
 

Değerli paydaşlarımız, 

 

Küresel krizin etkilerinden tam olarak sıyrılamayan dünya ekonomisi, IMF’nin 
Temmuz’da yayınladığı son tahminlerine göre 2015 yılında %3,3 seviyesinde büyüme 
oranı ile oldukça zayıf bir yıl olan 2014’ün bile altında kalacaktır. Gelişmiş ülkelerde 
ekonomik performans bu yıl geçen seneye göre iyileşirken; daha önceki yıllarda dünya 
ekonomisinin motoru konumunda bulunan gelişmekte olan ülkelerde, büyümenin 
2009’dan beri en düşük seviye olan %4,2’ye gerileyeceği tahmin edilmektedir.  

 

Dünya ekonomisine ilişkin diğer önemli bir gelişme, 2014’ün ikinci yarısından beri zayıf 
seyreden emtia piyasalarında fiyatların, 2015 yılının ilk yarısında süregelen düşüşü 
olmuştur. Bu durum, Türkiye başta olmak üzere net emtia ithalatçısı ülkeler için olumlu 
iken; başta Brezilya ve Rusya olmak üzere emtia ihracatçısı birçok ülke düşen emtia 
fiyatlarından olumsuz etkilenmektedir. 

 

2015 yılının Haziran ayında Yunanistan, Çin ve İran’la ilgili gelişmeler dünya genelinde 
büyük yankı bulmuştur. Bunlara ilaveten, Fed’in faiz kararı da yakından izlenmektedir. 
Gerek adı geçen ülkelerdeki önemli gelişmeler, gerekse zayıf büyüme performansı, 
dünya genelinde tüketici ve yatırımcı güvenini düşük düzeylerde tutmakta ve ekonomik 
performansta hızlı bir iyileşmeye yönelik umutları azaltmaktadır. 

 

2015’in ilk yarısında dünyadaki bu sıkıntılı tabloya ilaveten, 7 Haziran genel seçimleri 
Türkiye için ek bir risk faktörü oluşturmuştur. Yukarıda anılan gelişmelerin en belirgin 
olumsuz etkisi, tüketici ve yatırımcı güveninde görülmüştür. Yayınlanan endeksler, hem 
hane halklarının, hem de şirketlerin ekonomiye duydukları güvenin son yılların en 
düşük düzeyine gerilediğine işaret etmektedir. Buna karşın, konut, otomotiv ve 
dayanıklı tüketim mallarına yönelik talep 2015’in ilk yarısında oldukça güçlü bir seyir 
izlemiştir. Bunun da etkisiyle yılın ilk çeyreğinde gayrisafi milli hâsıla, büyük oranda 
yurtiçi tüketim harcamalarının etkisiyle %2,3 büyümüştür. 

 

2015’te küresel piyasalarda ABD dolarının neredeyse tüm para birimleri karşısında 
değer kazanıyor olması, Türkiye’nin ihracatının dolar değerini olumsuz etkilemektedir. 
Türkiye’nin ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan Euro bölgesine satışların birim 
bazında artıyor olmasına karşın, dolar cinsinden değerinin azalıyor olması, Rusya ve 
çevre ülkelerindeki ekonomik sorunlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya yönelik ihracatta 
karşılaşılan jeopolitik zorluklar, 2015’in ilk yarısında ihracatın azalmasına neden 
olmuştur. Aynı dönemde ithalatın da azalıyor olması dış ticaret ve cari işlemler  
açıklarının kontrol altında kalmasına destek olmuştur. 

 

2015’in ilk yarısında TL’nin değer kaybetmesi ve yüksek seyreden gıda fiyatları, emtia 
fiyatlarındaki düşüşün Türkiye’de tüketici fiyatları enflasyonuna olumlu yansımasını 
engellemiştir. Buna göre, 2015 Ocak sonunda %7,2’ye düşen enflasyon, Mayıs sonunda 
%8,1’e kadar yükseldikten sonra, Haziran’da gıda fiyatlarındaki sert düşüşün etkisiyle 
%7,2’ye gerilemiştir. Çekirdek enflasyon ve üretici fiyatlarındaki gelişmeler, tüketici 
fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskının düşmeye devam edeceğine işaret etmektedir. 
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İlk yarıda ekonomik aktiviteye hâkim olan bu genel durgunluğa istisna teşkil eden bazı 
gelişmeler de olmuştur. Örneğin, ilk altı ayda yurtiçi satışlar geçen senenin aynı 
dönemine göre otomotiv sektöründe %50,7, konut sektöründe %21 ve beyaz eşya 
sektöründe ise %10,3 artmıştır. 

 

Döviz kurundaki dalgalanmalar, maliyet artışları, kredi faizlerinin yükselmesi ve satış 
hızının yavaşlamasıyla birlikte sektörde son 10 yılda oluşan ezberler de bozuldu. 
Tanıtılan konut projeleri ve sektöre yeni giren oyuncular yatırım iştahının sürdüğünü 
gösteriyor. Konut satışlarında her yıl yaz aylarında meydana gelen olağan durgunluğa 
bu yıl seçimlerin ardından hükümetin kurulamaması da eklenince konutta iç piyasaya 
yönelik satışlardaki artış hızı yavaşladı. Doğru lokasyonda, doğru projeler geliştirip 
doğru fiyatlama ile satışa sunan inşaat şirketleri için şu anda sorun yok.  

 

Siyasi belirsizlik ve TL’nin değer kaybetmesi perakendeci faaliyetini etkilese de, kiracı 
faaliyeti 2015’in ikinci çeyreğinde nisbeten istikrarını korudu. Yerel yatırımcılar 
faaliyetlerde daha ön plana çıkıyorlar ve perakende portföylerini iyileştirmek ve 
genişletmek için kuvvetli bir iştah gösteriyorlar. 2015 Temmuz ayı sonu itibariyle 
yılbaşından bugüne Türkiye genelinde 11 adet AVM ve 351.092 m2 kiralanabilir alan 
açıldı. 

 

İstanbul ofis pazarı, Haziran 2015’deki genel seçim sonrasında ülkedeki siyasi ve 
ekonomik belirsizlikler sebebiyle 2015 ikinci çeyrek dönemini sakin geçirdi. Bir süredir 
yeni ofis arayışı devam eden ve onay alma aşamasına geçmiş firmaların, süreçlerini 
belirsizlikler sebebiyle durdurması dikkat çekti. Kurumsal kiralamalarda genellikle 
2500 m2’nin altındaki ofis alanlarında yoğunlaştığı gözlendi. Diğer taraftan, ofis 
binalarının tamamının kiralanması işlemlerinde 5.000 m2’nin üzerine çıkıldığı görüldü. 

 

İkinci altı ay biraz daha karışık geçebilir. Kurulamayan koalisyon, erken seçim riski, 
ülkemiz topraklarına sıçrayan savaş kokuları, tüketici güven endeksini daha da 
aşağılara çekebilir ve tüketiciler bir miktar temkinli hareket etmeye başlayabilirler. 

 

2015 yılında finansal ve operasyonel sonuçlarımızı en üst seviyede tutmak için 
oluşturduğumuz bütçe ve stratejik plan hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam 
edilmektedir. 

 

İlk altı ayda 155.6 milyon TL yatırım yaptık. Mall of Istanbul ve Torun Tower’ın 
tesliminden sonra halihazırda devam eden üç projemiz vardır. Torun Center’a 62.3 
milyon TL, lansmanı 1 Nisan’da yapılan 5. Levent’e 45.8 milyon TL ve MOI 2. Etap otel-
ofis projesine 39.4 milyon TL harcama yaptık.  

 

Torun Center projesinde bugüne kadar 427 milyon TL önsatış yaptık. Projenin ofis 
teslimlerinin bu yılsonunda yapılması planlanmaktadır. Konut kuleleri ise Haziran 
2016’da teslim edilecektir.  Aralık ayında başlayan 18 bin 208 metrekarelik arsada 
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yapılacak olan MOI otel ve ofis projesi 109 bin metrekare inşaat alanına sahiptir. MOI 
otel-ofis projesinde ofisler satılacak ve 206 odalı otel uluslararası bir zincire 
kiralanacaktır. MOI projesinin 2017 yılı içinde tamamlanması beklenmektedir.  

 

Merakla beklenen 5. Levent projesinin satışları kuvvetli seyretmektedir.  Projenin 
birinci etabında bulunan 2.111 adet dairenin satışa sunulan 1.142 adedinin Haziran 
sonuna kadar 667 adedi için önsatış sözleşmesi imzalanmış ve 463.4 milyon TL önsatış 
geliri elde edilmiştir. Bunun 156.4 milyon TL’si senetli olarak satılmıştır. 14 Ağustos 
itibariyle sözleşme imzalanan ve sözleşme için bekleyenlerle birlikte satılan toplam 
konut sayısı 868 ve elde edilen taahhütlü önsatış geliri 695 milyon TL’dir.  Projenin 
birinci etabının teslim tarihi Aralık 2017’dir.  

 

Bu dönemde 6.8 milyar TL olan portföy değerinin %64.4’ünü kiralık AVM ve ofisler, 
%14’ünü devam eden projeler ve %10.8’ini nakit oluşturmaktadır. 5. Levent projesi 
henüz portföye girmemiştir. Haziran sonunda bilanço büyüklüğümüz 7.3 milyar TL’ye 
ulaşırken, piyasa değerimiz 1.7  milyar TL’dir. 

 

Satış gelirleri geçen yılki yoğun Mall of Istanbul konut ve ofis teslimleri sebebiyle bu 
dönem %53 azalmış görünmektedir ve ilk altı ayda 215.2 milyon TL’dir.  Satış  
hasılatının %65.7’si AVM kira gelirleri, %18.7’si konut satış gelirleridir.  

 

Bulvar Samsun hariç 5 AVM’den ve Torun Tower’dan ortak alan geliri dahil 182 milyon 
TL toplam gelir elde ettik.  Kira gelirlerindeki artış  Mall of İstanbul ve Torun Tower’ın 
etkisiyle %114.9 ve AVM’de birebirde %16.8’dir. Kur sabitlemesi kontratları USD olan 
Torium (2.20 TL/USD), MOI (2.35 TL/USD) ve Zafer Plaza (2.50 TL/USD) ikinci çeyrekte 
de revize edilerek devam etmiştir. Euro kira kontratlarında TCMB kurları 
uygulanmaktadır.  Kiralık varlıkların ortalama marjı %71.8’dir. Ziyaretçi sayısında 
birebirde %1 ve perakende satışlarda %9.1 artış kaydedildi. 

 

Konut tarafında ilk 6 ayda  40.4 milyon TL konut satış geliri elde ettik. Korupark 3 
projesinde 678 daireden 602 adedinin kesin satışını tamamladık.  Torium’da 3, Nish 
Istanbul’da 2 ofis ve 7 mağaza ve Korupark 1-2’de 1 adet konut kaldı.  

 

Şirketin brüt karı geçen yılın %17.2 üzerinde 141 milyon TL’dir. Faaliyet giderleri %3.7 
azalmış, 14.3 milyon TL temettu geliri ve 10.3 milyon TL ticari kur farkı gelirinin de 
katkısıyla 150.9 milyon TL VAFÖK elde edilmiştir. VAFÖK marjı geçen yılın 8 puan 
üstünde %70.1’dir.  İlk altı ayda  TL USD’ye karşı %15.8 ve €’ya karşı %5.7 değer 
kaybetti. Şirketin 2.1 milyar TL açık pozisyonu sebebiyle 259.7 milyon TL faaliyetdışı 
kur farkı gideri oluşmuştur. Nakit çıkışı gerektirmeyen kur farkı gideri sebebiyle bu 
dönemi 158.5 milyon TL zararla kapattık.  

 

Yine aynı sebeple, mali yapımızı kuvvetli tutmayı her zaman elzem görüyoruz. Bu 
çerçevede tasarruf etmeye ve maliyetlerimizi düşürmeye yönelik her türlü faaliyete 
öncelik veriyoruz. Borçlarımızı uzun vadeye yayarak yönetirken, işletme 
sermayelerimizin yönetimine de hassasiyet gösteriyoruz. 
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Şirketimizin 2014 olağan genel kurulu 26 Mayıs 2015’de genel merkezimizde 
yapılmıştır. 2014 mali karından hisse başına %10 ve 50 milyon TL temettü dağıtılmasını 
genel kurul onaylamış ve temettü 04.06.2015 tarihinde hissedarlarımızın hesaplarına 
geçmiştir.  

 

Buradan bir kez daha tüm hissedarlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, iş 
ortaklarımıza, yöneticilerimize  ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 

 

Saygılarımla, 

 

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.           

Yönetim Kurulu Başkanı 

Aziz  TORUN 


