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Değerli paydaşlarımız, 

Yılın ilk çeyreği, iç ve dış piyasalardaki belirsizliklerin önemli ölçüde arttığı bir dönem 

olmuştur. İlk çeyrekte elde edilen öncü göstergeler, gelişmiş ülkelerde ekonomik 

toparlanmanın devam etmekte olduğuna işaret etmektedir. Küresel üretim ve emtia endeksleri 

pozitif büyüme beklentilerini destekler niteliktedir. Makroekonomik verileri güçlü bir görünüm 

sergileyen ABD’de,  FED varlık alımlarını kademeli olarak azaltmaktadır. Tahvil alımlarının 

geçtiğimiz Aralık ayında azaltılmaya başlanması, gelişmekte olan ülkeler için belirsizlik ve 

endişe algısını azaltmıştır. Öte yandan, yakın dönemde niceliksel genişlemeye gidilmesi 

yönünde beklentiler olan Euro Bölgesi için büyüme tahminlerinde iyileşme söz konusudur. 

Gerek küresel ölçekteki toparlanmanın dünya ithalat talebindeki canlanmaya katkısı, gerekse 

Euro Bölgesi’nde uygulamaya geçebilecek olası niceliksel genişlemenin gelişmekte olan ülkeler 

açısından pozitif sonuçlar doğurması beklenmektedir. 

Seçim öncesinde yurt içinde yaşanan gelişmeler, bu dönemde Türkiye’nin diğer gelişmekte 

olan ülkelerden bir miktar negatif ayrışmasına neden oldu. Ekonomi, 2014 yılının ilk üç ayını 

siyasi beklentiler, küresel yeni koşullar, Merkez Bankası’nın sıkı para politikası ve ekonomi 

yönetiminin tasarruf önlemlerinin etkisi altında geçirdi.  

Makro ihtiyati tedbirler ve faizlerdeki sert yükselişin etkisi ile yurt içi talep gerilerken, yurt 

dışındaki ekonomik toparlanmanın dış ticaretimize olumlu yansıdığını, böylelikle büyümenin 

dinamiklerinde geçen seneye göre değişim meydana geldiğini görmekteyiz. Net ihracatın 

büyümeye katkısının daha güçlü olacağı bu seneyi %2,5 büyüme oranı ile tamamlayacağımızı 

tahmin etmekteyiz. 

Geçmiş yıllarda çok sayıda ağır krizden geçen bir ülke olarak Türkiye’nin zor koşullara 

adaptasyonu kuvvetlidir. Ayrıca, Türkiye kriz sürecinde pazarlarını kısa sürede 

çeşitlendirmeyi başarmış bir ülkedir. Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından yılın ikinci 

çeyrek dönemine ilişkin yeni ekonomik beklentiler de ön plana çıkmaya başladı. 

Yerel seçim tamamlanmış olmasına rağmen, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile genel seçimlerin öne 

alınması seçeneği ve iktidar partisinin ileriye dönük yapılanması konuları muhtemelen Mayıs- 

Haziran aylarında yine ekonomi üzerinde önemli bir belirleyici olacaktır. 

Yılın ikinci çeyrek döneminde ise iç talep ilk çeyreğin üzerinde olacaktır. Bu beklentilerin bir 

nedeni mevsimselliktir. İkinci çeyrek ekonomide aktivitenin en yüksek olduğu çeyrek dönemdir. 

Reel kesim beklentileri ile tüketici güveni de seçim sonrası iyimserliğine bağlı olarak Mart 

ayında yükselmişti. Seçim belirsizliğinin de ortadan kalkması ile birlikte hane halklarında 

harcama eğilimi daha yüksek olacaktır. 

İkinci çeyrekte Türk Lirası’nın değerine ilişkin yine çok sayıda değişken belirleyici olacaktır. 

Merkez Bankası faiz kararı, sermaye girişleri, olumsuza dönen kredi notu görünümleri,  ABD 

Merkez Bankası FED’in ve Avrupa Merkez Bankası’nın para politikaları ve nihayet siyasi 

gelişmeler belirleyici değişkenler olacaktır.  
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Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmeler başta gayrimenkul ve inşaat sektörleri olmak 

üzere birçok sektörü olumsuz etkilemiştir.  Ekonomideki dalgalanmalar,  döviz kurlarındaki 

hızlı yükseliş,  17 Aralık operasyonunun etkileri ve kış mevsiminin verdiği durgunluk da 

eklenince gayrimenkul ve inşaat sektörleri için de zorlu bir döneme girilmiştir. Kur 

dalgalanmalarının gayrimenkul pazarını 2014 yılında fiyatlama anlamında yeni bir dengeye 

yönlendireceği öngörülmektedir.  

Ofis ve perakende pazarındaki kiracılar kira teşvikleri talep etmekte, bu teşvikler döviz kuru 

sabitlemesi şeklinde gerçekleşmektedir. Perakende sektörünün Türkiye ekonomisi içindeki güçlü 

konumu, onun mevcut ekonomik durumun negatif etkilerine karşı dayanıklı olabilmesini 

sağlamaktadır. Ofis talebi birçok ulusal ve uluslararası firmanın İstanbul ofis pazarına giriş 

yapması ile güçlü bir görünüm sergilemeye devam etmiştir.  

Konut sektörü açısından 2014 yılının düzenli bir piyasaya geçiş anlamına geleceğini, 

bununla birlikte en azından yılın ilk yarısında faiz oranlarının düşmesinin beklenmemesine 

rağmen, kredi büyüklüğünün artacağı beklentileriyle birlikte, 2014’ün stabil görünen bir 

olgunlaşma yılı olacağı ihtimalini güçlendirmektedir. 

Torunlar GYO olarak, kaynaklarımızı etkin kullanarak, yenilikçiliği hayatımızın 

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

büyüyoruz. 

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.  31 Mart sonuna kadar satışı yapılan 961 konutun 562’sini, 128 ofisin 

118’ini ve 9 yatay ofisin 3’ünü teslim ettik.  M² bazında konutların %90’ı, ofislerin %75’i ve yatay 

ofislerin %30’u satıldı. Bu projede KDV dahil 563,9 milyon TL taahhütlü ön satış gerçekleştirdik 

ve teslimlerle birlikte kademe kademe kesin satış geliri olarak gelir tablosuna kaydetmeye 

başladık. Proje hasılatının %33’ünü ve m²’nin %28,5’ini yabancılardan elde ettik.  

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

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

center’ı, 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. Yılda 24 milyon ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz. 

Ofis ve rezidans olmak üzere üç bloktan oluşan ve kaba inşaatının yüzde 67’si tamamlanan 

Torun Center projesinde 42 katlı konut kulelerinin birinde 31., diğerinde 27. kata ulaşıldı. 36 

katlı ofis kulesinde ise 25. katta çalışmalar devam ediyor. Projemizde konutların yüzde 32’si, 

ofislerin ise yüzde 35’i satıldı. 2015 yılı  3. çeyreğinde tamamlamayı planladığımız projemiz 

bittiğinde İstanbullulara 10 bin metrekarelik modern bir kent meydanı armağan edeceğiz. Mart 

2014 Mart sonuna kadar taahhütlü önsatışlar sebebiyle  256,7 milyon TL avans aldık.  
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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 

edeceğiz.  

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 

TL yatırım yaptık. Bunun 143,8 milyon TL’sini Mall of İstanbul için harcadık.  

Portföyümüze dahil olan Paşabahçe arazisi için İstanbul Boğazı’na yakışır bir turizm projesi 

geliştirmek adına çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Kentsel dönüşüm kapsamında ihalesini 

kazandığımız Eyüp’teki arazi için, KİPTAŞ ile işbirliğine girerek gerçekleştireceğimiz projenin 

başlama vuruşu için de geri sayımımız başladı. Her iki projenin inşaat izinlerini en kısa sürede 

alarak inşaata başlamayı planlıyoruz. Daha önce sizlerle paylaştığımız Maltepe’de bulunan 

arazimizde ise modern bir kent yaşamının imkânlarını sunan bir konut projesi için hızla 

çalışıyoruz.  

Bu dönemde 5.5 milyar TL olan portföy değerinin %39’unu AVM ve %35’ini devam eden 

projeler oluşturmaktadır. Eyüp Kiptaş projesi henüz portföye girmemiştir. Bilanço 

büyüklüğümüz 6 milyar TL’ye ve piyasa değerimiz 1,4 milyar TL’ye ulaştı. 

AVM tarafında başarılı bir üç ayı geride bıraktık. Bulvar Samsun hariç 4 AVM’den ortak alan 

geliri dahil 40 milyon TL toplam gelir elde ettik.  Sadece kira gelirimiz geçen yılın aynı dönemine 

göre %14,1 arttı. AVM’lerimiz %73,1 marjla çalışmaktadır. İlk üç ayda  TL/ABD Doları 1,95 ve 

TL/Avro 2,65 olarak sabitlediğimiz kur, ikinci üç ayda TL/ABD Doları 2,00 ve TL/Avro 2,75 

olarak uygulanmaya devam edecek. AVM ziyaretçi sayılarımız ilk üç ayda %5,2 ve kiracılarımızın 

ciroları %11,4 arttı.   

Konut tarafında teslimine devam ettiğimiz Mall of İstanbul projesinin de katkısıyla 206,8  milyon 

TL konut satış geliri elde ettik. Korupark Terrace projesinde 678 daireden 425 adedinin kesin 

satışını tamamladık. Böylece toplam net satış gelirlerimiz %425,3 artarak 246,8 milyon TL’ye, 

VAFÖK %84,7 artarak 56,5 milyon TL’ye ulaştı. Ancak bu dönem satışlarımızın %84’ü konut 

ağırlıklı olduğundan VAFÖK marjı, geçen yılın altında kaldı. Bunda özellikle Mall of İstanbul 

göreceli düşük fiyatla satılan ilk ünitelerin teslimlerinin önce yapılması, konut ve ofislerinin satış 

maliyetinin aktifleştirilen finansal gider maliyeti ve adil değerleme muhasebe uygulaması 

sebebiyle artan arsa payının da eklenmesi ile yükselmesi rol oynadı.  

İlk üç ayda TL ABD Doları’na karşı %2,6 ve Avro’ya karşı %2,4 değer kaybetmiştir. Şirketin 1,8 

milyar TL açık pozisyonu sebebiyle 9,7 milyon TL kur farkı gideri oluşmuştur. Buna rağmen, 

Şirket ilk üç ayı 20,4 milyon TL net kârla kapatmıştır.  
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Yönetim kurulumuz şirketimizin yüksek yatırım hamlesi içinde bulunduğu bu dönemde 

finansman dengesini de dikkate alarak 29.05.2014’te yapılacak genel kurulda 30 milyon TL 

temettü teklifini ortaklarımızın onayına sunacak. 

2014 yılında yüksek faiz ortamı ve oynak kur hareketleri sebebiyle azami dikkat ile riskleri 

yönetmeye devam edeceğiz. 30 Mart seçimlerinden sonra siyasi belirsizliğin azalması ve dış 

piyasaların sakinleşmesi ile kurların istikrar bulması ve faizlerin düşme eğilimine girmesi de 

önümüzdeki aylara dönük iyimserliğimizi arttırıyor. Bu dönemde bütün dikkatimizi 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 

 

 


