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TORUN AVM’lerin 2014 yılı 
perakende cirosu ve ziyaretçi sayısı 

Türkiye sektör ortalamasının 
üzerinde büyüdü.  

 

Türkiye’nin en büyük yerli AVM yatırımcısı Torunlar GYO; 2014 yılında ziyaretçi sayısını 

birebirde yüzde 2.7,  perakende satışlarını ise yüzde 11.7 oranında artırdı. 

Türkiye’de sahip veya ortak olduğu 7 alışveriş merkezi ile 378 bin 201 metrekare kiralanabilir 

alanı yöneten Torunlar GYO, sahip olduğu İstanbul’da Mall of İstanbul ve Torium, Bursa’da 

Zafer Plaza ve Korupark, Antalya’da ise Deepo Outlet’te 2014 yılında sektör ortalamasının 

üzerinde bir performans gösterdi.  2014’te Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) AVM 

endeksine göre 2014 yılında Türkiye’de AVM’lerde ziyaretçi sayısı %1 ve perakende cirosu %8 

büyürken, birebirde ziyaretçi sayısını %2.7 ve perakende cirosunu %11.7 artıran Torunlar 

GYO,  toplamda Mall of Istanbul’un da katkısıyla 46.7 milyon ziyaretçi ve 1.5 milyar TL 

perakende cirosuna ulaştı.  

 

Perakende sektörü ile ilgili görüşlerini dile getiren  Torunlar GYO Varlık Yönetiminden 

Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlham İnan Dündar, “2014 yılında Türkiye ekonomisi reel 

%3 büyürken, perakende sektörü nominal olarak %15 ve reel olarak %7 büyüdü. Organize 

perakende 2014’ü 110 milyar USD ciro ile kapatırken, geleneksel kısmın da eklenmesiyle 

perakende sektörü toplamda 300 milyar USD büyüklüğe ulaştı. 2014’te 8’i Istanbul’da olmak 

üzere 19 AVM açıldı. AVM   yatırımında   2014’te   yavaşlama   görülmüştür.   Bununla 

birlikte,   perakende   sektöründe   ise  mağaza   verimliliklerine odaklanılmıştır.   Cirolarını   

artıran  sektör,   alışveriş merkezleri  açısından  da mağaza  dekorasyonlarında  yeni konsept   

uygulamalarını, metrekare    kullanımlarında   yeni   stratejik    kararlar    almayı,    yeni    

markaları  bünyelerine  katmayı  veya  üretmeyi  tercih etmiştir.“ dedi. 

 

Perakende sektörünü etkileyen düzenlemelere dikkat çeken Dündar, “2013 yılının Ekim 

ayında kart sahibinin tüm kredi kartlarının limitinin, gelirinin dört katı ile sınırlandırılması ve 

buna Şubat 2014’te en fazla taksit sayısının 9 ile sınırlandırılması ve bazı sektörlerde taksit 

yapılmasının engellenmesi de eklenince, bu iki düzenleme kredi kartı kullanımını ve sayısını 

doğrudan etkiledi. Buna rağmen, 2014 yılında yerel ve Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde 

herhangi bir düşüş eğilimi olmamıştır.  Üçüncü    çeyrekte    Ramazan    ayı    ve    Bayram    

dönemi    alışveriş    harcamalarını    arttırmıştır. Yaz döneminde artan Arap turist etkisi 
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satışlara olumlu yansımıştır. Son çeyrekte de Kurban Bayramı ve yılbaşı hazırlıklarının 

etkisiyle ciro büyümeleri yaşanmaya devam etmiştir. Özellikle Mall of Istanbul’da %94 

doluluk oranına ulaştık.  Toplam 1.5 milyar TL perakende satışların %11’i Aralık ayında 

yapıldı. 2015’de perakende sektörünün nominal %9 büyümesi, organize perakendede de 

cironun 120 milyar USD ciro çıtasını aşması ve 20 yeni AVM’nin kapılarını açması bekleniyor.” 

dedi. 

 

 

 

 

 


