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TOĞRUL GÖNDEN

Cushman & Wakefield Türkiye
Yönetici Ortak

TUĞRA GÖNDEN

Cushman & Wakefield Türkiye
Yönetici Ortak

MERHABA!

    Söyleşi bölümümüzün bu 

ay ki değerli konuğu Lee, 

Wrangler, The North Face, 

Vans ve Reef gibi tanınmış 

markaları bünyesinde bulun-

duran Vf Ege’nin Türkiye Ge-

nel Müdürü; Göksel Öztürk. 

Türkiye perakende pazarı 

ve şirket hedeflerini değer-

lendiren Sayın Öztürk’e bir

kez daha katkıları için teşek-

kür ederiz.

  Küresel ve yerel uzmanlarımızın gö-

rüşleriyle yatırımcı ve kullanıcı açısından 

değerlendirdiğimiz Türkiye Pazar Analiz-

leri raporumuzda ofis, perakende ve 

endüstri pazarlarının detaylı analizlerini 

bulabilirsiniz.

    İlgiyle beklenen ve bu yıl üçüncüsünü 

yayımladığımız İstanbul Alışveriş Cadde-

leri Raporu’nda ise Avrupa yakasında 

İstiklal Caddesi ve Rumeli, Teşvikiye, 

Vali Konağı ve Abdi İpekçi’yi kapsayan 

Nişantaşı Bölgesi ile Anadolu Yakası’nda 

Bağdat Caddesi olmak üzere İstanbul’un 

Değerli
Dostlarımız;

Cushbakışı’nın yeni 

sayısında sizleri yine 

ilgi çekici konu ve 

konuklarımızın olduğu 

keyifli bir yolculuğa 

davet ediyoruz.

3 ana caddesini inceledik. 

Sonuçlar oldukça dikkat 

çekici.

    Cushman & Wakefield 

Türkiye’de Perakende De-

partmanı Direktörü olarak 

görev yapan Duygu Özer 

ile gerçekleştirdiğimiz söy-

leşimizi ve gayrimenkul 

teknoloji ekosistemi hak-

kında bilinmesi gereken 

konuları kaleme aldığımız makalemizi yine 

sayfalarımızda bulabilirsiniz.

   En İyi 10 Kış Rotası’nı ele aldığımız 

sayfamızda ise Türkiye ve yurtdışında 

gidebileceğiniz farklı alternatifleri listeledik.

    Son bölümümüzü ise her zaman oldu-

ğu gibi kültür sanat etkinliklerine ve 

ajandalarınıza not etmek isteyebileceğiniz 

fuar ve organizasyon bilgilerine ayırdık.

Hepinize keyifli okumalar diliyoruz.

Saygılarımızla;
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TÜRKİYE PAZAR ANALİZLERİ

4. ÇEYREK PAZAR ANALİZLERİ

GENEL BAKIŞ

KULLANICI ODAĞI

ENDÜSTRİ PAZARI

2016 yılı Ocak-Kasım ayları arasındaki dönemde 

ihracat, Kasım ayındaki kayda değer toparlanmaya 

rağmen, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 

yıllık bazda %1,7 azalmıştır. İthalat ise, düşük 

emtia fiyatları nedeniyle aynı dönemde yıllık 

%4,8 küçülmüştür. Sonuç olarak, 2015 yılının ilk 

on bir ayı ile kıyaslandığında dış ticaret açığı 

%11,8 daralmış ve 4,1 milyar Dolar olmuştur. 

2016’nın ikinci yarısında TL’nin değer kaybının 

yanı sıra petrol fiyatlarındaki artış da yurtiçi 

ÜFE’de artışa neden olmuş ve son iki yıl içindeki 

en hızlı artışı kaydederek yılsonu itibariyle %9,94’e 

erişmiştir. Son 10 ay boyunca 50,0 eşik düzeyinin 

altında kalan Markit İmalat Sanayi Satın Alma 

Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık ayında 47,7’ye 

düşerek imalat faaliyetlerinin baskı altında 

kalmaya devam ettiğini göstermiştir.

Süregelen olumsuz gelişmelerin ekonomideki 

etkilerine rağmen 2016 4. çeyrekte kullanıcı 

işlemleri sabit kalmıştır. Elde edilebilen veriler 

ışığında, toplam lojistik ve depo alanı kiralama 

işlemleri son çeyrekte 2016’nın 

en yüksek seviyesine ulaşarak 

90.000 m2 olmuştur. 2016 

yılının ilk yarısında işlemlerin 

çoğu kontrat yenilemeler iken, 

ikinci yarısındaki işlemler yeni 

kiralamalar ağırlıklıdır. En aktif 

kullanıcılar lojistik/dağıtım 

operatörleri, sanayi ürün/

hizmet şirketleri ve e-ticaret 

şirketleri oluşturmuştur. 

Başlıca önemli işlemler 

arasında Trendyol (29.563 m, 

Kocaeli), Dirk Rossmann 

(11.000 m2 Çayırova/Kocaeli) 

ve Kühne+Nagel (Esenyurt/

İstanbul) ve Sütaş (Dudullu, 

İstanbul) bulunmaktadır.

fotoğraf  Kuehne + Nagel International AG.



YATIRIM ODAĞI PİYASA 
GÖSTERGELERİ

GENEL GÖRÜNÜM
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Yıl boyunca iş ve ekonomi ortamındaki 

belirsizlikler nedeniyle ertelenen 

işlemlerin son çeyreğe sarkmasıyla 

yatırım pazarı oldukça hareketli 

geçmiştir. 2016 4. çeyrekte gerçekleşen 

işlemler, önceki çeyreklere benzer 

şekilde arsa ve fabrika binalarının satışı 

olmuştur. İş Finansal Kiralama İzmir’de 

(14.683 m2) ve Samsun’da (11.929 m2) 

bulunan Reysaş GYO’nun iki deposunu 

satın almıştır. Diğer önemli işlemler 

ise bir lojistik firmasının İstanbul’daki 

bir arsasının ve Meiller Doğuş’un bir 

fabrikasının İlkalem Ticaret A.Ş’ye 

(Sakarya) satılmasıdır.

BİRİNCİL 
KİRALAR

BİRİNCİL 
GETİRİ-
LER

ARZ

TALEP

Ekonomideki yavaşlamaya ve bozulan

göstergelere rağmen sanayi sektörü 

2016 yılında güçlü kalmıştır. Buna 

ek olarak iş ortamındaki belirsizlik 

ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar 

nedeniyle pazar üzerinde bir baskı 

oluşması bekleniyor. Öte yandan, 

ihracat değer kaybeden TL ve 

önemli ticaret pazarlarında devam 

eden sorunların azalmasıyla bu yıl 

eskiye göre daha iyi bir performans 

sergileyebilir.

Dövizdeki dalgalanmalar kiralar 

üzerinde baskı oluşturuyor.

İşlem bulgusu olmamasına

rağmen döviz baskısı sebebiyle 

hafif bir artış bekleniyor.

Modern arz yetersiz kalırken, 

inşa halindeki spekülatif 

geliştirme projeleri de kısıtlıdır. 

Talep, yabancı şirketler nispe

ten düşük seviyede kalmasına 

rağmen ulusal şirketlerin yoğun 

faaliyetleriyle güçlü kalıyor.

CUSHBAKISI
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GENEL BAKIŞ

OFİS PAZARI

İstanbul ofis pazarı, 2016 yılının son 

çeyreğinde tamamlanan çok sayıdaki 

yeni proje ve yüksek kiralama işlen hacmi 

ile güçlü bir performans sergilemiştir. 

Toplam A sınıfı ofis arzı 5 milyon m’yi 

aşarak, yıllık %9 artış göstermiştir. Son 

zamanlarda dolardaki yükseliş, kiralar 

üzerinde baskı oluşturmaya başlamıştır.

KULLANICI ODAĞI

Yılın son çeyreğinde yaklaşık 54.000 m2 

kiralama işlemi yapılmış olup, böylece 

yıllık kiralama işlem hacmi yaklaşık 

200.000 m2’ye ulaşmıştır. Son çeyrek. 

kiralama işlem hacmi, bir önceki çeyreğe 

göre %23’lük bir artış göstermiş, ancak 

yıllık kiralama işlem hacmi son dört yılın 

en düşük seviyesinde kalmıştır. 2016 4. 

çeyrekte gerçekleşen en büyük işlemler 

ise Sütaş (3.500 m2, Yılmaz Plaza, 

Ümraniye), JPA Arkan & Ergin (2.500 m2, 

MOB, Maslak) ve İzocam’dır (2.226 m,

Esas Maltepe). Kiralama işlemlerinin 

%55’ini kontrat yenileme işlemleri 

oluşturmuştur. Tüketici ürün/hizmet 

sektörü, bankacılık ve ilaç sektörleri son 

çeyrekte de tüm yıl olduğu gibi en aktif 

kullanıcılar arasında yer aldı. MİA, 2016 

yılı boyunca en çok talep gören bölge 

olmaya devam etmiştir. 2016 4. çeyrekte 

yaklaşık 300.000 m’lik yeni arz pazara 

giriş yapmış olup, genel boşluk oranı 

%23,6’ya yükselmiştir. Tüm alt pazarlar 

arasında en fazla boşluk oranı artışı yeni 

arz girişlerinin gerçekleştiği Mecidiyeköy, 

Ataşehir ve Kâğıthane alt bölgelerinde 

görülmüştür.

fotoğraf  sol  Levent’ten 
Maslak Plazalar Görüntüsü, sağ  Levent Plazalar

TÜRKİYE PAZAR ANALİZLERİ   4.  ÇEYREK PAZAR ANALİZLERİ
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GENEL GÖRÜNÜM

İnşaat halindeki projelerde yapılan 

kat satışları dışında, 2016 4. çeyrekte 

satın alma işlemi gerçekleşmemiştir. 

Getiri oranlarındaki değişimi gösteren

bir işlem kanıtı olmamasına rağmen, 

dövizdeki dalgalanmalara bağlı olarak 

getirilerde 20-30 baz puanlık bir artış 

tahmin edilmektedir. Ancak, devam 

eden inşa halindeki projeler ile artan 

yeni arzın orta ve uzun vadede yatırım 

işlemlerine dönüşmesi beklenmektedir.

YATIRIM ODAĞI

Yaklaşık 2,8 milyon m’lik inşa halindeki 

arz göz önüne alındığında, 2020’ye 

kadar toplam ofis arzının 7,5 milyon 

m2’yi aşacağı tahmin edilmektedir. 

Bu nedenle, bazı alt pazarlardaki 

boşluk oranlarının da artması beklen-

mektedir. Aynı zamanda hem boşluk 

oranının artması, hem de döviz 

kurundaki dalgalanmaların kiralar 

üzerinde baskı oluşturacağı tahmin 

edilmektedir. Yüksek miktarda inşa 

halindeki proje hacminin, gelecek 

birkaç yıl içinde arz ve talep 

dengesinin oluşmasını ertelemesi 

muhtemeldir.

CUSHBAKISI
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GENEL BAKIŞ

Türkiye ekonomisi 2009 yılından beri 

ilk defa küçülmüş ve 2016 yılı 3.Ç.’te bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %1,8 

küçülme kaydetmiştir (güncellenmiş 

GSYİH rakamlarına göre). Aynı dönemde 

hane halkı tüketim harcamaları %3,2 

oranında azalmıştır. Sonuç olarak, 

tüketici ve perakende sektör güveni, 

Aralık ayı itibariyle yıllık %14 ve %8 

oranında azalmıştır. Bu durum hane 

halkı harcamalarının gelecek dönemde 

azalacağına işaret etmektedir. Öte 

yandan, AYD/Akademetre endeksine 

göre Kasım ayında alışveriş merkezi ciro 

endeksi bir önceki yılın aynı dönemine 

göre %6,9 artarken, ziyaretçi sayısı 

endeksi yıllık %4,7 oranında azalmıştır.

KULLANICI ODAĞI

Bazı yeni marka girişleri ve yeni açılışlara 

rağmen 2016 4. çeyrekte kullanıcı 

aktivitesi bir önceki döneme göre 

düşüktür. Bu gerçekleşen önemli bir yeni 

giriş Watergarden’da Japon hazır giyim 

markası Miniso açılışı oldu. Ayrıca 

Amerikan oyuncak markası Build-A-Bear 

Workshop Akasya Acıbadem’de ilk 

Discovery konsept mağazasını açtı. COS 

Bağdat Caddesi’nde ve Sephora Nişanta-

şı’nda ilk cadde mağazalarını açmışlardır. 

Buna ek olarak, Boyner Grubu ile Fransız 

kozmetik markası Institut Karite Paris 

pazara giriş yaparken, Türk giyim markası 

LCW ilk kozmetik markası Etriel’i tanıtmış-

tır. 2016 4.Ç.’te, Watergarden (İstanbul, 

49.000 m), Haliç AVM (İstanbul, 

PERAKANDE PAZARI fotoğraf  sol Institut Karite Paris 
sağ COS, Bağdat Caddesi

TÜRKİYE PAZAR ANALİZLERİ   4.  ÇEYREK PAZAR ANALİZLERİ



CUSHBAKISI

GENEL GÖRÜNÜM

Türkiye, jeopolitik kaygılar ve bir dizi 

olumsuz iç gelişmeler nedeniyle zor bir 

yıl geçirmiştir. Son çeyrek göstergeleri 

darbe sonrası yavaşlamaya ve 2017 

başlarında yaşanabilecek zorluklara 

işaret etmektedir. 2017 yılının 2. yarısında 

enflasyonda beklenen düşüşle beraber 

ekonomik faaliyetlerde de kısmi bir 

iyileşme beklenebilir.

YATIRIM ODAĞI

2016 4. çeyrekte bir yatırım işlemi 

kaydedilmemiştir. Son politik ve 

ekonomik gelişmeler, özellikle döviz 

kurundaki dalgalanmalar, karar verme 

sürecinde gecikmelere neden olmuş 

ve yatırım pazarında önemli bir 

etki yaratmıştır. Herhangi bir bulgu 

olmamasına rağmen getirilerde 20-

25 baz puanlık hafif bir artış tahmin 

edilmektedir.

19.000 m), AHL Park (Çorum, 50.000 m), 

Sivaspark (Sivas, 35.000 m), ATG (Ankara, 

25.000 m) ve Novada AVM’nin (Yozgat, 

15.000 m) açılması ile 193.000 m yeni AVM 

arzı pazara giriş yapmıştır. Yıllık yeni açılış 

hacmi, önceki yıla göre %33 azalma ile 

560.000 m2’ye gerilemiştir.
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Gayrimenkul 

Teknoloji Ekosistemi 

Hakkında Bilinmesi 

Gerekenler

VERİ Yeni çağın petrolü veri, fakat petrol 

gibi ancak rafine olduğunda faydalı 

oluyor! Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi 

gayrimenkul sektöründe de tüm kararların 

temeli veridir. Ev almak, ofis taşımak, 

gayrimenkule yatırım yapmak gibi kişilerin 

ve şirketlerin karar süreçlerinde, teknoloji 

aracılığıyla kolay toplanan ve ulaşılan çok 

kapsamlı verilerin yorumlanması, başarılı 

yatırımları tetikliyor.

ŞEFFAFLIK Teknolojinin sağladığı bir 

diğer önemli avantaj ise doğru verilerin 

anlaşılır şekilde geniş kitlelere ulaşımıdır. 

Teknoloji iş dünyası ve endüstrinin her alanında değişim için 

katalizör olmayı sürdürüyor. Sanayi 4.0, şoförsüz araçlar, robotlar 

gibi başlıklar ise hemen hemen her sektörün gündeminde ilk 

sıraları alıyor. Bununla birlikte gayrimenkul sektörü daha birebir 

insan ilişkisi üzerine kurulu olması nedeniyle, tüm dünyadaki 

gelişmeleri maalesef biraz geriden izliyor. 

Cushman & Wakefield 

Yönetici Ortak

TUĞRA GÖNDEN

Teknoloji sayesinde veri ve bilgilerin 

yayılması, bir çok pazarda çok kısa 

sürede şeffaflığın artmasına neden oldu. 

Katma değerli emsal, sıralama ve endeks 

gibi veriler sunan emlak sitesi ve benzer 

platformların katkısıyla birlikte şeffaflığın 

arttığını ve pazar dinamiklerinin hızla 

değiştiğini gözlemledik. Öte yandan 

şeffaflığın artması, pazar oyuncularının 

bilinçlenmesine ve bir çok pazarda 

işlem ve yatırım hacminin artmasına 

da neden oluyor.

VERİMLİLİK VE HIZ Gayrimenkul 

GAYRİMENKUL NOTLARI
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sektörü insan ilişkileri ve iletişim üzerine 

kurulu olsa da bir o kadar da süreçlerden 

ibarettir ki bu da otomasyona ne kadar 

müsait olduğunu gösterir. Gayrimenkul 

değerleme çalışmasının en yoğun 

bölümü emsallerin toplanması ve rafine 

edilmesidir ve bu kendini tekrarlayan 

bir süreçtir. Gayrimenkul pazarlama ise 

basitleştirdiğinizde bilgi ve mesajların 

doğru hedef kitleye ulaştırılma sürecidir. 

Ve bu sürecin teknoloji kullanımıyla 

pratikleştirilmesi, idari ve destek 

süreçleri için ayrılan insan kaynağının 

asgari seviyeye indirilmesini sağlarken, 

sektör çalışanlarının asıl işlerine 

odaklanmalarını yani daha verimli katma 

değer üretmelerini sağlar. Teknolojinin 

ise en önemli amaçlarından biri otomas-

yondur yani tekrarlanan süreçleri 

otomatik hale getirmektir.

ERİŞİM VE İLETİŞİM Gayrimenkul 

pazarlaması açısından oldukça önemli bir 

unsur olan kitlelere ulaşım, teknoloji 

sayesinde, büyük veri, algoritma ve 

yapay zeka ile amaca uygun kitlelere 

nokta atışı yöntemiyle ulaşmak da 

kolayca mümkün oluyor. Örneğin Donald 

Trump’ın başkan seçilmesinde, Facebook 

ile mikro hedefleme yönteminin oldukça 

etkili rol oynadığı belirtiliyor. Geleneksel 

yöntemlere göre maliyeti oldukça düşük 

bu hedefleme yönteminin kullanımı, 

gayrimenkul sektöründe uygulanmaya 

başlansa da potansiyelinin çok altında 

kalan bir konu.

PAYLAŞIM Erişimin kolay kıldığı 

konulardan biri paylaşımdır. Bir şeye 

sahip olmak veya kiralamak yerine o şeyi 

paylaşımlı kullanmanın gittikçe önem 

kazandığı günümüzde; araba, ev ve hatta 

uçak gibi ürünlerin paylaşım ekonomisi 

hızla gelişiyor ve önümüzdeki yıllarda 

ekonominin önemli parçası olacağı 

öngörülüyor. Gayrimenkul özelinde ise 

bunun en önemli örnekleri Airbnb ve 

“office as a service” yani ofisleri hizmet 

olarak alma kavramı hızlıca gelişiyor. 

Teknoloji sayesinde bununla ilgili pazar 

yerleri veya paylaşım sistemleri hızlıca 

satan ve alanı bir araya getirip paylaşıma 

zemin oluşturuyor.

İŞ GÜCÜ Oxford Üniversitesi’nin 

araştırmasına göre çağrı merkezi 

çalışanları ve gayrimenkul aracılarının 

önümüzdeki dönemde yapay zeka ve 

algoritmalara kurban gitmeleri %97-99 

olasılığında! Bu nedenle bu meslek 

grupları çalışanları, teknolojiyi iş yapış 

biçimlerine entegre ederek, sadece aracı 

olmaktan ziyade katma değer sağlayan, 

doğru yorum ve yönlendirme yapabilen 

güvenilir danışman haline gelmeliler. 

Teknoloji sayesinde hali hazırda herkesin 

ulaşabildiği bilgiyi iletmenin yanı sıra, 

insan ilişkisiyle bu bilgiyi analiz ederek 

yönlendirmek, sektörde fark yaratacaktır.
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VF 

/

Göksel 
Öztürk

Lee, Wrangler, The North Face, Vans ve Reef gibi 

tanınmış markaları bünyesinde bulunduran, Vf  

Ege’nin Türkiye Genel Müdürü; Göksel Öztürk. 11  

milyar dolar cirosuyla dünyanın en büyük halka açık 

hazır giyim şirketi olan VF Corporation’ın Türkiye 

satış operasyonunu yönetiyor.

ROPÖRTAJ DUYGU ÖZER
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SÖYLEŞİ   GÖKSEL ÖZTÜRK

Markalarınızı ve özelliklerini 

bize anlatır mısınız?

VF olarak Türkiye pazarında, The 

North Face, Vans, Timberland, Lee Jeans 

ve Wrangler markalarını direkt olarak 

yönetiyoruz. Her marka kendi alanında 

fark yaratmış, gerçek bir ruhu olan 

markalar. Lee Jeans ve Wangler, yüzyılı 

aşan denim tecrübelerini, teknoloji ve 

modanın trendleriyle birleştirip kaliteli 

ve rahat ürünler üretirken, The North 

Face ile 50 yıldır outdoor pazarını 

yönlendiriyoruz. Vans yine kaykay 

ayakkabısı olarak tasarlanmış ve şimdi 

müzik, sanat, sokak kültürünü de 

merkezine almış eşsiz bir marka. Bugün 

5 ikonik modele sahip  belkide tek 

ayakkabı markasıyız: Old Skool, Sk8-

Hi, Authentic, Era, SlipOn; her biri ayrı 

bir yaşam biçimini anlatıyor: Old Skool 

bugunlerin en hype ayakkabılarından biri 

olarak karşımıza çıkarken, Era dünyanın 

ilk kaykay ayakkabısı gibi. Buradaki 

potansiyele o kadar inanıyoruz ki ilk 

şirket mağazamızı İstiklal’de açtık. İş 

modeli olarak bayilik ağıyla büyümeye 

devam edeceğiz. Vans İstiklal’de  sadece 

ciro yaratmak değil, daha önemlisi, 

bayilerimiz için bir tanıtım platformu 

olmayı hedefliyoruz. Bu yıl bünyemize 

yeni katılan Timberland ise yine ikonik 

hale gelmiş, outdoor – lifestyle olarak 

konumlandırabileceğimiz markamız. 

Herkesin bildiği sarı botları dışında, 

teknolojiyle stili bir araya getiren 

sneaker ve casual gruplarıyla da öne 

çıkan bir marka. 

Türkiye için kısa, orta ve uzun 

vadede stratejiniz nedir? Türkiye 

Perakende pazarını nasıl 

görüyorsunuz? Terör olayları 

stratejinizi ve hedeflerinizi nasıl 

etkiledi?

2016, iki seçim ardından gelen 

bir sene. Yıl içinde yaşadığımız terör 

olaylarıyla tablo daha da hassaslaştı. 

Bu süreçte yaşanan genel durgunluk 

hiçbirimiz için sürpriz değil. Biz VF 

olarak takvimi daha kısa aralıklarla 

güncellemeye, hızlı manevralarla 

müşteri talebini yönetmeye çalışıyoruz.  

Sonuç olarak yılı ortalamanın üzerinde 

bir hareketlilikle kapadığımızı 

15



CUSHBAKISI

söyleyebilirim. VF’in güçlü yapısı ve 

Türkiye pazarına olan inancı da kilit rol 

oynuyor bu büyümede. The North Face, 

Vans, Lee jeans, Wrangler, Eastpak, 

JanSport, Kipling, Napapijri, Nautica 

başta olmak üzere 30’dan fazla markayı 

bünyesinde bulunduran, 64.000 

çalışanıyla hizmet veren VF, Türkiye 

pazarındaki konumunu güçlendirme 

konusunda kararlı. The North Face 

markamız için 2016 yılında Adana’da 2, 

Eskişehir’de 1, İstanbul Capacity Alışveriş 

Merkezi’nde ise 1, 41 Burda Alışveriş 

Merkezinde 1 yeni mağaza olmak üzere 

toplamda 5 mağaza açtık. Öncesinde 

açtığımız Akasya Acıbadem ve Ankamall 

Ankara mağazaları devam ediyor. 2017 

de ilave 5 mağaza daha planlıyoruz. 

Vans için 2016 yılında açtığımız 1 

mağazaya ilave olarak 2017 yılında 3 

tane daha açacağız. 2016 öncesinde 

açtığımız Akasya Acıbadem,  Ankamall 

Ankara, Lefkoşe ve Magosa mağaza ile 

toplamda 5 lokasyondayız. Timberland 

şu anda 5 lokasyonda devam ederken, 

2017 içerisinde 2 mağaza daha açmayı 

planlıyoruz. 

VF olarak ilk defa Vans şirket 

mağazası açtınız, yatırımınızdan 

kısaca bahsedebilir misiniz? 

Lokasyon olarak İstiklal 

Caddesi’ni seçme nedeniniz 

nedir? 

İstiklal, Vans’in DNA sıyla çok 

örtüşen bir lokasyon. Sokak sanatı, 

müzik, kaykay; tüm bu marka 

değerlerinin performe edildiği bir 

bölge. Bu nedenle, biz yaşanan tüm 

olumsuzluklara rağmen şirket olarak 

mağaza açmaya karar verdik. Çünkü 

Türkiye pazarına güveniyoruz, yatırım 

yapmaya devam edeceğiz.

VF mağazalaşma sürecinde nasıl 

bir strateji uyguluyor? 

VF bayilik modeliyle büyüyen bir 

şirket. Ancak finansal anlamda bayilik 

modelinin yürütülemeyeceği yerlerde, 

marka bilinirliğini artırıp bayinin de işini 

desteklemek amacı ile şirket mağazası 

açabiliriz. Vans İstiklal’i, bir prestij 

mağazası olarak bu amaç için açtık.



BAĞDAT 
CADDESİ’NDE 

İLK TOPARLANMA 
SİNYALİ!

Cushman & Wakefield’ın yayınladığı, Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve 

Nişantaşı bölgesini ele alan ‘İstanbul Alışveriş Caddeleri’ raporunun 3.’süne 

göre, 3 alışveriş merkezinde toplam marka sayısı önceki yıla göre %3 düşüşle 

656 olurken, 67 yeni marka girişi, 95 marka çıkışı gerçekleşti. Nişantaşı 

çekiciliğini sürdürmeye devam ederken, İstiklal Caddesi’nde bazı restoranların 

ve uluslararası markaların çıkışlarıyla perakende çehresi değişiyor. 3 ana 

caddedeki toplam kiralama işlemlerinin %40’ının gerçekleştiği Bağdat Caddesi 

ise, sayıca en fazla kiralama işleminin kaydedilmesiyle ilk toparlanma 

sinyalini göstermiş oldu.

CUSHMAN & WAKEFIELD, 

İSTANBUL ALIŞVERİŞ CADDELERİ RAPORUNUN 3.’SÜNÜ YAYINLADI:
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Dünyanın önde gelen gayrimenkul 

danışmanlık şirketlerinden Cushman 

& Wakefield’ın yayınladığı ve Avrupa 

yakasında İstiklal Caddesi ve Rumeli, 

Teşvikiye, Vali Konağı ve Abdi İpekçi’yi 

kapsayan Nişantaşı Bölgesi ile Anadolu 

Yakası’nda Bağdat Caddesi olmak 

üzere İstanbul’un 3 ana caddesini 

inceleyen üçüncü ‘İstanbul Alışveriş 

Caddeleri Raporu’ yayınlandı. Rapora 

göre, 2016 Eylül ayı itibariyle toplam 

perakende stoğu 965 mağazada 

yaklaşık 195.000 metrekare civarında 

olan 3 önemli alışveriş caddesinde 

toplam marka sayısı önceki yıla göre 

%3 düşüşle 656 olurken, 67 yeni marka 

girişi, 95 marka çıkışı gerçekleşti. 

Aradaki 28 adetlik farkın perakende 

pazarındaki konsolidasyon eğiliminin 

devam ettiğini gösterdiği raporda 

uluslararası marka sayısı 3 yılda 173 

adetten 140’a geriledi. Geçen yılın aynı 

dönemine göre toplam alanı 18.000 

m2 olan 112 mağazayı kapsayan toplam 

kiralama işlemlerinde hafif bir düşüş 

görülse de toplam alanı 16.000 m2 olan 

105 mağazalık toplam yeni kiralama 

işlemi ile kullanıcı pazarı nispeten 

canlılığını korudu. 

Erişilebilir 
Lüks Markalar 

Cadde’den 
Vazgeçmiyor

Toplam stoğun, bina yenileme 

faaliyetleri kapsamında yıkılmasıyla 

geçen yılın altında kalarak 332 mağazada 

75.000 m2 civarına gerilediği Bağdat 

Caddesi’nde son oniki ayda 42 mağaza 

kiralanırken yüksek gelir grubuna hitap 

eden alışveriş merkezlerinin açılmasıyla 

lüks markaların bulunduğu konumların 

çeşitliliğinin artmasına bağlı olarak 

43 marka caddeden çıktı, sadece 9 

marka mevcut binalarının yenilenmesi 

nedeniyle caddede başka bir yere 

taşınmayı tercih etti. Bununla birlikte 

Bağdat Caddesi’nde üç ana caddedeki 

toplam kiralama işlemlerinin %40’ının 

gerçekleşmesi ve sayıca en fazla 

kiralama işleminin kaydedilmesi, önemli 

bir toparlanma sinyali verdi. Bir başka 

deyişle Bağdat Caddesi özellikle de 

lüks markaların Anadolu Yakası’daki 

birincil konumu olmaya devam ediyor.
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Nişantaşı 
Cazibesini Koruyor

 

Toplam stoğu 380 mağazada yaklaşık 

58.500 metrekare olan Nişantaşı, 

rapora göre hala cazibesini koruyor. 

Boşluk oranının %5’ten %12’ye çıktığı 

Nişantaşı’nda son on iki ayda toplam 

39 kiralama işlemi kaydedilirken, bu 

rakamın 34’ünü yeni girişler oluşturdu. 

Toplam 49 marka Nişantaşı’ndan 

çıkarken, bu çıkışların çoğunluğu bina 

yenileme faaliyetlerinin yoğunlaştığı 

Abdi İpekçi Caddesi’ndeki mağazalarda 

oldu. Bina yenilemeleri ile gelecek 

yıllarda yeni perakende alanlarının 

artmasının beklendiği bölgedeki başka 

bir eğilim ise, bazı perakendecilerin ana 

caddeler yerine bu caddelere paralel 

ikincil sokaklarda konumlanmayı tercih 

etmesi oldu. Özellikle yeni nesil kahve 

dükkanları Nişantaşı bölgesindeki 

ikincil alanlarda büyümeye gitti. 

Ortadoğu Etkileri İstiklal 
Caddesi’nde Görülüyor 

İstiklal Caddesi ana caddeler içerisinde 

halen en kalabalık cadde olmasına 

rağmen artan güvenlik endişeleri hem 

ziyaretçiler hem de perakendeciler 

üzerinde bir baskı oluşturdu ve 2016’da 

yaya trafiğinde düşme görüldü. Toplam 

perakende stoğu 253 mağazada yaklaşık 

62.500 m2 olan İstiklal Caddesi’nin 

çehresi 5 uluslararası ve 12 yeme-içme

markasının çıkışıyla değişmeye başladı. 

Yeni girişler ise çoğunlukla yerel marka-

lardan oluşurken sunulan perakende 

ortamı, günümüzde turizme en yüksek 

katkıyı sağlayan Ortadoğu ülkelerinin 

tercihlerini yansıtmaya başladı. İstiklal’de 

%8 olan boşluk oranı ise son oniki ayda 

%10’a çıktı. 

“Yenileme Projeleri 
Yeni Perakende 

Alanları Getirecek.”

Rapor verilerini değerlendiren 

Cushman & Wakefield Yönetici 

Ortağı Toğrul Gönden, Nişantaşı’nın 

konumunu koruyacağını, Bağdat 

Caddesi’ndeki durumun beklenenden 

daha hızlı düzeleceğini, İstiklal 

Caddesi’nin ise üst segment yeme- 

içme ve kültürel aktivitelerden kayarak, 

yerel hazır giyim pazarı ve daha düşük 

profilli yeme-içme mekanlarına doğru 

dönüşümünü devam ettireceğini 

öngördüklerini kaydetti. Bina 

yenilemelerinin yeni çekici perakende 

ARAŞTIRMA    İSTANBUL ALIŞVERİŞ CADDELERİ
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alanlarını stoğa dahil ederek mevcut 

durumu iyileştireceğini vurgulayan 

Gönden, şöyle devam etti:

“Bunun örneği, yeni kiralamaların 

%38’inin halihazırda boş olan 

mağazalarda gerçekleştiği Bağdat 

Caddesi’nde en belirgin şekilde görüldü. 

Boş mağazalar yavaş yavaş doluyor bu 

nedenle marka  sayılarındaki düşüşü kısa 

vadeli bir eğilim olarak nitelendirebiliriz. 

İlerleyen dönemlerde yenileme 

projelerinin tamamlanmasıyla yeni ve 

rekabetçi perakende alanları piyasaya 

girecektir. Talebin devam edeceği ve 

lüks markalardaki düşüşün erişebilir 

lüks markalardaki artış ile dengelenmesi 

durumunun gelecekte daha 

sürdürülebilir olmasını öngörüyoruz.”

“Makul Kiralarla 
Konsolidasyon Yıl Sonuna 

Doğru Sona Erebilir.”

‘Güçlünün ayakta kalması’ eğiliminin 

devam etmesiyle perakende pazarındaki 

konsolidasyonun 2017 yılında da devam 

edebileceğini ancak bu eğilimin yıl 

sonuna doğru yavaş yavaş sona ermesini 

beklediklerini ifade eden Gönden, 

“Değişen perakende ortamı, rekabet, 

Türk Lirası’nın zayıflaması, artan kira 

yükü ve bina yenileme faaliyetleri 

perakendecileri küçülmeye, birleşmeye 

veya pazardan çıkmaya zorladı. Ancak 

boş mağazaların artmasının yarattığı 

baskı nedeniyle mal sahiplerinin 

kiracılara daha makul şartlar sunacağını 

tahmin ediyoruz. İlerleyen dönemlerde 

Türk Lirası cinsinden yapılan kiralamalarda 

artış veya ABD doları üzerinden alınan 

kiralarda önemli indirimler görülmesini 

bekliyoruz. Böylece perakendecilerin 

stratejik olarak genişleme opsiyonunu 

en azından yeniden değerlendirmek 

üzere ajandalarına alacağı öngörüyoruz. 

Sonuç olarak, perakendecilerin 

işletmelerini konsolide ettiğini 

düşündükleri zaman pazar paylarını 

arttırmaları da her zamankinden 

daha kolay görünmektedir.” 

değerlendirmesinde bulundu.
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Mart 2013’den beri Cushman & Wakefield Türkiye’de 

Perakende Departmanı Direktörü olarak görev yapmaktayım. 

C&W’ye katılmadan önce sırasıyla C&A Türkiye’de Expansiyon 

ve Portföy Müdürü, Assos Pırlanta’da Emlak Müdürü, Goldaş 

Pazarlama A.Ş.’de ise 4 yıl süresince yurtiçi ve yurtdışında 

Romanya, Çek Cumhuriyeti, Almanya’da Emlak ve İş Geliştirme 

departmanlarında görev aldım. Cushman & Wakefield 

öncesinde ağırlıklı olarak perakende sektöründe mevcut 

mağaza portföyünün 

yönetilmesi, yeni 

ülke girişleri ve 

araştırmaları, aynı 

zamanda mağaza 

açılış ve kapanışlardan sorumlu olarak çalıştım. Perakende 

alanında kendimi geliştirdikten sonra, kariyerimde olumlu bir 

değişiklik yaparak, danışmanlık tarafına geçmeyi ve her iki 

tarafı da deneyimlemeyi tercih ettim. C&W gibi uluslararası 

alanda ilk 3’te yer alan bir firmanın Türkiye ayağında,

 perakende departmanını yönetmek oldukça memnuniyet 

verici ve tercihimin ne kadar doğru olduğunu her gün 

yeniden kanıtlıyor.

DUYGU 
ÖZER

ROPÖRTAJ 

BAHAR 

YAPICILAR
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Cushman & Wakefield Perakende 

departmanı olarak globalde ve 

Türkiye’de yapılan çalışmalar 

hakkında bilgi verir misiniz?

“C&W Perakende Departmanı” 

globalde oldukça kapsamlı ve “Kiracı 

Temsilciliği”, “Mal Sahibi Temsilciliği”, 

“AVM Kiralama & Yönetme”, “Cadde 

Mağaza Kiralama”, “Konsept Geliştirme”, 

“Stratejik Danışmanlık” gibi bir çok 

alanda faaliyet gösteriyor. Türkiye’de 

ise daha çok “Kiracı Temsilciliği” bazı 

portföylerde ise “Mal Sahibi Temsilciliği” 

ve genelde kiracı adına “AVM/Cadde 

Mağaza Kiralama” konularında faaliyet 

gösteriyoruz. Danışman olduğumuz için 

hem yatırımcı hem marka tarafından 

güzel bir bilgi akışı ve kapsamlı bir 

datamız var. Perakende gayrimenkul 

sektörü verilerini düzenli olarak takip 

ediyor, bu verilere ve bilgilere hızlı 

cevaplar buluyoruz.

Bunların yanı sıra yaptığınız 

işler hakkında biraz daha detay 

vermeniz mümkün mü?

En sık yaptığımız işlerden biri: 

Mağaza peştamaliye & kira değerlendir-

me çalışmaları. Burada özellikle uluslararası 

markalar, devir bedelli bir kiralama yapma-

ları durumunda, yurtdışındaki merkezlerine 

sunabilmek adına bizden değerlendirme 

talebinde bulunuyorlar. Bu doğrultuda 

C&W olarak teklif edilen mağazanın 

muadillerine bakarak, gerçekleşen 

rakamlar üzerinden çalışmalarımızı 

yapıyor ve piyasa trendlerini de 

göz önünde bulundurarak mağaza 

için bir bedel biçiyoruz. Markalar da 

kiralamalarını ve pazarlıklarını, bu 

değerlendirme çalışmasında bulunan 

bedeli baz alarak yapıyorlar. Yine aynı 

şekilde senede mutlaka 1 veya 2 büyüme 

strateji rapor ve analizleri yapıyoruz. 

Araştırma departmanımızla ortak yaptığı-

mız bu çalışmada, Türkiye pazarına yeni 

girmek isteyen uluslararası firmalarla; 

giriş yapmadan önce ya da mevcut 

pazarda var olan ancak stratejik olarak 

destek almak, müşteri profiline uygun 

doğru lokasyonları tespit etmek isteyen 

markalar ile çalışıyoruz. Aynı şekilde 

pazardan çıkmak isteyen markalara da 

stratejik raporlar hazırlayarak, çıkış 

stratejisi ve danışmanlığı yapıyoruz. Bu 

sadece rapor düzeyinde ya da mağazaların 

toplu veya tek tek devredilmesi şeklinde 

de gerçekleşebiliyor. Bununla birlikte 

3 yıldır araştırma departmanımız ile 

birlikte, sektörde çok değer verilen bir 

rapora imza atıyoruz. “İstanbul Ana 

Perakende Caddeleri”nin sektörde 

daha önce hiç olmadığı kadar analitik 

inceleyerek; yıllar bazında nasıl gelişmeler 

gösterdiğini, yeni trendleri ve verileri 

paylaşıyoruz. Hem ulusal hem de 

uluslararası alanda çok takdir gören 

ve bilgilendirici bir rapor olması 
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nedeniyle bu çalışmadan oldukça gurur 

duyduğumuzu iletmek isterim. Son olarak 

Türkiye dışına açılmak isteyen Türk marka-

larını yurtdışındaki ofislerimiz ile tanış-

tırıyor ve yeni pazar girişlerini sağlıyoruz.

Global uzmanlığımız doğrultusunda, 

pazarlarını doğru şekilde tanıtan global 

ofislerimiz, bu şekilde tanıştırdığımız 

markaları doğru içerikle yönlendiriyor ve 

memnuniyet yaratıyorlar.

2016 perakende açısından ve 

sizler açısından nasıl bir yıldı?

2016 yılı Türkiye’de birçok marka 

açısından zor bir yıldı diyebilirim. Pazardan 

çıkış yapan markalar, mağazalarını 

kapatanlar ve küçülenler oldu. Bunun yanı 

sıra, bunu fırsat olarak gören ve büyüyen 

markaların da varlığını gözardı edemeyiz. 

C&W perakende departmanı açısından, 

2016’nın iyi bir yıl olduğunu söyleyebilirim. 

Örneğin Skechers, Kiehl’s, Vans gibi global

markaları temsil ederek İstiklal Caddesi’nde 

ilk mağazalarını açtık ve hem verimli 

hem de yoğun bir yılı geride bıraktık.

Sektördeki diğer rakiplerinizden 

farkınız nedir?

Uluslararası firmalara, uluslararası 

standartlarda hizmet sunabiliyoruz. 

Sonuç odaklı ve çözümseliz ve uluslar-

arası bir firma olmamızın avantajlarını, 

gerekirse uluslararası bağlantılarımızı 

kullanarak sunabiliyoruz.

Bizim için önemli olan butik çalışarak, 

düzgün hizmet vermek ve çalıştığımız 

müşterilere bir defa hizmet sunmak 

yerine, verimli ve uzun bir iş birlikteliğine 

beraber imza atmak. Özenli yaklaşımımız 

ve doğru teslimiyet ile bunu başarmanın 

heyecanı içindeyiz. Bizi farklılaştıran 

bir diğer unsur ise sadık ve danışmanlık 

verdiğimiz markalara kendini adayarak 

çalışan bir ekip olmamız. İşimizin kimya-

sında danışmanlık ve arabuluculuğun 

olması, sektörün her iki tarafını da 

deneyimlemiş olmamız sebebiyle iş 

ortaklarımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlama-

mızı ve danışmanlık yaparken onları daha 

doğru temsil etmemizi sağlıyor. Bununla 

birlikte sektörde, bir işlemi gerçekleştirir-

ken temsil ettiğimiz tarafın net olması, 

bir diğer deyişle mal sahibi ya da kiracı 

adına mı işlem yapıldığının belirtilmesi 

oldukça önem taşıyan konular arasında 

yer alıyor, Zira bu konunun net olmaması 

markaları tedirgin edebiliyor. Bu nedenle 

farklılaştığımız bir diğer konunun da 

şeffaflık olduğunun altını çizmeliyim.

Eklemek istedikleriniz

Sektördeki oyuncuları yakından 

takip ederek, fırsatları iyi görmek ve 

müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümsel 

yaklaşarak her iki taraf açısından da 

kazanfkazan bir işlem ortaya çıkarmak 

bizim açımızdan çok değerli.
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10
KIŞ 

ROTASI

LES DEUX ALPES

ST. MORITZ

KARTEPE

ZERMATT

ERCİYES

COURMAYEUR 

LES ARCS

ULUDAĞ

KARTALKAYA

PALANDÖKEN

fotoğraf  STELLA CARAMAN



SEYAHAT

KARTEPE

İstanbul’a sadece 115 

km uzaklıkta olan Kartepe 

aynı zamanda Sapanca 

Gölü’ne olan yakınlığıyla 

da dikkat çekmektedir. 

Arabayla 20 dakikada 

zirveye çıkabileceğiniz 

Kartepe’de kalabilir ya 

da günübirlik ziyarette 

bulunabilirsiniz. 

LES DEUX ALPES 

FRANSA 

3600 m yükseklikten 

kayak yapmanın zevkine 

varmak istiyorsanız, o 

zaman sizleri Fransa’nın 

en göz alıcı kayak merkez-

lerinden biri olan Les Deux 

Alpes bekliyor. 

1

COURMAYEUR 

İTALYA 

Dünyaca ünlü bir kayak ve 

kış tatili merkezidir. Bölge 

kayak merkezi olmasının 

yanı sıra temiz su kaynak-

ları ile de ünlüdür. Birbirin-

den lezzetli İtalyan ve dünya 

mutfaklarının sunulduğu şık 

restoran ve kafeleri sizlere 

keyifli zamanlar yaşatacaktır. 

Buradan Mont Blanc Tüneli

sayesinde Chamonix’e de 

ulaşmanız mümkündür.

2

3

ZERMATT İSVİÇRE

3899 m yüksekliğiyle

Avrupa’nın en güzel man-

zaralı kayak merkezlerinden 

biridir. Kentin içinde araç 

kullanmak yasak olduğun-

dan son derece dinlendirici 

bir atmosfere sahiptir. Aynı 

zamanda Zürih ve Cenevre 

şehirlerine de çok yakındır. 

4

KIŞ SEYAHATLERİNİN TADI 

HER ZAMAN BAŞKADIR. 

LAPA LAPA YAĞAN 

KARIN ALTINDA, ÇAM 

ORMANLARIYLA ÇEVRİLİ 

BİR ALANDA KAYAK 

YAPABİLİR YA DA KARTOPU 

OYNAYABİLİRSİNİZ. 

BUNUN İÇİN HEM TÜRKİYE 

HEM DE DÜNYADA 

GİDEBİLECEĞİNİZ PEK 

ÇOK KIŞ TATİLİ SEÇENEĞİ 

BULUNMAKTADIR. HEMEN 

HER BÜTÇEYE HİTAP EDEN 

EKONOMİK YERLERDEN EN 

LÜKS TATİL MERKEZLERİNE 

KADAR GÖZ ATABILECEĞİNİZ

BİR LİSTE HAZIRLADIK.

EN İYİ 

10 
KIŞ ROTASI

Zermatt, UELI

Lex Deux Alpes, JOHN RAYMOND
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PALANDÖKEN

ERZURUM

Türkiye’deki en yüksek 

zirveye sahip olan kayak 

merkezi yabancı sporcu-

ların uğrak yeri haline 

gelmiştir.

10

ST. MORITZ İSVİÇRE

Bu olağanüstü 

bölgeye yılbaşı zamanı 

gitmeyi planlıyorsanız, 

sizleri harika bir ışık 

gösterisi bekliyor. Zorlu 

pistlere sahip olduğundan 

profesyonel anlamda kar 

sporlarıyla uğraşanların

gözde kayak merkezlerin-

den biridir. Donmuş göl 

üzerinde yapılan at ve 

köpek yarışlarıyla ünlüdür. 

7

LES ARCS FRANSA

Kayak merkezi 3 ayrı 

bölgeden oluşmaktadır. 

Bölgeler bulundukları yük-

sekliğe göre sınıflandırılmış-

tır. Les Arcs 1600, 1800 

ve 2000 m yükseklikleriyle 

dikkat çekiyor.

8

ERCİYES KAYSERİ

Oldukça kaliteli hizmet 

veren bir kayak merkezine 

sahip olan Erciyes, ülkemiz-

de kış turizmini elinde tutan 

belli başlı bölgeler arasın-

dadır. Bölgeye günübirlik

turlar da düzenlenmektedir.

9
KARTALKAYA BOLU

Bolu’nun güneydoğu-

sunda yer alan Kartalkaya 

Türkiye’nin en popüler 

kayak merkezlerinden 

biridir. Çam ormanlarıyla 

çevrili olan bölge aynı 

zamanda Aralık-Mart ayları 

arasında harika bir kar 

manzarasına sahiptir.

5

ULUDAĞ BURSA

Türkiye’nin en eski 

kayak merkezlerinden biri 

olan Uludağ her bütçeye 

uygun tesisleri ve Bursa 

iline olan yakınlığı sebe-

biyle, hem eğlenmek hem 

de dinlenmek için en çok 

tercih edilen kış tatili 

seçeneklerinden biridir. 

6

Les Arcs, AERIAL PHOTOGRAPHY

St. Moritz, Alamy Stock Photo

Palandöken, GÖKHAN TOKA
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KÜLTÜR SANAT      BAHAR YAPICILAR
Adam GrantTALKS

fotoğraf 
Bret Hartman

VERİCİ 
TARAF 
MISINIZ
YOKSA
ALICI 
TARAF
MI?

Her iş yerinde üç insan 

tipi vardır: Alan, veren ve 

dengeci taraf. Kurumsal 

psikolog Adam Grant, 

bu kişilikleri analiz edip 

cömertliğin teşvik edildiği 

bir kültür oluşturmak 

ve kendi kendine 

hizmet eden çalışanların 

paylaştıklarından çok 

almasını engellemek için 

basit stratejiler sunuyor.
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ADAM GRANT  Kurumsal Psikolog

Wharton Okulu’nun en genç ve en başarılı öğretim üyesi. Ödüllü bir 

araştırmacı ve eğitimci olan Grant’ın konuşma yaptığı veya danışmanlığını 

yürüttüğü müşterileri arasında Google, NFL, IBM, GlaxoSmithKline, Goldman 

Sachs, Dünya Ekonomik Forumu, Birleşmiş Milletler, Amerikan Ordusu ve 

Donanması bulunuyor. Grant, BusinessWeek’in en başarılı akademisyenleri 

arasında gösterilmesinin yanı sıra dünyadaki kırk yaşın altındaki en iyi 

işletme profesörlerinden biri olarak ün yaptı. Lisans öğrenimini Harvard 

Üniversitesi’nde tamamlayan Grant’ın, Michigan Üniversitesi’nden Kurumsal 

Psikoloji dalında doktorası bulunuyor. Grant ayrıca, rekorlar kıran bir reklam 

yönetmeni, gençler olimpik tramplen atlayıcısı ve profesyonel bir sihirbaz.
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KÜLTÜR SANAT

izleyin  

WEST SIDE STORY
Zorlu Performans Sanatları Merkezi, İstanbul

01 Mart 20:30-18 Mart 20:00

         İlk olarak sahnelendiği 1957’den bu yana William Shakespeare eseri Romeo ve 

Juliet’in modern bir uyarlaması olarak tanımlanan West Side Story, bugüne kadar 

birçok kez, farklı dönemlerde Broadway sahnesinde izleyicilerle buluştu. İzlenme re-

korları kıran müzikal, Arthur Laurents’ın kitabından uyarlandı. Jerome Robbins’in 

Tony Ödülü kazanan usta koreografisi ve özellikle Leonard Bernstein’in bestelediği, 

Stephen Sondheim’ın sözlerini yazdığı müzikleri ile bir fenomene dönüşen West Side 

Story, başarısını dünya çapında turneler, gösteriler ve uyarlamalarla daha da pekiştirdi.
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gidin

ULUDAĞ EKONOMİ 
ZİRVESİ

Grand Yazıcı Otel, Uludağ

24-25 Mart 2017

     Capital ve Ekonomist dergilerinin 

2012 yılından bu yana gerçekleştirdiği 

Uludağ Ekonomi Zirvesi, dünyadan ve 

Türkiye’den önemli konuşmacıları ve iş 

insanlarını buluşturuyor.  Uludağ Ekonomi 

Zirvesi bugüne kadar dünyaca ünlü 

ekonomistleri, dünyanın ve Türkiye’nin 

en büyük şirketlerinin CEO ve yönetici-

leri ile siyaset dünyasından önemli isim-

leri konuşmacı olarak ağırladı. 

okuyun

LEADERS EAT LAST
Simon Sinek, Boyner Yayınları

           Amerika Birleşik Devletleri’nde Ulu-

sal Güvenlik Danışmanlığı ve Dışişleri 

Bakanlığı ile birçok başkana danışmanlık 

yapmış olan 1973 Nobel Barış Ödülü sahibi 

siyasetçi Herry Kissinger, hem deneyim-

lerini hem de geçmiş ve geleceğe yönelik 

analizlerini aktarıyor. Kissinger’ın derin 

tarihsel araştırmalarına ve yaşadıkları-

na dayanan Dünya Düzeni, okurları dün-

ya tarihinin önemli olayları arasında bir 

keşfe çıkarıyor.



GAYRİMENKUL AJANDASI 

Uluslararası 
& Ulusal 
Fuar & 
Konferans
Programı

14-17.03

MİPİM

Palais des Festivals, 
Cannes, Fransa

01.03

ULUSLARARASI AKILLI 

ŞEHİRLER KONFERANSI

Congresium, Ankara

Takvimimiz Bu Baharda Dopdolu!

09.03

IX. AVM YATIRIMLARI 

KONFERANSI

Wyndham Grand, Levent, İstanbul

23-25.03

CITYSCAPE TURKEY

İstanbul Kongre Merkezi, 
İstanbul

16.03

14.04

GAYRİMENKUL’17 

İNŞAAT VE EMLAK FUARI

Altınpark Expo Center, 
Ankara & İstanbul

MİMARİ VE 

TASARIM ZİRVESİ 

Haliç Kongre Merkezi, İstanbul
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Levent, KIVILCIM PINAR



CUSHBAKISI

W W W . C U S H M A N W A K E F I E L D . C O M . T R

A. RIVER PLAZA, BÜYÜKDERE CADDESİ, 

BAHAR SOKAK, NO: 13, KAT: 15 LEVENT 

34394 İSTANBUL / TÜRKİYE

T. +90 (212) 334 78 00

F. +90 (212) 334 78 29

E. INFO.ISTANBUL@EUR.CUSHWAKE.COM

M A R T  2 0 1 7  S A Y I . 6

fotoğraf MARTIN EISNER

imtiyaz sahibi

Toğrul Gönden, 
Tuğra Gönden

hazırlayan

Bahar Yapıcılar

grafik tasarım

Güneş Engin


