabilir alan 90 m2’yi geçmiştir. Şu anda 
inşaat halinde olan ve yapılması planlanan AVM’ler göz önüne alındığında 2 yıl içinde toplam kiralanabilir alan 
büyüklüğünün 10 milyon metrekare’nin üzerinde çıkacağı tahmin edilmektedir.
 

İzmiİzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Kütahya, Uşak, Denizli ve Afton illerinin yer aldığı Ege Bölgesi, Devlet Planlama Teşkilatı 
tarafından 2003 yılında yapılan gelişmişlik endeksi kademelenmesine göre birinci, ikinci ve üçüncü derece gelişmişlik sevi-
yesine sahip illerden oluşmaktadır. 
 

Bölgede en büyük nüfus yoğunluğuna sahip il olan İzmir’de mevcutta 18 AVM bulunmaktadır. Bin kişi başına düşen 
kiralanabilir alan büyüklüğü, Türkiye ortalamasının üzerinde olan İzmir’de talebin devam ettiği gözlenmiştir. Türkiye’nin en 
çok göç alan illerinden olan ve çevresinde yer alan illeri de kapsayan bir etki alanına sahip İzmir’de planlanan AVM’ler 
özellikle Bayraklı bölgesinde yoğunlaşmaktadır. Talebin devam etmesine karşın kiralanabilir alan büyüklüğü bakımından 
belli bir doygunluğa erişen İzmir’de yeni yapılacak yatırımlar konusunda lokasyon seçimi daha büyük önem taşır hale 
gelmiştir.
 

MevcutMevcut AVM sayısı açısından bölgede İzmir’den sonra 11 AVM ile Muğla gelmektedir. İlde bin kişi başına düşen kiralanabilir 
alan büyüklüğü Türkiye ortalamasını yakalamıştır. Bölgenin en çok turist çeken illerinden olan Muğla’da da talep devam 
etmektedir. 
 

BBin kişi başına düşen kiralanabilir alan büyüklüğü bakımında ülke ortalamasının üzerinde bir orana sahip Denizli, turizm ve 
sanayi açısından bölgenin en gelişmiş illerindendir. İlde bulunan öğrenci nüfusu ve Budrur ve Isparta gibi komşu illerin 
Denizli’nin etki alanında kalması AVM arzını arttırıcı faktörlerdir. Kiralanabilir alanların doluluk oranları ve metrekare 
verimliliği bakımından incelenmesi ile doygunluğa ulaşılıp ulaşılmadığı tespit edilmelidir.
 

KütaKütahya ve Afyonkarahisar demografik ve ekonomik açıdan benzeşen illerdir. Her iki ilde de kiralanabilir alan ihtiyacına 
talep olduğu ve bu talebin devam ettiği söylenebilir. Özellikle şehirler arası yol aksları üzerinde outlet merkezlere ihtiyaç 
olduğu belirlenmiştir.
 

Manisa ve Uşak’ın, İzmir’in etki alanında kalması nedeni ile bu illerde talebin dar olduğu belirlenmiştir. Aydın ilinin ise 
doygunluğa ulaştığı saptanmıştır.


