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Değerli paydaşlarımız, 

Amerikan Merkez Bankası (FED)’nın para politikasındaki normalleşme süreci ve jeopolitik riskler 

global sermaye akımlarını olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Fed’in tahvil alımlarını 

sonlandırmasına ilişkin belirsizliğin ortadan kalkmış olması ve 2015 yılından önce faiz artışına 

gitmeyeceğine dair beklentilerdeki artış ile gelişmekte olan ülkelere sermaye girişi yılın ikinci 

çeyreğinde tekrar başlamıştır. Bu sayede, söz konusu ülkeler para birimlerinde yaşanan değer 

kayıplarının bir kısmını telafi edebilmiştir. 

Haziran ayı başında ekonomiyi canlandırma amacıyla Avrupa Merkez Bankası tarafından alınan 

radikal kararların ekonomide yaratacağı etkilerin uzun vadede gözlemlenebileceği tahmin 

edilmektedir. Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen bu genişlemeci adım, Türkiye gibi dış kaynağa 

ihtiyacı olan gelişmekte olan ülkelere bir süre daha zaman kazandırmış gibi gözükmektedir. Bu 

dönem, özellikle gelişmekte olan ekonomiler açısından, içinde bulunulan koşulların artı ve 

eksileri ile gerçekçi bir tarzda değerlendirilerek yönetilmesi gereken bir dönemdir. 

Söz konusu global gelişmeler çerçevesinde sanayi üretimi ikinci çeyrekte birinci çeyreğe göre yarı 

yarıya azaldı. Tüketici özellikle kredi kartlarındaki taksit sınırlamalarının etkisi ile kredi kartı 

yükümlülüklerini azaltırken, nakit ihtiyacının bir kısmını ihtiyaç kredileri ve kredili mevduat 

hesabı ile karşıladı. Yine de kredi çekiş hızında bir yavaşlama gözlemliyoruz. Büyük bir olasılıkla 

yılın ikinci üç ayında özel kesim talebinin büyümeye katkısının olumsuz olduğunu, net dış 

talepten büyümeye gelen katkının ise ilk üç aya göre daha düşük olduğunu göreceğiz. Sonuçta 

tarım kesiminden bir sürpriz gelmezse, yılın ikinci üç ayındaki reel ekonomik büyümenin yılın ilk 

üç ayının yarısı kadar olma olasılığı oldukça yüksektir. 

Aralık 2013’te yaşanan siyasi gelişmeler sonrası ve 30 Mart 2014’te gerçekleştirilen yerel 

seçimler öncesinde siyasi belirsizliklerin arttığı ve gayrimenkul sektöründe talebin gerilediği bir 

ilk çeyreği geride bırakıldıktan sonra, ikinci çeyrekte ikinci çeyrekte faizlerin gerilemesi ve TL’nin 

değer kazanmasıyla konut sektöründe kısmi bir toparlanma gözlenmiştir. Ancak yılın ilk 

yarısında ortaya çıkan enflasyon artışı ile oluşan genel maliyetlerin yükselmesi ve döviz kuru 

artışları inşaat maliyetlerini de yukarı yönlü itmektedir. Yeni konutlarda yıllık fiyat artışı 

Temmuz’da %10,7’dir. Yabancılar ilk altı ayda Türkiye’de net 2 milyar USD gayrimenkul satın 

almışlardır. 

Ticari gayrimenkul sektöründe ise ofis piyasasında hem arz,  hem de talep tarafından oluşan 

hareketlilik yıl boyunca devam etmekle beraber, alışveriş merkezleri (AVM) açılışları daha ziyade 

Anadolu’ya kaymıştır. AVM’lerde Anneler Günü, Babalar Günü ve Shopping Fest gibi özel gün ve 

etkinlikler satışları hareketlendirmiştir. Shopping Fest cirosu geçen yıla göre %23,6 artış 

kaydetti. 

Torunlar GYO olarak, kaynaklarımızı etkin kullanarak, yenilikçiliği hayatımızın 

merkezine koyarak, doğru öngörülerle, güçlü, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde 

büyüyoruz. 
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2014 yılı projelerimizin teslim yılı olarak yatırımlarımızın meyvesini alacağımız bir yıl olacak. 

Öncelikle 24 Aralık’ta başlayan teslimlerle Mall of İstanbul konut ve ofislerini sahiplerini teslim 

etmeye devam ediyoruz.  30 Haziran sonuna kadar satışı yapılan 1.081 konutun 1.003’ünü, 180 

ofisin 128’ini ve 24 yatay ofisin 14’ünü önsatış taahhüt sözleşmelerine istinaden satarak 591,6 

milyon TL avans aldık. Bunların 840 konutunu, 126 ofisi ve 4 yatay ofisi teslim ederek 24 

Aralık’tan 30 Haziran ‘a kadar 466,5 milyon TL kesin satış geliri yazdık. Proje hasılatının %30’unu 

31 farklı milliyete mensup yabancılardan elde ettik.  

Projenin AVM kısmını ise 23 Mayıs 2014 tarihinde hizmete açtık. 153.963 m² kiralanabilir alanı 

ile Türkiye’nin en büyük ikinci AVM’si olan Mall of İstanbul AVM, 350 mağazası, gurme centerı, 

özel tasarlanan eğlence parkı MOİPark’ı, geleneksel sanatlar sokağı ve gösteri sanatları merkezi 

ile sektöre farklı bir dinamizm kazandırmaya hazırlanıyor. AVM’nin %95’i kiralanmış durumda. 

Haziran sonunda %80 doluluğa ulaştık ve mağazalar dekorasyon çalışmalarını bitirdikçe bu 

doluluk oranı artıyor. Haziran ve Temmuz aylarında aylık 1 milyon ziyaretçi sayısının üstüne 

çıktık.   

Ofis ve rezidans olmak üzere üç bloktan oluşan ve kaba inşaatının yüzde %75’i tamamlanan 

Torun Center projesinde konutların yüzde 32’si, ofislerin ise yüzde 35’i satıldı. Projede kulelerden 

birinde dış cephe kaplamalarına başladık. Haziran 2014 sonuna kadar taahhütlü önsatışlar 

sebebiyle Mapfre satışı dahil 384,7 milyon TL avans aldık.  

Şehrin merkezindeki Torun Tower ofis projesinde kiralanabilir 66.000 m² toplam kiralanabilir 

alanın en üst 4 katı şirketimizin kullanımı için tutularak kalan 60.023 m² alan için DenizBank ile 

10 yıl süreli bir kiralama anlaşması yaptık. Torun Tower’ı Haziran sonunda DenizBank’a teslim 

ettik.   

Torunlar GYO’nun halka arz olduğu 2010 yılı dahil 2013 sonuna kadar 1,2 milyar TL yatırım 

yaptık. 2014-2017 arasında yatırım hedefimiz 2 milyar TL. Bu yılın ilk çeyreğinde 193,3 milyon 

ve ikinci çeyreğinde 195,4 milyon TL olmak üzere toplam 388,7 milyon TL  yatırım yaptık. Bunun 

225,9 milyon TL’sini Mall of Istanbul için harcadık.  

Boğaza nazır Paşabahçe arazisi ve Eyüp’te TEM’in bitişiğindeki Kiptaş arsası izinlerinin yakın 

zamanda çıkmasını bekliyoruz. Kiptaş projesi için hâlihazırda 1.400 öntalep toplanmış durumda. 

Maltepe’deki arsamızı ise izin işlemlerinin uzaması sebebiyle ortağımıza sattık ve 5,5 milyon TL 

değer artış kazancı elde ettik.  

Bu dönemde 5,2 milyar TL olan portföy değerinin %40’ını AVM ve %37’sini devam eden projeler 

oluşturmaktadır. Eyüp Kiptaş projesi henüz portföye girmemiştir. Bilanço büyüklüğümüz 6 

milyar TL’ye ve piyasa değerimiz 1,7 milyar TL’ye ulaştı. 

Talepteki yavaşlamaya rağmen AVM tarafında Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans 

göstererek başarılı bir altı ayı geride bıraktık. Bulvar Samsun hariç 4 AVM’den ortak alan geliri 

dahil 84,8 milyon TL toplam gelir elde ettik.  Sadece kira gelirimiz geçen yılın aynı dönemine göre 

birebirde %12,1 arttı. AVM’lerimiz %70 marjla çalışmaktadır. İlk üç ayda TL/USD 1,95 ve TL/€ 

2,65 olarak sabitlediğimiz kur, ikinci üç ayda TL/USD 2,00 ve TL/€ 2,75 olarak uygulandı. 1 

Temmuz’dan itibaren Torium hariç piyasa kuru uygulamasına geçtik. AVM ziyaretçi sayılarımız 

ilk altı ayda %4,2 ve kiracılarımızın ciroları %12 arttı.   
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Konut tarafında teslimine devam ettiğimiz Mall of İstanbul projesinin de katkısıyla 372,4 milyon 

TL konut satış geliri elde ettik. Korupark 3 projesinde 678 daireden 501 adedinin kesin satışını 

tamamladık.  Böylece toplam  net satış gelirlerimiz %372 artarak 457,8 milyon TL’ye çıktı., 

 VAFÖK %341 artarak 283,3 milyon TL’ye ulaştı. Bu dönem tam olarak kontrolümüze geçen 

Torun Center proje ortaklığının 155,8 milyon TL değer artış kazancı VAFÖK’ü zıplattı. Bunu 

faaliyet karının bir parçası olarak kabul ediyoruz; zira Torun Center teslim edildikçe bu kâr satış 

maliyetine dönecek.  

Bu dönem satışlarımızın %81’i konut ağırlıklı olduğundan, Mall of İstanbul’daki aktifleştirilen 

finansal gider maliyeti ve adil değerleme muhasebe uygulaması sebebiyle artan arsa payının da 

eklenmesi neticesinde %14 seviyesinde gerçekleşen brüt kâr marjı şirket brüt kâr marjını 

%26,3’e düşürdü.  

İlk altı ayda TL USD’ye karşı %0,5 ve €’ya karşı %1,5 değer kazanmıştır. Şirketin 1,8 milyar TL 

açık pozisyonu sebebiyle 17,1 milyon TL kur farkı geliri oluşmuştur. Şirket ilk altı ayı 271 milyon 

TL net kârla kapatmıştır.  

Şirketimizin yüksek yatırım hamlesi içinde bulunduğu bu dönemde finansman dengesini de 

dikkate alarak 29.05.2014’te yapılan genel kurul neticesinde hissedarlarımıza 30 milyon TL 

temettü dağıttık. 

10 Ağustos’taki Cumhurbaşkanlığı seçimi geride bırakılmış olmasına rağmen, 2015 yılındaki 

genel seçimler göz önüne alındığında Türkiye’de siyasi hareketliliğin, ekonomi gündeminin 

önünde gitmesi ihtimalini oldukça kuvvetlendirmektedir. Bu dönemde bütün dikkatimizi yeni 

borçlanma yapmadan projelerin zamanında bitirilmesine ve teslimine, operasyonel verimliliğe ve 

dinamik bir finansman politikasına yönlendireceğiz. 2014 yılının hem ülkemizin, hem de 

sektörümüzün daha da “değer”lendiği bir yıl olacağına yürekten inanıyorum. 

 

Aziz Torun 

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 


