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Değerli paydaşlarımız, 

2015 yılının ilk çeyreğinde, gelişmekte olan ülkelerin büyük bölümünde ekonomik aktivitenin 

ivme kaybetmesine paralel olarak, küresel ekonomi zayıflayan bir büyüme eğilimi sergilemiştir.  

2014 yılında niceliksel genişleme programını sona erdiren ABD Merkez Bankası FED’in cari yılın 

ikinci yarısında kademeli olarak faiz artırımlarına başlayacağı yönündeki beklenti piyasada 

ağırlık kazanmıştır. Euro bölgesinde deflasyon süreci devam etmekte olup, işsizlik oranı da 

yüksek düzeyde seyretmektedir. Avrupa Merkez Bankası, 2014 yılının son çeyreğinde başlattığı 

varlık alım programları kapsamını genişleterek Mart ayı itibariyle devlet tahvili alımlarına da 

başlamıştır. Söz konusu niceliksel gevşeme politikasının Avrupa Bölgesinin ekonomik 

büyümesine olumlu katkı sağlaması beklenmekle birlikte, Yunanistan’ın borçlarının yeniden 

yapılandırılması sorununun devam etmesi risk teşkil etmekte ve ortak para biriminin geleceğine 

dair kaygıları canlı tutmaktadır. 

Büyüme oranları eski seviyesinde olmayan Türkiye ekonomisi orta gelir tuzağı tehdidi ile karşı 

karşıyadır. Yılın ilk çeyrek döneminde iktisadi faaliyetlerin genel seviyesi ekonomide sıfıra yakın 

büyüme olduğunu göstermektedir. Ekonomik büyümenin sıfıra yakın gerçekleşmesinin üç 

önemli nedeni bulunmaktadır. Bunlardan ilki genel seçimler ve çözüm sürecine yönelik 

belirsizlikler nedeniyle oluşan bekle-gör dönemidir. İkinci etken ekonomi politikalarına yönelik 

tartışmaların yarattığı güven kaybı olmakla birlikte, üçüncü önemli unsur ise döviz kurlarındaki 

artışın yarattığı kayıplardır. 

İlk çeyrekte ekonomik aktiviteye hâkim olan bu genel durgunluğa istisna teşkil eden bazı 

gelişmeler de olmuştur. Örneğin, ilk çeyrekte yurtiçi satışlar geçen senenin aynı dönemine göre 

otomotiv sektöründe %50,3, konut sektöründe %15,3 ve beyaz eşya sektöründe ise %7,4 

artmıştır. 

Bir yandan finansal yatırım araçlarının getirisizliği parayı ve servetleri gayrimenkule doğru 

iterken, diğer yandan konut fiyatlarının prim yapması ve konut kredi faizlerinin en düşük ikinci 

düzeyinde bulunması çekici etki yapıyor. İtici ve çekici etkilerin bir araya gelmesinin sonucu da 

konut satışları son aylarda iyice hızlandı.  

Yılın ilk çeyreğinde, artan kurların etkisi ile Ocak ayı sonrasında AVM’lerdeki alışverişler hız 

kesmiştir. Döviz kurlarındaki hareketlilik ve toplumda algılanan “gizli kriz” kavramı tüketim 

alışkanlıklarına menfi olarak yansımaktadır. Soğuk geçen kış ise perakende cirolara olumlu 

yansımıştır. 

Kullanıcı alışkanlıklarının değişmesiyle beraber alışveriş merkezleri, ziyaretçi sayılarını 

arttırmaya ve ziyaretçilerin alışveriş merkezlerinde daha fazla vakit geçirmelerine yönelik farklı 

kullanımlara yer vermeye çalışmaktadırlar. Bunun yanı sıra, alışveriş merkezleri konsept ve 

mağaza karması değişikliklerine giderek ciro, kira rakamları ve ziyaretçi sayılarını arttırmaya 

çalışmaktadırlar. Kullanıcıların değişen ihtiyaçlarını karşılama noktasında, değişime ayak 

uyduramayan merkezlerin mevcut rekabet ortamında ayakta kalmaları gün geçtikçe 

zorlaşmaktadır. 
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Sektördeki önemli gelişmelerden biri de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Türkiye perakende 

sektörünü regüle etmek amacıyla hazırladığı perakende yasasının Ocak 2015’de TBMM’nde 

kabul edilmesi olmuştur. Pazarın belirli bir disiplin altına sokulması ve belirli standartlara 

ulaşması bakımından adı geçen yasanın olumlu yansımaları olması beklenmektedir. 

İstanbul ofis pazarı genel olarak değerlendirildiğinde, Haziran 2015’de yapılacak genel seçim ve 

dolar kurundaki artış dolayısıyla piyasanın sakin olduğu görüldü. Kurumsal kiralamalar 

gözlenirken, gerçekleşen işlemlerin 5.000 m2’nin altındaki alanlarda yoğunlaştığı tesbit edildi. 

Merkezi İş Alanında (MİA) Levent, MİA dışı Avrupa’da Kağıthane ve Seyrantepe, Asya yakasında 

Ümraniye, Ataşehir, Kozyatağı ve Küçükyalı yerel ve uluslararası ofis kullanıcıları tarafından en 

çok tercih edilen bölgeler olarak öne çıkmıştır. 

2015 yılı Ocak-Mart döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine 

göre %4,12 artış göstererek 4.530.224 olmuştur. Bu da perakendeye olumlu yansımıştır.  

2015 yılında finansal ve operasyonel sonuçlarımızı en üst seviyede tutmak için oluşturduğumuz 

bütçe ve stratejik plan hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edilmektedir. 

İlk üç ayda 55.5 milyon TL yatırım yaptık. Mall of Istanbul ve Torun Tower’ın tesliminden sonra 

halihazırda devam eden üç projemiz vardır. Torun Center’a 33.7 milyon TL, lansmanı 1 Nisan’da 

yapılan 5. Levent’e 12.9 milyon TL ve MOI 2. Etap otel-ofis projesine 6.7 milyon TL harcama 

yaptık.  

Torun Center projesinde bugüne kadar 430 milyon TL önsatış yaptık. Projenin ofis teslimlerinin 

bu yılsonunda yapılması planlanmaktadır. Aralık ayında başlayan 18 bin 208 metrekarelik 

arsada 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 inşaat iznini 20 Mart’ta aldık. Projenin birinci etabında 

bulunan 2.111 adet dairenin satışa sunulan 1.142 adedinin 756’sının önsatışı karşılığında Nisan 

ayında 600 milyon TL taahhütlü önsatış geliri elde edilmiştir. Bu nakit girişi 2. Çeyrek nakit akış 

tablosu ve bilançoya yansıyacaktır. Projenin birinci etabının teslim tarihi Aralık 2017’dir.  

Bu dönemde 6.6 milyar TL olan portföy değerinin %65.8’ini kiralık AVM ve ofisler, %14’ünü 

devam eden projeler ve %9’unu nakit oluşturmaktadır. 5. Levent projesi henüz portföye 

girmemiştir. Bilanço büyüklüğümüz 7 milyar TL’ye ve piyasa değerimiz 2 milyar TL’ye ulaştı. 

Satış gelirleri geçen yılki yoğun Mall of Istanbul konut ve ofis teslimleri sebebiyle bu dönem 

%59.2 azalmış görünmektedir ve ilk üç ayda 100.3 milyon TL’dir.  Satış hasılatının %65.4’ü AVM 

kira gelirleri, %18.8’i konut satış gelirleridir.  

Bulvar Samsun hariç 5 AVM’den ve Torun Tower’dan ortak alan geliri dahil 81.7 milyon TL 

toplam gelir elde ettik.  Kira gelirlerindeki artış Mall of İstanbul ve Torun Tower’ın etkisiyle 

%112.7 ve AVM’de birebirde %15’dir. Kur sabitlemesi kontratları USD olan Torium (2.05 

TL/USD), MOI (2.10 TL/USD) ve Zafer Plaza (2.21 TL/USD) ilk üç ayda devam etmiş ve Nisan’da 
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revize edilmiştir. Euro kira kontratlarında TCMB kurları uygulanmaktadır.  Kiralık varlıkların 

ortalama marjı %66.5’dir. Ziyaretçi sayısında birebirde %1.5 ve perakende satışlarda %10.3 

artış kaydedildi. 

Konut tarafında ilk 3 ayda 19 milyon TL konut satış geliri elde ettik. Korupark 3 projesinde 678 

daireden 574 adedinin kesin satışını tamamladık.  Torium, Nish Istanbul ve Korupark 1-2’de 

stoklar büyük ölçüde eritilmiştir. 

Şirketin brüt karı geçen yılın %10.8 üzerinde 62.2 milyon TL’dir. Faaliyet giderleri %5 

azalmasına rağmen, 17.6 milyon TL ticari faaliyetten kaynaklanan kur farkı gideri sebebiyle 

VAFÖK geçen yılın %14.5 altında 48.2 milyon TL olarak gerçekleşti. VAFÖK marjı geçen yılın 25 

puan üstünde %47.9’dur.  İlk üç ayda TL USD’ye karşı %12.5 ve €’ya karşı %0.3 değer kaybetti. 

Şirketin 2.3 milyar TL açık pozisyonu sebebiyle 178.3 milyon TL daha faaliyet dışı kur farkı 

gideri oluşmuştur. Nakit çıkışı gerektirmeyen toplam 196 milyon TL kur farkı gideri sebebiyle 

bu dönemi 154.4 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. 

Şirketimizin 2014 olağan genel kurulu 26 Mayıs 2015’de genel merkezimizde yapılacaktır. 

Yönetim kurulu 2014 mali karından hisse başına %10 ve 50 milyon TL temettü dağıtılmasını 

genel kurula teklif etmiştir. Önerilen temettü verimi 2014 yılsonu kapanışına göre %3’tür. 

Buradan bir kez daha tüm hissedarlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, 

yöneticilerimize ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 

 

Saygılarımla, 

 

Aziz Torun 

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 


