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AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi, Sektöre 
Yeni Bakış Açıları Kazandıracak

AYD Shopping Economy Summit Will Bring 
New Perspectives to the Sector

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) olarak XIII. AYD Alışveriş Ekonomisi 
Zirvesi’nde bir kez daha dostlarımızla birlikte olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. 
Bir önceki Zirve’den bu yana geçen süre zarfında; sektörümüz dünyanın ve Türkiye’nin 
içinden geçtiği hassas koşullarda ülkemize önemli katkılar sağlamaya devam etti. Bunda 
Alışveriş Merkezleri’nin sadece ürün ve hizmet sunulan mekanlar olmamalarının, aynı 
zamanda fonksiyonel değişikliğe giderek birer yaşam alanı vazifesi görmelerinin rolü 
büyüktür. Ek olarak; Alışveriş Merkezleri pandemi döneminin zorluklarını minimuma 
indirgemek için azami gayret gösterdi. Örnek vermek gerekirse kendi inisiyatifimizle 2,5 ay 
kapanma kararı aldık ve bu süre zarfında perakendeciden kira alınmadı. AVM yatırımcıları, 
kira gelirlerinin 11 milyar TL’sinden markalara destek olmak adına feragat etti. 

Bugüne kadar Zirve kapsamında hem AVM’leri, hem de perakende markalarımızı ilgilendiren 
önemli konuları ele aldık; sorunlara çözüm önerileri ürettik, dünyadaki son trendleri 
inceledik, sektörümüze dair gelişmelerin yakın takipçisi olduk. Bu sene de aynı heyecan ile 
kıymetli iş ortaklarımız,meslektaşlarımız, sektörümüzün tüm temsilcileri için son derece 
verimli geçecek, hep beraber keyif alacağımız bir AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi 
hazırlıyoruz. 

Alanında uzman konuşmacılar, sektörümüzü doğrudan ilgilendiren ekonomik ve güncel 
konuları tüm yönleriyle tartışacak, bizlere yeni bakış açıları sunacaklar. Aynı zamanda, 
katılımcılara iş birliği ve network imkânı sunan konferansımız, işimizi ve sektör içi diyaloğu 
geliştirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Bu vesile ile AYD olarak Soysal iş birliğiyle düzenlediğimiz ‘XIII. AYD Alışveriş Ekonomisi 
Zirvesi’ne tüm paydaşlarımızı davet ediyor, tüm katılımcılara keyifli bir organizasyon diliyor 
ve katkıda bulunan herkese şimdiden teşekkür ediyorum.

As Council of Shopping Centers (AYD), we are happy and excited to be with our friends 
once again at the 13th AYD Shopping Economy Summit.

Since the previous Summit; our industry continued to make significant contributions to 
our country in the sensitive conditions that the world and Türkiye passed through. The 
fact that Shopping Centers are not only places where products and services are o�ered, 
but also they act as living spaces by making functional changes play a big role in this. In 
addition; Shopping Centers made maximum e�orts to minimize the di�culties of the 
pandemic period. As an example, we decided to close for 2.5 months on our own 
initiative and no rent was received from the retailer during this period. Shopping center 
investors waived 11 billion TL of rental income in order to support brands.

Within the scope of the Summit, we have focused on important issues that concern both 
shopping centers and retail brands; o�ered solutions to problems, examined the latest 
trends in the world and have been a close follower of the developments in our sector so far.

With the same enthusiasm, we are preparing XIII. AYD Shopping Economy Summit, which 
will be extremely productive for our esteemed business partners, colleagues and all 
representatives of the sector.

Experts will discuss all aspects of economic and current issues that directly concern our 
sector and present us with new perspectives. At the same time, the conference o�ers a 
unique opportunity for developing our business and dialogue within the sector by providing
networking and cooperation opportunities.

With this respect, I would like to invite all our partners to 'XIII. AYD Shopping Economy 
Summit' organized with Soysal’s cooperation, wish all participants an enjoyable event and 
thank everyone who has contributed to our Summit in advance.
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XIII.AYD ALIŞVERİŞ EKONOMİSİ ZİRVESİ

XIII. AYD SHOPPING ECONOMY SUMMIT

“AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi” 13. yılında da alışveriş merkezi yatırımcıları, merkez 
yöneticileri, perakendeciler, alışveriş merkezi yöneticileri ve sektöre destek veren firmaları 
bilgi paylaşım ve iş birliği olanakları ile buluşturmaya devam ediyor. 

Vizyonel ve sektörel konuların tartışılacağı XIII. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi yeni 
gelişmelere ışık tutacak ve sektöre yol gösterecek.

2023’e Bakış: Global ve ekonomik gelişmelerin ışığında geleceğe bakış

Dijital Dünya ve Alışveriş Ekonomisi: Dijital dönüşüm ve perakendenin her alanını 
etkileyen teknolojik yenilikler

Müşteri Davranışlarının Alışveriş Ekonomisine Etkisi: Müşterinin hızla değişen alışveriş 
davranışları, yeni beklentilere seslenebilmek ve perakendeye etkileri

Dijital Dönemde Pazarlama: Yeni dönem ile birlikte pazarlama stratejilerindeki trendler

AVM’lerde Yeni Trendler: AVM’lerde farklı ve en yeni uygulamalar

İletişimin Gücü: Alışveriş ekonomisinde başarılı iletişim için ipuçları

Meselelerimiz: AVM sektörü olarak sıcak gündemimizdeki konular ve çözüm önerileri

In its 13th year, the "AYD Shopping Economy Summit" continues to bring together 
shopping center investors, executives, retailers, shopping center managers and business 
partners to share information and for collaboration opportunities.

XIII. AYD Shopping Economy Summit, where visionary and sectoral issues will be 
discussed, highlight the new developments and guide the sector. 

A Glance at 2023: Looking to the future in the light of global and economic developments 

Digital World and the Shopping Economy: Digital transformation and technological 
innovations a�ecting every part of retail 

Customer Behavior A�ecting Shopping Economy: Customer's rapidly changing shopping 
behaviors, new expectations and their e�ects on retail

Marketing in the Digital Era: Trends in marketing strategies with the new era

New Trends in Shopping Centers: New, di�erent and latest applications in shopping 
centers

The Power of Communication: Tips for successful communication in the shopping 
economy 

Our Issues: In the shopping center sector, the issues on our hot agenda and solutions
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