
1- Mimaride “ayırt edici özellikler” üzerinden üretilen katma değer ve algılanma biçimi, 
AVM’lerin başarısını etkileyen çok önemli bir unsur... Bu bağlamda, KENTPARK’ın 
karakteristik özellikleriyle ilgili neler söylemek istersiniz? (Binanın mimari niteliklerini, 
bulvar özelliğini masala, anlatır mısınız? 
Mimari yapı, mağaza karması, , etkinlikler, hizmetler, bir alışveriş merkezinin tercihini 
ortaya koyan ölçütlerdir. Bu anlamda, KENTPARK hedeflediği müşteri katmanına göre 
bir mimari yapı meydana getirme gayretine girmiştir. AVM mimarilerinde artık yalın 
tasarımlarla ilerleme trendi hâkim. KENTPARK bu trendi yaşatırken diğer yandan da 
hacimsel açılımları ile görkemli bir yapı etkisi yaşatmaktadır. AVM içinden maksimum 
dolaşımı sağlamak adına yapılan düzenlemeler bilinçli tüketicinin şiddetli tepkisini 
çekmektedir. Maksimum dolaşımın dayanağı mimaride zorlama değil doğru shopmix 
ile KENTPARK’ta aşılmış, aksine KENTPARK AVM’nin her yerine maksimum kolay 
ulaşılırlık hedeflenerek inşa edilmiştir. Diğer yandan, mümkün olan en fazla gün 
ışığından yararlanılmaya çalışılmış, buna bağlı olarak doğal yeşil ortamlar KENTPARK 
AVM’nin hemen hemen her noktasında karşımıza çıkacak şekilde planlanmıştır. Açık 
havada, kentin sokaklarında dolaşıyormuş gibi alışveriş yapabileceğiniz KENTPARK’ta 
ortam su, yeşillikler ve doğal malzemelerle bezenmiştir. AVM’lerde ki aydınlatma 
çalışmalarının önemli oranda satışlara bile etki ettiği bilimsel bir gerçektir ve gün ışığı 
tüketiciler için en rahatlatıcı ışıktır. KENTPARK AVM’nin ana kapısından arkadaki gölet 
ve buz pistine giden yolun açıklığı 16 metredir. Bu yol boyunca tamamen gün ışığı 
alınarak, yeşil alan ve havuzlarla rahatlatıcı bir ortam yaratılmıştır. Galeri 
boşluklarında 35-40 metreye varan yüksekler AVM’yi daha da görkemli hale 
getirmektedir. Normal kat yükseklikleri de standartlardan yüksek yapılarak ferah 
ortamlar yaratılmıştır. Mimaride önemli bir ayırt edici noktada izolasyon ve 
otomasyon konularıdır. Birebir tüketicinin fark etmediği ancak kiracılarımızı direkt 
ilgilendiren bu iki konuda yapılabilecek en iyi yöntem ve sistemler kullanılarak 
giderler noktasında en verimli sistem yaratılmıştır. AVM’nin Eskişehir yoluna bakan 
ön cephesinde toplam 25.000 m2 lik peyzaj alanı oluşturulmuştur. Bu alanda, ayrıca 
süs havuzları ve ses-ışık gösterilerinin yapılacağı sistemler yapılmıştır. Gölete açılan 
katımız olan 1.Bodrumda binanın dekorasyonundan bağımsız olarak pazar alanı için 
geleneksel motiflerin kullanıldığı bir atmosfer yaratılmış ve hipermarket yerine ihtisas 
mağazalarından oluşmuş gıda pazarı alanlı yaratılmıştır.   

2- “Merkezlerin merkezi” konseptiyle yola çıkan KENTPARK, aslında karma bir proje. 
Alışverişin dışında, ofis katları ve konutlarıyla da Ankara’nın yeni yaşam alanı olmaya 
aday. AVM ile konutlar arasındaki sinerjiden neler bekliyorsunuz? (Konut ve ofisler 
kullanıma açıldı mı?) 
KENTPARK için oluşturduğumuz güçlü ekip ile çağdaş yaşamların beklentilerini 
cevaplayacak, farklı ama kusursuz, canlı ama uzun ömürlü bir Alışveriş, Yaşam ve İş 
Merkezi’ni hayata geçirmek için işe koyulduk. Sadece alışverişe endeksli değil, içinde 
bulunmayı bile özendirecek bir karma oluşturmayı hedefledik. Ankara alışveriş 
merkezleri bakımından sayıca çok, seçenek bakımından az imkân sağladığından 
“Merkezlerin Merkezi”ni kısaca merkezlerin merkezini Ankara’ya getirmeyi planladık. 
Ofisler dahil 230.000 m2 olan kapalı alanın, 85.000 m2 si kiralanabilir alandır. Toplam 
230 mağazanın yer alacağı KENTPARK AVM’de , 12.000 m2 de ofisler için alan 
ayrılmıştır. Projeye daha sonra ilave olacak şekilde 465 konut planlanmıştır. 2,3,4 ve 
5 odalı farklı büyüklüklere sahip olacak konutlarda tamamlanınca Türkiye’deki en 
büyük karma projelerden biri hayata geçmiş olacak. Projenin lokasyonunun da üst 



gelir grubunun yoğun ilgi gösterdiği, üniversite ve kamu yapılarıyla hızla gelişmekte 
olan bir aks üzerinde olması projenin, beklentilerin üzerinde yapılması açısından 
bizleri daha da motive etmektedir. Alışveriş merkezine gelenlerin haricinde İş 
merkezi ve konutlarda yaşayanlar ile buralara gelenlerinde KENTPARK AVM’ye direkt 
olarak katkı sağlayacağı ortadadır. Karşılıklı etkileşimin sağlanması için sadece 
alışveriş unsurları değil, projede 6.000 m2 lik fitness salonu, 1.500 m2 lik çocuk oyun 
alanı, sinema, 1.500 m2 lik bir gölet, 530 m2 lik bir buz pisti de yapılmıştır. Yerli 
yabancı şirketlerden ortaklık tekliflerinin geldiği KENTPARK AVM tamamen yerli 
sermaye ile yürütülmüş ve tamamlanma aşamasına gelmiştir. 
 

3- Eskişehir yolu üzerine, ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerinin yaşadığı bir bölgeye 
konumlandırılan AVM’nin, lokasyon avantajları neler? 

KENTPARK AVM’nin birinci bölge denen 5-8 km çevre alanında(araba ile 10 dk. 
Mesafede)Ankara’daki hane halkının % 34’ü oturmaktadır. Ankara’daki ortalama hane 
haklının 3.8 kişi olduğundan hareketle KENTPARK AVM’nin birinci bölgesinde 1.250.000 
kişi yaşamaktadır. Birinci bölgede yer alan bu nüfusu, üst gelir grubu ve üniversite 
öğrencilerinin yanında, ulusal şirketlerin çalışanları ve önemli kamu kuruluşlarının 
personelide katılmaktadır. KENTPARK AVM’nin önünden dakikada ortalama 120 araç 
geçmektedir. Bu akşam saatlerinde 3-4 misli artmaktadır. Bu araç akımı da KENTPARK 
AVM için çok önemli bir müşteri kitlesidir. Bu yapıya, KENTPARK AVM projesi 
kapsamında yapılacak ofis ve konut projelerini de kattığımızda çok avantajlı bir 
lokasyonda olduğumuz görülmektedir. Şimdiye kadar Ankara’da KENTPARK AVM için 
oluşmuş imaj yaşamsal bir önemdedir. AVM nin imajı ile tüketicilerin alışveriş tercihleri, 
ziyaret sıklığı, para harcama miktarı, merkezde kalma isteği ve tekrar gelme niyeti 
arasında kuvvetli bir bağ vardır. İmajımızı sağlamlaştıran doğru konumdayız. Doğru 
markalar, , doğru hizmet ve doğru atmosfer (ambiyans, renkler, dekor, müzik ve dizayn) 
ile de yola devam etmekteyiz.  

 
4- Bir AVM’nin “yaşam merkezi” haline gelmesi, hangi koşullarda mümkün? Siz nasıl bir 

iddiayı hayata geçiriyorsunuz? 
 Öncelikle KENTPARK AVM’nin konumlanması hakkında bilgi vereyim. Konumlanma; 

bütün pazarlama işlemlerinin hedef pazar çerçevesinde ilişkiler bina edecekleri bir 
merkez oluşturmaktır. Konumlandırma piyasa koşulları ile ustaca oynayabilme 
becerisinin de ötesindedir. Aslında konumlandırma, AVM’nin ve hedef pazarın gerçek 
değerinin belirlenmesidir. Yani işimizin ne olduğunun olası müşterilerimizin 
beyinlerine kazınmasıdır. Bu anlamda, KENTPARK AVM’de çok akıllıca tasarlanmış bir 
konumlandırma yapılarak, KENTPARK AVM’nin vizyonu ve yönü ortaya konmuştur. 
KENTPARK AVM bu tanımlamanın tam içine girmektedir. Konumlanma avantajını 
yukarıda bahsi edilen değerleri kaybetmeden avantaj olarak kullanıyor olacağız. 
KENTPARK AVM’nin konumlandırmasında diğer önemli bir husus da AVM’nin 
sağladığı yararları yani fonksiyonları ile AVM’nin imajı ve saygınlığıdır. Bu noktada bir 
AVM’nin alışveriş dışında yaşam merkezide olduğundan bahsedilebilir. KENTPARK 
AVM, buz pisti, göleti, çocuk oyun alanları, peyzaj alanları ve diğer fonksiyonlarının 
yanı sıra birden çok kavramı da içinde barındırabilmekte, müşterilerin salt alışveriş 
ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde yaşam merkezi olma iddiasının gereği müşteri 
tatmini için satış geliştirme faaliyetlerinin etkinliği (hediye çeki, hediye çekilişi vb…), 
yangın, sağlık ve emniyet gibi durumlar için özel önlemlerin alınmış olması, engelli 



tüketiciler için rahat alışveriş imkânı sağlanması, çalışma saatlerinin uygun olması, 
alışveriş yapanlar için evlere servis imkânının bulunması, alışveriş esnasında çalan 
müzik, ısı, aydınlatma ve havalandırmanın yeterli olması, yeterli otopark alanına 
sahip olması, alışveriş merkezinin iç hacminin gün ışığı alması, çalışanların giyim – 
kuşamı, çalışanların müşterilere karşı ilgisinin yeterliliği, çalışanların müşterilere karşı 
hitabı, perakendeci karması çeşitliliğine sahiptir.  

5- Alışveriş merkezi konsepti, markaların bütünlüğü ve kurumsal kimlik arasında nasıl 
bir ilişki var? KENTPARK’ta nasıl bir uygulama söz konusu? 
Türkiye’de derli toplu ve çağdaş anlamda kurum kimliği çalışmalarının belki on yıllık 
bir geçmişi var. Öncelikle kurum kimliğini tanımlayalım. KURUM KİMLİĞİ; KURUM’un 
; kimlik, kişilik, bilinç, felsefe, değer, inanç, hedef, rol,  
sistemleri düzleminde,“Kendisi” (çalışanlar, ortaklar…) ve 
“Diğerleri” (rakipler, kullanıcılar, katılımcılar,tüketiciler, medya…)karşısında,gerçek, 
tutarlı ve sürekli (en sonunda kurumun dışsal imajını da oluşturan)(içsel) varlığının 
davranış, üretim, faaliyet,ilişkiler, iletişim, çevre, görünüm ve tasarım araçları 
ile,(dışsal) yansımasıdır. KENTPARK AVM’ye hayat veren Megatürk Aş. Nin değerli 
ortakları, tanıma en uygun şekilde bir kurum kimliği yaratmışlardır. Kurumsal kimlik 
denildiğinde sadece amblem, logotayp, tipografi, grafik ve mimari yani tasarım-grafik 
çalışmaları algılanmaktadır. Elbette buda yapılacak çünkü kurumsal kimlik içinde bir 
kurumun yönetiminin, yürütülüşünün, verdiği hizmetler ve aktivitelerinin belirlenmiş 
hedeflere sembolleştirerek sunulduğu tasarım-grafiklere ihtiyacı vardır. 
Biz kurumsal kimliğimizi daha geniş anlamda ele alarak, bir kimliğin; “tasarım-grafik” 
yanı sıra, diğer boyutlarının; Kurumsal iletişim, Kurumsal davranış, Kurum felsefesi, 
Kurum kültürü olduğunu; bu unsurların, işletmeye, organizasyona dönük olarak 
kullanılmasının kimliği belirlediğini ve sonuçta toplam bir imaj oluşturduğunu bilerek, 
KENTPARK AVM’ye ait felsefe, davranış, kültür, iletişim konularını tesbit ettik. 
Böylece Ankara’da hızla kalabalıklaşan, karmaşıklaşan, ama aynı süreçte 
standartlaşan, tekdüzeleşen, alışveriş merkezleri arasında sıyrılabilecek, sözümüzü 
duyurabilecek, kimlik, ürün yada hizmet rekabetinde farklılaşabilecek, dikkat çekip ve 
ayrışabileceğiz. 
Aslında KENTPARK AVM’de  her şeyin temeli yukarıda bahsettiğim kurumsal 
kimliğimizin üzerine inşa edildi. Konseptimiz ve marka karmamızda, tüketiciyle 
buluşmadan önce kurumsal kimliğimizin tutarlı, çağdaş, kurumsal felsefe ve 
kültürüne uygun yöntemler ile hayat buldu. Marka karmamızı ve konseptimizi 
oluştururken sektörün temel dayanaklarından farklılaşma isteğimizi kurumsal 
felsefemiz gereği yalnızca iyi ile kötü arasında değil, iyi ile iyi arasında da yaptık, 
yapıyoruz.  
Her AVM’nin müşterisiyle arasında birçok iletişim noktası vardır. Bu iletişim 
noktalarının bütünü iyi yönetilince mağazalar, müşteriler ve yatırımcılar için büyük ve 
kalıcı faydalar doğar. KENTPARK AVM’ye hayat verenler, Türk toplumunun ayırıcı 
özelliklerini iyi analiz ederek, bütünsel markalandırma prensiplerine bağlı kalarak, 
tüketicinin potansiyelini, beklentilerini sentezlemiş ortaya KENTPARK AVM’yi 
çıkartmışlardır. Toplumsal gelişim markaların oluşumunu etkiler. Peki bunun tersi 
mümkün mü? İşte KENTPARK AVM’ye hayat verenler buna talip olmuşlardır. 
KENTPARK AVM toplumsal oluşumda etkili olmaya çalışacaktır.  

6- Marka seçimini hangi kriterlere göre yaptınız? Mağaza karması hakkında bilgi verir 
misiniz? 



Mağaza karması ve markaların seçiminde Avi Alkaş yönetiminde ki JonesLangLasalle-
Turkiye tarafından yapılmaktadır. Türkiye’de ve yurtdışında birçok başarılı projeye 
imza atan JLL, KENTPARK’a hayat verenler içerisinde yerini almıştır. Oluşturulan 
kurumsal kimlik ve yaptırılan pazar araştırma-anketlerine istinaden marka seçimleri 
yapılmış, tesbit edilen markaların yerleşimi de JLL’in deneyimleri çerçevesinde 
gerçekleştirilmiştir. Müşteri segmentini öncelikle bölgeye yakın, yaşam stili olan, 
trendleri takip eden, markaya odaklanmış, sosyal faaliyet açısından aktif, kişiler 
oluşturmaktadır. Bu segmente uygun ulusal ve uluslararası birçok marka, gourmet 
market, cafe ve restaurantlar, sinema kompleksiyle hedef kitleye sadece alışveriş 
imkanı değil, vizyon, marka, yaşam tarzı sunan bir yaşam merkezi olmayı 
hedefliyoruz.  Kompleks aynı zamanda, tasarımı ve iç mimarisi ile de başkent için 
görsel bir şölen olacak.   

7- KENTPARK ziyaretçilerini memnun edecek dinlence ve eğlence olanakları neler?  
Daha önce de belirttiğim gibi “yaşam merkezi” olma özelliğinin içini tam anlamıyla 
doldurmak için kurumsal kimliğimiz temel direklerinden olan sosyal aktivite alanları 
oluşturulması özelliğimizi, gölet, buz pisti, dış ve içi peyzaj alanları yaratılmıştır. 
Gölette yazın maket deniz araçlarının yarışları ve çeşitli su gösterileri yapılabilecektir. 
Göletin hemen yanında yer alan buz pistimizde kış ayları boyunca buz pateni keyfini 
uzman eğitmenler ile doyasıya yaşatacağız. Yaz aylarında da buz pistinin kullanılması 
için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Fıtness merkezi Ankara’nın en büyük fitness 
merkezi olacak. Hem konut projesine hem çevrede ki müşteri segmentinin bu 
anlamdaki ihtiyacını en üst düzeyde karşılayacak şekilde planlanan fitness’da yüzme 
havuzundan, saunaya, spa’dan masaj salonlarına kadar tüm imkânlar olacak. Elbette 
çocuklarımızı unutmadık. Hem minikler için hem gençler için ayrı ayrı eğlence alanları 
yarattık. Aileler çocuklarını gönül rahatlığı ile uzman eğitmenlere çocuklarını 
bırakarak alışveriş merkezinde vakit geçirebilecekler, çocuklarda bu sürede hem 
eğlenecekler hem öğrenecekler. Gençlerimizde son teknoloji ürünlerin yer aldığı 
eğlence merkezinin tadını çıkaracaklar. Bunlara ilaveten, eğlence merkezimizi 
bowling ile de zenginleştirmek için görüşmelerimiz devam etmektedir. Özellikle 
belirtmek istediğim bir konuda, oluşturduğumuz teraslarımız. Binamızın hemen 
hemen her katında teraslar oluşturduk.  

8- Ekonomideki belirsizlik sürerken, AVM’ler mercek altında. Kepenk kapatma 
eylemleri, kira indirimleri, krizde Türkiye’yi fırsat gören ve gözünü alışveriş 
merkezlerine diken yabancı yatırımcılar... Sizce bu işin sonu nereye varacak?   

Evet son günlerde en çok konuştuğumuz, konuştukça sorular türettiğimiz, türettiğimiz 
sorulara somut cevaplar veremediğimiz bir süreç yaşamaktayız. AVM ler için 
önümüzdeki 3 yıl çok önemli. Yaşamakta olduğumuz durgunluğa ilaveten sektörün 
kendi içinde doygunluğu dikkate alındığında pazarlama, müşteri odaklılık ve 
farklılaşmak çok önemli. Artık ürün sahibi olmak yetmiyor, onu özellikli pazarlamak 
gerekiyor. Sunulan hizmet ve ürünlerin müşteri beklentilerinin üstünde olması 
halinde müşteri tatmini gerçekleşmektedir ve bu durum hem piyasa koşulları hem de 
rekabetçi ortam yüzünden her geçen gün zorlaşmaktadır. Türkiye’de yaşanan AVM 
enflasyonu ve üstüne gelen küresel ekonomik durgunluk deyim yerindeyse 2010 
yılında AVM sektöründe kartların yeniden dağıtılması anlamına gelmektedir. Geride 
kalanlar, tek ayaküstünde yakalananlar ve çekinceli öngörülerde bulunanlar yok 
olacaktır. 



Bölgemizde yaptırdığımız bir araştırma kapsamında 2009 ve 2010 için “Umut Düzeyi” 
ölçümlemesi yaptık. Rakamlar gerçekten çarpıcı, 
 

Çok umutlu                      7 
Umutlu                         22 
Umutlu değil                   63  
Hiç umutlu değil                8 

Burada önemle altını çizmek gerekir ki, bu rakamlar Ankara için geçerli, neden önem 
atfettim, çünkü Ankara’da resmi bordlolu çalışan yoğun bir şehridir ve onların işlerini 
kaybetme korkusu yoktur. Buna rağmen umut düzeyi düşüktür.  
Her ne kadar umut düzeyi tüketici için düşük olsa da sektörün içinde olan kişiler 
olarak daha iyimser bir tablo ön görüyorum. Perakende doğası gereği kriz 
dönemlerinde başlatılan ve uygulanan sıkı para politikalarından ilk kurtulma eğilimi 
gösteren sektördür. Öncelikle gıda, sonrasında da gıda dışı perakende tıpkı önüne set 
çekilmiş nehir gibi kendine akacak bir mecra bulup akma eğilimdedir ve ilk sızıntıyla 
birlikte eskisinden daha gür (ürün gruplarına göre göreceli) akar.Benim diğer bir 
yorumum; 2007 Kasım ayından önce 30 milyar $ bir sıcak para 1 yılda harcanmak 
üzere aktif halde yer arıyorken 2007 Eylül ayından sonra bu para kademeli olarak 
pasif hale geçmiştir. Söz konusu pasif nakit paraya ilaveten dünya çapındaki büyük 
ekonomi oyuncularının da 2009 3. çeyreği ile birlikte reel piyasalara enjekte 
edecekleri para ve Mart ayının sonlarından itibaren devlet ihalelerinin başlayarak hak 
edişlerin yüklenici firmalara verilmesi ile birlikte sektörümüzde görece iyileşmeleri 
yaşamaya başlayacağız.  

Ülkemiz bu sektöre geriden geldiği halde doğru adımlar atarak, stok kontrol, üretim, 
vitrin tasarım, mimari, iş hacmi gibi konularında önemli başarılar elde etmektedir. Bu 
anlamda, birçok Avrupa ülkesinden ilerideyiz. Kişi başına düşen AVM m2 si açısından 
Ankara, Avrupa seviyelerindedir. Madalyonun diğer tarafında ise,ülkemizde birçok 
AVM’de fizibilite ve işletmede strateji yapılmamıştır. Varsayılan ziyaretçi profili 
yapılmamıştır. İnşaat şirketi veya yatırımcı kendi öngörüsüne göre, niyet ve talebine 
göre yatırım yapmaktadır. Kimlik bu sınırlarda çizilince çevreyle örtüşmeyebiliyor. 
Birde durgunluk başlayınca AVM’lerde  tabir yerindeyse kızılca kıyamet kopuyor. Bu 
noktada bile işletme ve mevcut kira stratejileri güncellenerek bu başarısızlıklar telafi 
edilebilir. Kaybolup giden sadece tarafların servetleri değil aynı zamanda milli 
servettir. 

Artık bu noktada planlanan stratejilerin revize edilmesi gerektiren bir dönem 
yaşanmaktadır. Artık yol haritasının, stratejinin güncellenmesi zamanıdır. Bu 
güncellemenin dönemsel olarak kısa vadelerde yapılması gerekmektedir. “Strateji, 
müşterilerin ürünü herhangi bir rakipten değil de sizden satın almalarının nedeni ne 
sorusunun cevabıdır.” Bunun gereğini yapmak lazım. 

Kira tutarının belirlenmesinde rol oynayan AVM’nin konumu, mağazanın merkez 
içindeki yeri, marka değeri, m2’si, kiracının faaliyet alanı, yapılan işin değeri, rekabetin 
yoğunluğu ve kiracı karışımının niteliği gibi çeşitli faktörlere şimdi de küresel 
durgunluk faktörü eklenmiştir. Süreç analizlerinin iyi yapılarak en uygun kira tutarının 
belirlenmesi gerekmektedir. Yaşayan AVM’ler de mümkün olduğunca sıraladığım 
ölçütler çerçevesinde iyileştirmeler yapılmalı, henüz açılmamış AVM’ler de konseptine 
uygun markaların listesi üzerinden tek tek geçilerek her biri için ayrı kira tutarı 



değerlendirmeleri yapılmalıdır. Elbette bu yapıcı yaklaşımın perakende cephesinden 
de karşılık buluyor olması gerekmektedir. Her ne kadar Türkiye’de ticari etikler halen 
ağır basmakta ise de durumdan faydalanmaya çalışan perakendecilerin olduğunu da 
inkâr edemeyiz.  

Son zamanlarda yaşanan kepenk kapatma eylemlerinin benim tarafımdan bakıldığı 
zaman tasvip edilecek bir yanı yoktur. Markalar birbirlerinden etkilenerek fizibilitesiz, 
bütçesiz, plansız AVM’lere girdiler. Kiralamada bu talebi görerek makul kiralama 
rakamlarından daha yukarıda kiralama yaparak genel durgunluğun dışında sektörün 
derin yara almasına sebep olmuştur. Hem küresel hem de içsel bu durum güvensizliği 
hat safhaya çıkartmıştır. Ancak, isim vermeden söylemek gerekirse, bazı AVM’ler de 
perakendecinin düşürüldüğü durumlar gerçekten kabul edilebilir değildir. 
Perakendecinin kendini ifade edebileceği, sesini duyurabileceği başka yol 
bırakmıyorlar. AVM yönetimi tarafında olan birisi olarak çok düşündürücü buluyorum. 
Burada önemli tesbitim şudur ki, Anadolu için yerli yâda yabancı yatırımcılar mutlaka 
AVM’yi hayata geçirirlerken mutlaka ama mutlaka AVM’nin “oralı” olmasını 
sağlamalılar. AVM’nin bulunduğu yerin gerçeklerini kabullenmeliler. Sadece nüfus 
yoğunluğuna bağlı AVM yatırımı yapmak sadece kendileri için değil oraya mağaza 
açan markalar içinde büyük servet kayıplarına sebeb olmakta üstelik yaşanan 
tartışma, kapatma eylemleri tüketiciyi olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bu sürecin, tüm taraflar için önemli dersler çıkarılacak bir süreç olduğunu düşünmek 
gerekmektedir. Kamuoyuna taşan tepkiler, çıkışlar ve kalkışmalar yerine ortak akıl 
yürütülerek strateji geliştirmeli ve işlerimizin düzeleceği zaman kadar omuz omuza 
yürümeliyiz.  

 

Dünya Gazetesi ve ekibine KENTPARK AVM ve kendi adıma kendimizi ifade etme 
fırsatı verdiği için en derin saygı ve sevgilerimi iletiyorum.  
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