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Değerli paydaşlarımız, 

Her ne kadar ülkeler ve bölgeler arasında farklılıklar sözkonusu olsa da genel olarak küresel 

ekonomide 2014 yılına ilişkin büyüme beklentilerinin ve potansiyel büyüme oranlarının aşağı 

yönlü revize edildiği bir dönemden geçiyoruz. Büyük ölçüde ABD ekonomisinde yaklaşan 

parasal sıkılaştırma süreci, Avrupa ekonomisinin genel gidişatı ve jeopolitik risklere bağlı olarak 

Türkiye ekonomisinin büyüme hızı da gözden geçirilmektedir. Bununla birlikte ekonomik 

faaliyetin üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla daha canlı olduğunu gösteren emareler 

memnuniyet vericidir. 

Dünya ekonomisi açısından 2014 yılı Ocak-Eylül döneminin önemli gelişmeleri özetlenecek 

olursa; ABD tarafında devam eden varlık alım programındaki azaltım kararı ve programın 

uygulanırlığı açısından önem arz eden istihdam ve enflasyon verileri, Euro Bölgesi’nin karşı 

karşıya kaldığı deflasyon riski ve bu paralelde gündeme gelen ekonomiyi destekleme amaçlı 

program, Ukrayna-Rusya gerginliği ve IŞİD gerilimi yılın ilk dokuz ayına damga vuran ve takip 

edilen ana gelişmeler oldu. 

Türkiye ekonomisi için yılın ilk üç çeyreğinde global piyasalar, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 

yerel seçimler ve Suriye sınırındaki IŞİD gerilimi önemli gündem maddeleri olarak yerini aldı. 

Türkiye’nin şu anda içinde bulunduğu dönem; iç ve dış dinamikleri dikkatle takip etmesi ve hızla 

yapısal reformları hayata geçirmesi gereken çok hassas bir dönemdir. 2012’den bugüne azalan 

büyüme oranları dikkate alındığında, “üretimi, verimliliği ve katma değeri” daha fazla 

destekleyen bir bakış açısına ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Ciddi bir kriz deneyimi olan ve 

geçmişte bu tür dönemleri bugünle kıyaslanmayacak makroekonomik kırılganlıklarla ve zayıf 

finansal sistemle atlatabilen bu ülkenin potansiyel sorunların üstesinden gelebilecek ve cari 

açıkta tehlike yaratmadan ama ülkenin potansiyelini de öne çıkaracak bir büyüme dengesini 

sağlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. 

Gayrimenkul sektöründe yabancıların önünü açan mütekabiliyet yasası, kentsel dönüşüm 

projeleri ile önemli kamu yatırımları ve büyük projeler sektördeki büyümeyi destekleyecek 

unsurlar olarak öne çıktı. Konut ve inşaat sektörü 2008 yılında oluşan ekonomik krizin etkisini 

en fazla hisseden işkolu olmasına rağmen, 2010 yılında başlayan toparlanma ve canlanma 

eğilimi geçtiğimiz yılda azalarak yerini kısmen durağanlığa bıraksa da geçtiğimiz yılın son 

çeyreğinde başlayan konut kredilerinde görülen hareketlenme bu yıl da beklenen seviyelerde 

devam etmiş ve önümüzdeki yıllar için ümit verici olmuştur. Geliştirici firmalar faiz dondurma, 

peşinat erteleme ve vade uzatma gibi çözümlerle konut satışlarını hızlandırmaya çalışmaktadır. 

2014 yılı ikinci yarısında düşmeye başlayan faiz oranlarının yılsonu itibariyle kredi kullanma 

hacmini ve konut satış rakamlarını olumlu etkileyeceği düşünülmektedir. 

Dövizdeki dalgalanmaya bağlı olarak ofis ve AVM kiralamaları zor bir dönem geçirmiş olsa da, 

yabancı perakendecilerin Türkiye’ye ilgisi devam etmektedir. Özellikle pek çok küresel 

markanın Türkiye perakende sektörüne girmesi ve mağaza açması, talep yaratarak önemli 

derecede olumlu katkı yapmıştır. 
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Sektörde rekabet koşullarının yükselmesi, fark yaratan projelerin öne çıkmasına, AVM 

yatırımlarında ise daha seçici bir döneme girilmesine neden olmuştur. Bu süreçte, farklı 

ihtiyaçlara cevap verebilen, alışverişin yanı sıra sosyal yaşam alanı yaratabilen AVM’ler, 

sektörde daha prestijli bir konuma yükselmiştir. 

Torunlar GYO;  alışveriş merkezi,  ofis, konut,  otel ve arsaları içeren geniş ve zengin portföy 

yapısı sayesinde yatırımcılara tek bir şirket hisse senedi üzerinden gayrimenkulün farklı 

alanlarına yatırım yapma olanağı sunmaktadır. Doğru zamanda, doğru lokasyonda, yeni trendler 

yaratan projeleriyle kısa sürede sektörün en önemli aktörlerinden biri konumuna gelen 

Torunlar GYO,  sürekli değişim içinde bulunan sektör eğilimlerini ve sosyo-ekonomik gelişmeleri 

yakından takip ederek gayrimenkul sektöründe fark yaratacak projelere imza atmaktadır. 

6 Eylül’de Torun Center şantiyesinde müessif bir iş kazası yaşadık ve dokuzu altyüklenicimiz 

bünyesinde görev yapan 10 kıymetli çalışanımızı maalesef kaybettik. Hiç şüphesiz bu acının 

yüreklerimizde bıraktığı yara kapanmayacak.  Kaybettiklerimizin geride kalan aile fertlerinin 

acısını bir nebze olsun hafifletmek için her türlü maddi ve manevi desteğimizi göstermeye hazır 

olduğumuzu kendileriyle paylaştık. Kazada hayatını kaybeden kardeşlerimizin ve hak sahibi 

yakınlarının tüm yasal hakları için gerekli hukuksal süreç, kaza sonrası ilk iş gününde başlatılmış 

olup, maddi ve manevi tazminatları en hızlı şekilde sigorta şirketimiz aracılığıyla, sigorta 

poliçesine taraf sigorta şirketlerince tazmin edilecektir. Yeni inşaat asansörlerinin sipariş – 

montaj işlemleri ile birlikte diğer tüm iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin kontrol 

çalışmalarının tamamlanmasını takiben tam kadro ile geniş kapsamlı çalışmalarımız devam 

edecektir. Projenin tamamlanmasında ve tesliminde mücbir sebep dolayısıyla makul bir gecikme 

öngörülebilir. 

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 Eylül sonuna kadar satışı yapılan 1.081 konutun 1.028’ini, 181 ofisin 

130’unu ve 24 yatay ofisin 16’sını önsatış taahhüt sözleşmelerine istinaden satarak 612.8 milyon 

TL (KDV dahil) avans aldık. Bunların 878 konutunu, 128 ofisi ve 8 yatay ofisi teslim ederek 24 

Aralık’tan 30 Eylül’e kadar 484.5 milyon TL kesin satış geliri yazdık.  

Projenin AVM kısmını ise 23 Mayıs 2014 tarihinde hizmete açtık. 158.883 m² kiralanabilir alanı 

ile Türkiye’nin en büyük ikinci AVM’si olan Mall of İstanbul’da AVM’de Eylül sonunda %87 

doluluğa ve 4.3 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.   

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.  Kasım ayından itibaren kira gelirleri mali tablolarımıza yansımaya başlayacak. 
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Torunlar GYO, halka açıldığından beri en büyük organik yatırım döneminden geçiyor. Bu yılın ilk 

çeyreğinde 193.3 milyon, ikinci çeyreğinde 195.4 milyon TL ve üçüncü çeyreğinde 58.2 milyon 

TL olmak üzere toplam 446.9 milyon TL yatırım yaptık. Bunun 269.8 milyon TL’sini Mall of 

İstanbul için harcadık. Önümüzdeki üç yıllık dönemde ise planlanan 2 milyar TL yatırımların 

tamamlanmasını hedefliyoruz. 

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

önsatışlara 2015’in ilk çeyreğinde çıkmayı hedefliyoruz. 

Bu dönemde 5.9 milyar TL olan portföy değerinin %36’sını AVM’ler, %35’ini devam eden 

projeler ve %17’sini nakit oluşturmaktadır. Eyüp Kiptaş projesi henüz portföye girmemiştir. 

Bilanço büyüklüğümüz 6.6 milyar TL’ye ve piyasa değerimiz 1.5 milyar TL’ye ulaştı. 

Satış gelirleri geçen yıla göre %247.6 artarak 555.1 milyon TL’dir. 2014/09 satış hasılatının 

%20.5’i AVM kira gelirleri, %72.6’sı konut satış gelirleridir.  

AVM tarafında başarılı bir dokuz ayı geride bıraktık. Bulvar Samsun hariç 5 AVM’den ortak alan 

geliri dahil 150 milyon TL toplam gelir elde ettik.  AVM kira gelirlerindeki artış Mall of İstanbul 

etkisiyle %34.4 ve birebirde ise %10.4’tür. 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 edecektir. 

AVM’lerimiz %64.4 marjla çalışmaktadır. Yılın ilk 9 ayında AVM’lerde ziyaretçi sayısında 

birebirde %4 ve perakende satışlarda %12.8 artış kaydedildi. 

Konut tarafında teslimine devam ettiğimiz Mall of İstanbul projesinin de katkısıyla 403.2 milyon 

TL konut satış geliri elde ettik. Korupark 3 projesinde 678 daireden 521 adedinin kesin satışını 

tamamladık.   

VAFÖK %219 artarak 322.6 milyon TL’ye ulaştı. Bu dönem 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.  

İlk dokuz ayda TL USD’ye karşı %6.7 değer kaybetmiş ve €’ya karşı %1.5 değer kazanmıştır. 

Şirketin 2 milyar TL açık pozisyonu sebebiyle 65.1 milyon TL kur farkı gideri oluşmuştur. Şirket 

ilk dokuz ayı 203.7 milyon TL net karla kapatmıştır.  

İş süreçlerimizi sürekli gözden geçirip yenileyerek, pazar ve çevre koşullarını izleyerek 

büyümeye devam edeceğiz. Ekonomideki ve sektördeki gelişmeler bize, maliyet kontrolü ve 

verimliliğin giderek daha fazla ön plana çıktığını ve yeni projelerin sunumu konusunda 

müşterimizi yakından tanımanın önemli bir avantaja dönüştüğünü gösteriyor. Biz de bu amaçla 

iş modelimizi sürekli yeniden sorguluyor ve kendimizi geliştirmeye gayret ediyoruz. 

Torunlar GYO olarak ekonomimize ve sektörümüze sağladığımız desteği azami seviyeye 

çıkarmaya yönelik gayretlerimiz bundan sonra da artarak devam edecektir. Bu vesileyle kıymetli 
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hissedarlarımıza, özverili çalışma arkadaşlarıma ve Torunlar GYO’yu gayrimenkul 

sektörümüzün en önemli kuruluşlarından birisi haline getiren tüm değerli paydaşlarımıza 

teşekkürü bir borç bilirim. 

 

Aziz Torun 

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 


