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Değerli paydaşlarımız, 

Uluslararası arenaya baktığımızda, zorlu ve yoğun bir dönemden geçildiği görülmekte. Bunun 

nedeni; farklı bölge ve ülkelerde önemli politik ve ekonomik gelişmelerle karşı karşıya 

gelinmesidir. 

Birkaç yıl evvel ağır bir mali krize yakalanan ABD, geçtiğimiz yıl aldığı ciddi tedbirler ile  

ekonomisini düzeltmiş ve büyüme trendine geçmiştir. Ancak bu sefer de Avrupa’nın bir 

yavaşlama dönemine girdiğini gördük. Diğer taraftan Uzakdoğu’da yıllarca çift haneli 

büyümelerle dikkat çeken Çin, Hindistan ve diğer gelişmekte olan ülkelerde büyüme oranları 

yavaşladı. Bütün bunlar göz önüne alındığında, IMF ve Dünya Bankası gibi otoriteler 2015 ve 

2016 yılları için karamsar tahminlerde bulunuyorlar. 

Son günlerde ani düşüş gösteren petrol fiyatlarının ilk ağızda küresel bir ekonomik canlanmaya 

yol açacağı tahmin edilirken, şimdi bu gelişmenin yeterli desteği sağlamayacağı söyleniyor ve de 

görülüyor. 

Gerek ülkeler bazında, gerekse bölgesel çapta, ekonomileri canlandırmak amacıyla, Merkez 

Bankaları’nın parasal politikalar geliştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Avrupa, ABD, Japonya ve 

Çin Merkez Bankalarının bu yöndeki açıklamaları, bildirimleri henüz teorik aşamada ve şimdilik 

sadece olumlu beklentilere yol açıyor. 

Bütün bu ekonomik gelişmelere paralel olarak farklı ülkeler ile bölgelerdeki mezhep ve 

hükümranlık çatışmaları, bunlarla bağlantılı askeri ya da sivil terör saldırıları, toplumları 

endişeye ve karamsarlığa itiyor. 

Global platformdaki bu gelişmelerle ve belirsizliklerle kıyaslandığında, ülkemizin istikrarlı bir 

ekonomik dönem geçirdiğini söyleyebiliriz. İki önemli seçim sürecine rağmen istikrarın 

korunabilmiş olması, olumlu bir göstergedir. 

Bu noktada, 2015 yılında Türkiye’nin devir aldığı G-20 başkanlığı çerçevesinde açıklanan, 

yatırım, büyüme, istihdam ve kadınlara fırsat eşitliği aksiyon planlarını cesaret verici buluyor ve 

destekliyoruz. 

2014 yılı ülkemiz için de hareketli geçti. Art arda geçirdiğimiz seçimler, Orta Doğu’da yaşanan 

çatışmalar ve maalesef sonu gelmeyen insani trajedi, Rusya/Ukrayna krizi, FED’in faiz artırım 

beklentisi, petrol fiyatlarının düşüşü gibi her biri başlı başına çok önemli olayları art arda 

yaşadık. 

2013 yılında %7 büyüyen inşaat sektörü, 2014’ün ilk 9 ayında ancak %2,9 oranında 

büyüyebilmiştir. Yüksek faiz ve kredi sınırlamaları, daralan iç taleple birleşerek özellikle yılın ilk 

yarısında gayrimenkul alımlarında da talebin ertelenmesine yol açmıştır. Yılın ikinci yarısıyla 

birlikte sektörde arz ve talep yönündeki hareketlenmeler önümüzdeki dönem açısından umut 

vericidir. Ancak dünya ekonomisinde devam eden çalkantıların Türkiye ekonomisi üzerinde 

oluşturduğu baskı ve özellikle yılın ikinci yarısında yükselişe geçen döviz kurlarının yarattığı 

tedirginlik inşaat sektörüne de olumsuz yansımaya başladı. Yapılan değerlendirmeler, 
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daralmanın son çeyrekte de devam ettiğini ve sektörün 2014 yılını en fazla %3-4 arası bir 

büyümeyle kapatacağına işaret ediyor. 

Ekonomiye katkı noktasında oldukça fazla potansiyel içerdiği ve kritik bir öneme sahip 

olduğunu düşündüğümüz gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisi için kaldıraç görevini 

sürdürmeye devam edebilmesi için sektörün gelişimine destek verecek mekanizmaların 

işletilmesi, yasal altyapının daha da güçlendirilmesi en büyük temennimizdir. 

Torunlar GYO olarak 2014 yılını da başarılı sonuçlarla kapattık. Ancak bizim için en önemlisi, 

uzun zamandır heyecanla üzerinde çalıştığımız, gurur duyduğumuz projelerin devreye girmesi 

oldu. 

Öncelikle 24 Aralık 2013’te başlayan Mall of İstanbul konut ve ofislerinin teslimlerinde,  31 

Aralık 2014’e kadar 1.081 konutun 1.037’sini, 181 ofisin 130’unu ve 24 yatay ofisin 18’sini 

satarak 592,7 milyon TL kesin satış geliri elde ettik.   

Projenin AVM kısmını ise 23 Mayıs 2014 tarihinde hizmete açtık. 154.456 m2 kiralanabilir alanı 

ile Türkiye’nin en büyük ikinci AVM’si olan Mall of İstanbul’da AVM’de 2014 sonunda %92 

doluluğa ve 7,3 milyon ziyaretçiye ulaştık. 

Torun Center projesinde 3 Eylül’de Torun Yapı’nın %30 hissesini 26.614.000 USD ve 3 Kasım’da 

Torunlar Gıda’nın %5 hissesini 4.888.500 USD olmak üzere geri kalan %35 hisseyi 31.502.500 

USD’a satın aldık ve mali tablolarımıza %100 olarak konsolide ettik. Aralık ayında da proje 

ortaklığı tasfiye oldu. 

2014 yılında LEED yeşil bina sertifikası ile taçlandırılan merkezi iş alanındaki 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. Kasım ayından 

itibaren kira gelirleri mali tablolarımıza yansımaya başladı ve 7,4 milyon TL kira geliri tahakkuk 

etti. 

Torun Center projesinde ise hepimizi üzüntüye boğan müessif bir kaza yaşadık. Kayıplarımızı 

geri getirmemiz mümkün değil. Ancak geride kalan yakınlarına karşı olan maddi ve manevi 

sorumluluğumuzu hukuki süreci beklemeden yerine getirdik ve gerekli tazminatlarını ödedik. 

Şantiyenin kapalı kaldığı iki aylık dönemde en üst güvenlik tedbirleri alındı ve sıkı denetimler ile 

çalışmalar Kasım ortasında tekrar başladı. 

Torun Center ofisleri 2015 sonunda, konutlarda Güney Kule 2016’nın ilk yarısında, henüz satışa 

sunulmayan Doğu Kule ise 2016 sonunda teslim edilecek şekilde çalışmalar yürütülüyor. Torun 

Center’da projenin başından beri 405 milyon TL taahhütlü önsatış tutarına ulaşıldı. 

Torunlar GYO, halka açıldığından beri en büyük organik yatırım döneminden geçiyor. Bu yıl 

578,4 milyon TL yatırım yaptık. Bunun 290,9 milyon TL’sini Mall of İstanbul, 160,4 milyon 

TL’sini Torun Center ve 97,7 milyon TL’sini Torun Tower için harcadık. Önümüzdeki üç yıllık 

dönemde ise planlanan 2 milyar TL yatırımların tamamlanmasını hedefliyoruz. 
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Boğaza nazır Paşabahçe arazisi izinlerinin bir an önce alınması için azami gayret sarfediyoruz. 

Kiptaş inşaat izninin önündeki son aşama olan çevresel etki değerleme raporu 20 Ekim’de 

Bakanlık tarafından onaylandı. Kiptaş projesinde inşaat iznini Mart ayı içinde almayı ve 

önsatışlara çıkmayı hedefliyoruz. 

Bu dönemde 6,9 milyar TL olan portföy değerinin %63’ünü kiralık AVM ve ofisler, %13’ünü 

devam eden projeler ve %12’sini nakit oluşturmaktadır. Eyüp Kiptaş projesi henüz portföye 

girmemiştir. Bilanço büyüklüğümüz 7,2 milyar TL’ye ve piyasa değerimiz 1,7 milyar TL’ye ulaştı. 

Satış gelirleri geçen yıla göre %124,9 artarak 773,2 milyon TL’dir. 2014 satış hasılatının %30,9’u 

AVM kira gelirleri, %69,1’i konut satış gelirleridir.  

Kiralık AVM ve ofis tarafında başarılı bir yılı geride bıraktık. Bulvar Samsun hariç 5 AVM’den ve 

Torun Tower’dan ortak alan geliri dahil 238,4 milyon TL toplam gelir elde ettik. Kira 

gelirlerindeki artış Mall of İstanbul ve Torun Tower’ın etkisiyle %52,8 ve AVM’de birebirde 

%10,2’dir. Eylül 2013’ten beri uygulanan kur sabitlemesi uygulaması Torium dışında 

01.07.2014’ten itibaren kaldırılmıştır. Mall of İstanbul’da %50 kira indirimi 01.09.2014 

itibariyle sona ermiş, ancak TL/USD=1.95 sabit kira uygulaması 23.05.2014’te mağazasını açan 

kiracılar için 2014 sonuna kadar uygulanmaya devam etmiştir.  Kiralık varlıkların ortalama 

marjı %66,7’dir. 2014’te AVM’lerde Türkiye ortalamasının üzerinde ziyaretçi sayısında birebirde 

%2,6 ve perakende satışlarda %11,4 artış kaydedildi. 

Konut tarafında teslimlerini tamamladığımız Mall of İstanbul projesinin de katkısıyla 534,8  

milyon TL konut satış geliri elde ettik. Korupark 3 projesinde 678 daireden 557 adedinin kesin 

satışını tamamladık.  Torium, Nish İstanbul ve Korupark 1-2 stoklar büyük ölçüde eritilmiştir. 

VAFÖK %144,4 artarak 398,3 milyon TL’ye ulaştı. 2014’te tam olarak kontrolümüze geçen 

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

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

maliyetine dönecek.  

2014’te TL USD’ye karşı %8,6 değer kaybetmiş ve €’ya karşı %3,9 değer kazanmıştır. Şirketin 2 

milyar TL açık pozisyonu sebebiyle 66,2 milyon TL kur farkı gideri oluşmuştur. Şirket 2014’ü 

rekor bir karla 1.057 milyon TL net karla kapatmıştır.  

Sürekli vurguladığımız gibi, biz hep işimize odaklandık, uzun vadeli düşündük, memleketimiz 

için çalıştık ve yatırımlarımızı planladığımız zamanlarda ve bütçelerle tamamladık. Bu felsefeyle, 

bu başarılara tüm çalışanlarımızla birlikte imza attık! 2015 yılı yeni yatırımlarımıza 

başlayacağımız bir yıl olacak.  

Bunların yanı sıra, ülkemizin dört bir tarafında gerçekleşebilecek ekonomik ve jeopolitik 

dalgalanmaları başarılı bir şekilde yönetebilmemiz için risk yönetim sistemlerimize ve 

politikalarımıza çok önem veriyoruz. 

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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Tabii tüm bunları, müşterilerimizin memnuniyetinden, çalışanlarımızla ve tedarikçilerimizle 

ilişkilerimizden ödün vermeden başarmak ana hedefimizdir. 

Bu sürede sizlerden aldığımız desteğin yanında, ülkemize ve halkımıza faydalı olmayı görev 

bilmemiz, yönetimimizi istikrarlı ve özverili şekilde devam ettirmemiz, sonuçlarımızda etkili 

olmuştur. Geçmişte olduğu gibi, gelecekteki tüm başarılarımız da, ancak sizlerin katkısı, güveni 

ve desteği ile mümkün olabilecektir. Buradan bir kez daha tüm hissedarlarımıza, 

müşterilerimize, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, yöneticilerimize ve çalışanlarımıza 

şükranlarımı sunuyorum. 

 

Saygılarımla, 

 

Aziz Torun 

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 


