
İŞ, ALIŞVERİŞ VE 
YAŞAM ALANLARI 
GELİŞTİRMEK 
ÜZERİNE 
10 İYİ FİKİR

TO R U N L A R 

GYO  A . Ş .

2013 
FA A L İ Y E T 

R A P O R U



Ticari Unvanı : Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
Kuruluş Tarihi : 20.09.1996
GYO Dönüşüm Tarihi : 21.01.2008
Çıkarılmış Sermayesi : 500.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 1.000.000.000 TL
Halka Arz Tarihi ve Halka Arz Fiyatı : 18.10.2010/3.27 TL
Şirket Merkezi : İstanbul
İstanbul Ticaret Sicil No : 353242
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul
Vergi Dairesi : Anadolu Kurumlar VD - 9460032851
İşlem Gördüğü Borsa : Borsa İstanbul A.Ş.
İşlem Sembolü : TRGYO



İŞ, ALIŞVERİŞ VE 
YAŞAM ALANLARI 

GELİŞTİRMEK ÜZERİNE 
10 İYİ FİKİR

Torunlar GYO
2013 Faaliyet Raporu



5 Fark edilmek için önce fark etmek 
gerekir 

9 Bizimkisi bir azim hikâyesi
12 Torunlar GYO: Uzun bir hikâye için kısa 

bir özet
14 İş, alışveriş ve yaşam alanları 

geliştirmek üzerine 10 iyi fikir
34 Otuz dört yılda kısa bir gezinti
36 Geleceğe ülkemize duyduğumuz 

güvenle bakıyoruz

37 Rekabet üstünlüklerimiz farklılığımız 
temelinde yükseliyor

39 Yenilik ve gelişmelerimizle 2013 boyunca 
gündemde kaldık!

41 Finansal Gücümüz
44 Geleceğe yönelik beklentilerimiz yüksek
48  Gelişmiş ekonomilerde konut fiyatları 

yeniden yükseliyor
51 Türkiye büyümeye devam edecek...
59 Sektörün yatırım potansiyeli büyük
64 Hayat defterinde adımızın yanına 

yaptıklarımız yazılıyor!

Başkan’ın  
kaleminden...                          

► 4-65

“Gayrimenkul işi, bilgi-birikim-deneyim ister, 
hatta tüm bunların toplamından da fazla bir şekilde 
sezgiyle gelişir. Sezgilerine güvenmeyen, bu sektöre 
yatırım yapmasın. Kaybetmesi kaçınılmazdır. 
Yıllarımı bu işe vermiş bir yatırımcı olarak bunu 
rahatlıkla söyleyebilirim.” 



66 Yönetim Kurulu 
71 Bağımsızlık Beyanı 
71 Bağımsızlık Beyanı 
72 İcra Kurulu 
74 Şirketimizin Sermaye ve  

Ortaklık Yapısı
78 Başlıca Finansal Göstergeler
79  2013 Yılı Faaliyet Sonuçlarının 

Değerlendirilmesi
85  Ortaklık Hisse Senedi 

Performansına İlişkin Bilgiler    
87 Net Aktif Değer Tablosu 
89 Torunlar GYO A.Ş. 29 Mayıs 2014 

Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel 
Kurul Toplantı Gündemi

90 Genel Kurul Toplantıları
92  Kâr Dağıtım Politikası
93  Kâr Dağıtım Tablosu
94 Torunlar GYO’nun Varlıkları
126 Riskler ve Yönetim Organının 

Değerlendirmesi  
128 31.12.2013 Faaliyet Dönemi 

Sonrasında İlgili Kamuya 
Açıklanan Önemli Olaylar 

173 1 Ocak - 31 Aralık 2013 Hesap 
Dönemine Ait Konsolide 
Finansal Tablolar ve

    Bağımsız Denetim Raporu

130  2013 Yılı Faaliyet Dönemi 
İçinde Ana Sözleşme’de Yapılan 
Değişiklikler ve Nedenleri 

134  Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
Mevzuatındaki Değişiklikler

136  Ortaklık Portföyündeki Varlık 
ve Haklara İlişkin Hizmet Veren 
Danışman Şirket, İşletmeci 
Şirket, Gayrimenkul Değerleme 
Şirketi, Portföy Yönetim Şirketi 
ve Saklama Kuruluşuna İlişkin 
Bilgiler 

138  Ortaklığın İç Kontrol Sistemi ile 
İç ve Dış Denetim Faaliyetleri 
Hakkında Bilgiler 

139  İlişkili Taraf İşlemine İlişkin 
Rapor

145  Diğer Hususlar 
146  Ödüllerimiz ve Sertifikalarımız
147  Sürdürülebilirlik 
154  Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum 

Raporu

FaaliYeTleR      

► 66-174

FinanSallaR  
► 173-266



4 TORUNLAR GYO 2013 FAALİYET RAPORU BAŞKAN’IN KALEMİNDEN...
►

BAŞKAN’IN KALEMİNDEN...



5İş, Alışverİş ve YAşAm AlAnlArı Gelİştİrmek Üzerİne 10 İYİ Fİkİr

Fark edilmek için önce fark etmek gerekir

Torunlar Grubu’nu kardeşim Mehmet Torun’la kurduk. Grubumuz çalışma-

larını, bugün özellikle gayrimenkul, gıda ve enerji sektörlerinde sürdürüyor. 

İş hayatımız boyunca adımızı taşıyan marka kalitesi, bizim için her şeyden 

önemli oldu. Kalite farkının üretim ve hizmet farkıyla yaratıldığını ise daha 

çocuk yaşlarımızda, babamızın yanında öğrendik. 

Grubumuzun 2013 yılı sonundaki toplam varlıkları 9,5 milyar TL’ye, öz kay-

nak büyüklüğü ise 4,1 milyar TL’ye ulaştı. Toplam varlıklarımızın %61,4’ünü 

gayrimenkul, %22,9’unu enerji ve %15,7’sini ise gıda oluşturuyor. Satışlarımız 

içinde enerji %62, gıda %30 ve gayrimenkul %8 oranında ağırlık taşıyor. Grubu-

muzun faaliyet alanları arasında özel bir yeri olan GYO dışındaki diğer şirket-

leri arasında, öncelikle Başkent Doğalgaz’ı, inşaat danışmanlığı yapan Torun 

Yapı’yı, Torun Kâğıt’ı ve Şeker Gayrimenkul’ü sayabilirim. 

Torunlar GYO ellerimizde doğdu... Ülkemizin de gururu oldu!

1977’de, küçük ölçekli konut projeleriyle inşaat sektörüne girdik. Akılcı pazar 

analizleri yaparak istikrarlı adımlarla ilerlediğimizden gayrimenkul geliştirme 

ve yatırım faaliyetlerine başlamaya hazır olduğumuzu fark ettik. Takvimler, 

1996’yı gösteriyordu. 2008’de gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünü kazana-

rak gayrimenkul faaliyetlerimize daha fazla odaklanmaya başladık. Gayrimen-

kul pazarında geçmiş başarılarımızdan aldığımız güç ve gelişmelerin seyrine 

geniş bir vizörden bakabilme özelliğimizle sektörümüzün öncü grupları arasın-

da yer almasını bildik. 1980’li yıllardan beri büyüyen ve değerler yaratan bir 

markanın uyandırdığı güvenle ilerliyoruz. 

Gayrimenkul işi, bilgi-birikim-deneyim ister, hatta tüm bunların 
toplamından da fazla bir şekilde sezgiyle gelişir. Sezgilerine 

güvenmeyen, bu sektöre yatırım yapmasın. Kaybetmesi kaçınılmazdır. 
Yıllarını bu işe vermiş bir yatırımcı olarak bunu rahatlıkla 

söyleyebilirim. 
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Tamamlanmış projelerimiz arasında 

• Bursa Zafer Plaza, 

• İstanbul Torium AVM 

• Bursa Korupark AVM 

• Antalya Deepo Outlet AVM 

• Ankara ANKAmall + Crowne Plaza Otel 

• Marmaris Netsel Marina 

• Nishİstanbul 

• Bursa Korupark Evleri 1., 2. ve 3. Etaplar ile 

• Bulvar Samsun AVM 

bulunuyor. 

Devam eden projelerimiz arasında 

• Mall of İstanbul

• İstanbul Torun Tower ve 

• İstanbul Torun Center’ı 

Geliştirdiğimiz ve başlayacağımız projeler arasında 

• İstanbul Paşabahçe arazisi projesini, 

• Maltepe’de hayata geçirilecek konut projesini, 

• Eyüp – Alibeyköy’de inşa edilecek KİPTAŞ Projesi’ni, 

• Kemankeş Butik Otel’i ve 

• Kayabaşı arsası projesini 

sayabilirim.

Bugün, ülkemizin en geniş GYO portföylerinden birine sahibiz! 

31 Aralık 2013 itibarıyla 6,3 milyar TL olan konsolide toplam varlıklarımız 

içinde %67,7’sini gayrimenkuller ve gayrimenkul projeleri; gayrimenkul port-

föyünün %44,7’sini ise alışveriş merkezlerimiz oluşturuyor. 

Biliyor musunuz, aslında iş hayatı, nihai bilgiler üstünde yükselmez. 
Bunu söylerken, temel bilgilerin önemini göz ardı etmediğimin tabii 

ki, farkındasınız. Her ne iş yapıyorsanız, ben bu işi öyle bir farklı 
yapabilmeliyim ki, hem rakiplerimden ayrışmalı, hem zaman/maliyet 
parametresini gözetmeli (hatta mümkünse düşürmeli), hem artı değer 
yaratmalı, hem de farklılığımla öne çıkabilmeliyim diye bakmalısınız.
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2010’da BİST 100 Ulusal Endeksi’nde işlem görmeye başladığımızdan beri 

Borsa İstanbul’da işlem gören GYO’lar arasında, toplam piyasa değeri itibarıyla 

en büyük ikinci GYO unvanını da taşımaya başladık. 

İşte bu duruşun sırrı, odaklanmada ve bir o kadar da işinizi sahiplenmede 

yatar. Eğer tüm bilgi ve birikiminizle birlikte ruhunuzu, benliğinizi katarak 

yaptığınız işe odaklanırsanız, bir fark yaratabilirsiniz. 

Türkiye’yle birlikte Türkiye’nin gıda ihtiyacı da büyüyor!

Aslında, grubumuzun temelleri 1976’da toptancılık işine girmemizle atıldı 

diyebilirim. Bakkal işlettiğimiz o dönemlerde şeker fabrikasından şeker alıyor, 

bir yandan da şeker toptancılığı yapıyorduk. 1980’li yıllarda kurulan Torunlar 

Gıda’yla kendimizi gıda sektörünün içinde bulduk. Böylece, yağlı tohumlar, 

soya fasulyesi, ayçiçeği, pirinç üretmeye başladık. Ama bu arada şeker pancarı-

nı hem ürettik, hem de ithalatını yapmaya 

başladık. 

Bugün, 

• Edirne Uzunköprü’de pirinç, 

• Kütahya’da şeker, 

• Balıkesir Bandırma’da pirinç, soya fa-

sulyesi, ayçiçeği ve kanola işleme tesisleri, 

• Mersin’de pirinç, 

• Adana Karataş’ta soya fasulyesi ve yağ 

fabrikamız bulunuyor.

O günlerde hem Türkiye’de üretim yapı-

yor, hem de ürünlerimizi ABD, Arjantin, 

Paraguay ve Brezilya pazarlarından ithal ediyorduk.

2013’ü 909 milyon TL net satış ile tamamlayan Torunlar Gıda gelirlerinin 

%57’sini soya fasulyesi, %28’ini soya küspesi oluşturuyor.

1980’de bir kolektif şirket 
kurarak Unkapanı’nda 
küçük bir yer tuttuk ve 
toptancılığa başladık. 

1983’te ise anonim şirket 
olduk. [O yıllarda anonim 

şirket olabilmenin 
zorluklarını ancak iş 
dünyasında olanlar 

bilebilir.] 
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Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kurulu-

şunun yer aldığı İSO 500 listesinde 98’inci 

sıradayız. Şirketimizin en büyük rakipleri 

arasında, Bunge, Noble, Cargill, ADM gibi 

önemli uluslararası oyuncuları sayabili-

rim. Tabii bu arada, Torunlar Gıda’nın da 

onların önemli rakipleri arasında yer aldı-

ğını unutmamak gerekiyor.

İnsan için gıda ne ise, ülke için enerji de o!

2013 yılına geldiğimizde, Başkent Doğal-

gaz’ı, Özelleştirme İdaresi’nden 1,162 mil-

yon ABD doları bedelle satın alarak enerji sektörüne de adım attık. Enerji üre-

timinde Türkiye genelinde %7,7 ve özel sektördeki rakiplerimiz arasında ise %35 

pazar payına sahibiz. Başkent Doğalgaz olarak, 2,1 milyar TL’lik 2013 satışlarıy-

la Türkiye’nin ikinci büyük gaz dağıtım şirketi unvanını elimizde tutuyoruz. 

Dünyanın neresine giderseniz gidin, enerji her zaman lokomotif bir sektör 

olmuştur. Enerji üretiminde ve tedarikindeki en ufak bir aksaklık ya da öngö-

rülebilen / öngörülemeyen herhangi bir olumsuzluk, hayatın her alanını etki-

ler; karşılanması zor kayıplara yol açabilir. Enerji sektöründeki yatırımlarımızı 

ve ARGE çalışmalarımızı bu önemli gerçeği göz önünde tutarak yapıyoruz. 

Türkiye nüfusunun %6,5’ine enerji hizmeti veriyoruz. 9.500 kilometre altya-

pı şebekesine ve 3,5 milyar m3 doğalgaz çevrim hacmine sahibiz. Enerji grubu-

muz, yılda 15,5 milyon fatura kesiyor. Doğalgaz satışlarımızın %81’ini mesken-

lere yapıyoruz. Abonelerimizin %73’ü ön ödemeli abonelerdir.

Gerek çalışanlarıma, 
gerekse çözüm ortaklarıma 
hep şunu söyledim ve yeri 

geldiğinde söylemeye 
devam edeceğim: Her 

işte fırsatlar vardır; yeter 
ki, o iş fırsatlarını doğru 

değerlendirebilelim.

Grubumuz, köklü geçmişiyle, güçlü yapısıyla gıdadan enerjiye, 
inşaattan gayrimenkul yatırım ortaklığına hayatın her alanında katma 
değer yaratan ürün ve hizmetlerle rakiplerinden ayrılmaya başladı. Bir 
yandan kalite bilincinin gelişmesinde öncü bir aile şirketi olmaya özen 

gösteriyor, diğer yandan pazar beklentilerini aşan bir öngörüyle gelecek 
planlarımızı şekillendiriyoruz.
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Bizimkisi bir azim hikâyesi

Grubumuzun hikâyesi, benim 1960’lı yıllarda bir yandan ilkokulda okur-

ken,bir yandan da babamın işlerine yardım etmemle başladı diyebilirim. Ben 

iktisat fakültesi mezunuyum. Ama beni ve grubumuzu bu günlere getiren, 

annem de dahil ailemdeki herkesin canla 

başla çalışması, birbirine destek olması-

dır. Şu gerçeğin altını özellikle çizmek iste-

rim: Kamuoyunun Torunlar Grubu olarak 

tanıdığı ailemle birlikte, sadece bir başarı 

hikâyesi değil, daha iyi bir dünya ve daha 

güzel bir hayat hayalini gerçekleştirmek 

için bir azim hikâyesi yazdık, yazıyoruz, 

yazmaya da devam edeceğiz. 

Babam, Karaköy’de daha ziyade Rum es-

nafın bulunduğu denize paralel Fermeneci-

ler Sokağı’ndaki bir han girişinde çay ocağı 

işletiyordu. Okumak için 8 yaşında onun 

yanına geldim. Annem ve kardeşlerim ise 

köyde kaldı. Babamla aynı hanın çatı katında yaşıyorduk. Çatı katı dediğime 

bakmayın, 15 m2 kadar, yer yer boynunuzu eğmeden ayakta duramadığınız bir 

yer hayal edin... Yer yataklarında oturduğunuz, uyuduğunuz, sobasız, bir yer. 

Üstelik o kadarcık yerde beş kişi birden kalıyoruz. O ortamda ders çalışıyorum. 

Sabah erkenden kalkıyor, babama yardım etmek için, gözüm saatte, çay – kahve 

dağıtıyorum, boşları toplamaya çalışıyorum, kitap – defterlerimi kaptığım gibi 

okula koşturuyorum. Tabii genellikle de geç kalıyorum. Allahtan öğretmenim 

durumumu biliyor, derslerimdeki başarımın etkisiyle de geç kalışlarıma göz yu-

muyor. İşte kendimi emek yoğun, tempolu iş hayatının içinde böyle buldum. 

1960’lı yıllar, biliyorsunuz 
Türkiye’nin gerek siyasi 

gerekse ekonomik yönden 
kabuk değiştirdiği, toplum 

dinamiklerinin farklılaştığı, 
hayatın ev içlerinde olduğu 

kadar mahallelerde, 
sokaklarda, kahvelerde, 
okullarda da şekillendiği 

yıllardı. 

Esnaf arkadaşları babamın sağduyusuna güvenir, başları sıkıştığında 
danışır, görüşlerine önem verirdi. Babam bir olayı ya da sorunu çok 

yönlü değerlendirme, sonuç çıkarma becerisine –neredeyse– doğuştan 
sahip olan insanlardandı. Sezgileri güçlüydü. Destek olmayı iyi bildiği 
gibi, bundan zevk de alırdı. Kısacası babam, iş hayatında çok sevilirdi.
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Sonra babam, küçücük bir bakkal dükkânı açtı; üstelik öğlenleri esnafa ye-

mek de hazırlıyordu. Tabii benim iş yüküm daha da arttı. Sadece öğle saatle-

rinde günlük iş cirosunun yarısından fazlasını yapmanızı gerektiren, gecenin 

11:00’ine kadar süren bir iş temposu: okul – bakkal dükkânı – okul – bakkal dük-

kânı... Bu tempo ben İktisat Fakültesi’nin ikinci sınıfına gidene kadar sürdü. 

Kardeşim askerden gelince, yaz tatilleri dışında sadece derslerimle ilgilenme 

fırsatı buldum. Tempolu yaşamaya alıştım ya, bir de sosyoloji bölümüne kayıt 

oldum. Ekonomik hayatın hem bizzat içinde, hem de teorik yönden piştikçe pi-

şiyorum bu arada. Şimdi düşünüyorum da, benim hayattaki en büyük şansım 

babam gibi bir babaya sahip olmaktı.

Bizim için 80’li yıllar Unkapanı’nda toptancılık yapmakla başladı. Karde-

şimle Torunlar Gıda’yı kurduk, ama ilk başlarda şahıs işletmesi gibiydi. Bakkal 

işletirken şeker fabrikasından şeker alıyor, şeker toptancılığı yapıyorduk. 1981 

başında ise şekeri Unkapanı’nda toptancı statüsünde satmaya başladık. Sonra 

Torunlar Gıda A.Ş.’nin kuruluşu, 1983’e rastladı.

Toptancılık sırasında asıl atağımızı 1989’da ithalat yaparak gerçekleştirdik. 

Şeker ve pirinç ithalatı yaptık. Herkes Uzakdoğu’ya gezip eğlenmek için gider-

ken, tatil yaparken ben orada pirinç üreten firmaları bulup numuneler alarak 

Türkiye’ye getirdim. İthal ettiğimiz uzun taneli pirinci piyasa tutmadı, zorlan-

dık, zarar ettik. Dış ticareti böyle böyle öğrendik. Bu bizi yıldırdı mı?.. Hayır, 

asla yıldırmadı. Aksine kamçıladı bile diyebilirim. Ayrıca bu süreçte, yeni yatı-

rım ve pazarlama yöntemlerini, farklı satış biçimlerini keşfettik. 

Peki ne yaptık?.. O zaman biz de çeltik fabrikası kuralım, işlenmiş hazır pi-

rinci değil, kabuklusunu getirelim dedik. İşte o zaman var olan pazar koşulla-

rında bir fark yaratabilecektik. Çünkü çeltiği daha kolay buluyor, işlenmiş 

Babam, mal aldığı toptancılara parayı söz verdiği günde ya kendisi 
götürür ya da bizimle gönderirdi. Verilen bir söz, günü gününe yerine 

getirilmeli, o günlerin deyişiyle, söz asla yere düşürülmemeliydi. 
Babamızdan ve o günlerin ticaret erbabından öğrendiğimiz bu ilkeyi hiç 

unutmadık ve yaşatmak için de elimizden geleni ardımıza koymadık. 
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pirinci her zaman kolay ve uygun fiyattan bulamıyorsunuz. Oysa çeltiği 

daha uygun fiyata alırsınız. Bunu işlemek için rakipler 50 dolar harcıyorsa biz 

belki 30 dolar harcayacağız; bu aşamada bir marj kazanacağız diye çeltik fabri-

kası kurduk. Böylece o alanda bir fark yaratarak rekabet üstünlüğü sağladık. 

Daha sonraki yıllarda (2005’ten sonra) Trakya’da çeltik ekimi yaptık; fizibili-

tesini yaptıktan sonra Bulgaristan’da tarla kiraladık, çeltik ekmeye başladık.

1990’lı yıllara geldiğimizde şekere ithalat izni çıktı ve bakkal işletmekten 

gelen tecrübelerimizle şekeri müşterinin tanıdığı / bildiği ambalajla (beyaz 

çuvalla) getirdik. Diğer ithalatçılardan bizi 

ayıran da bu oldu. Şekeri herkes aynı fiyat-

tan satıyordu, biz Türkiye’nin her şehrine 

dükkâna teslim, farklı fiyattan toptan şe-

ker sattık. Sektörü bildiğimiz için Antep, 

Konya, Balıkesir gibi şehirlerde tanıdığı-

mız firmalara esneklik tanıyarak, esnaf to-

leransı kullanarak 4 ayda 60.000 ton şeker 

ithal ettik ve sattık. Birkaç milyon dolarla 

elli – altmış milyon dolarlık bir işi yönettik. 

Biraz babamızdan kazandığımız itibarı kul-

lanarak, biraz da ticari pratik zekâyla, az 

parayla işi satranç gibi planlayarak altmış bin ton şekeri depoya 1 kg bile indir-

meden sattık.

Doğal olarak iki yıl sonra Türkiye’de ithalattan kaynaklanan bir şeker fazlası 

oldu. Konya Şeker Fabrikasının elinde de fazla şeker kaldı. Hükümet şekeri ih-

raç etmek için teşvik koydu. Biz de şekeri nasıl ihraç ederiz düşüncesine geldik. 

Türkiye Şeker Fabrikalarıyla bir yıllık 40.000 tonluk şeker anlaşması yaptık. 

Bir yıl içinde bu kırk bin ton şekeri ihraç etmek üzere İran, Irak, Azerbaycan, 

Gürcistan gibi çevre ülkelere, 10 dolar kazanmışız, 5 dolar kazanmışız bakma-

dan, hangi ülke için hangi fiyat uygunsa, o fiyattan şeker sattık. Böylece şeker 

ihracatında patlamaya neden olduk. Hem işimiz ivme kazandı, hem birikim 

gerçekleştirdik, hem de tecrübe kazandık. 

1996’da ise başarısızlıkla sonuçlanan bir çay girişimciliğimiz oldu. Aslında, 

toptancılık yaptığımız dönemde Çaykur’un önemli bayilerinden birisiydik. O 

sıralarda Türkiye’de özel sektöre çay üretim izni verildi verilmesine de, Çaykur 

fiyat politikasını değiştirmedi. Bu yüzden özel sektörde fabrika kurup kapatan-

Babamın, neredeyse 
doğuştan diyeceğim 

girişimci bir ruhu vardı. 
Risk almaktan kaçınmaz, 

bunun olumlu ya da 
olumsuz sonuçlarını 

omuzlarında taşımayı iyi 
bilirdi. 
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lar, zarara girenler oldu. O kurumlardan biri de bizdik. Çaykur fabrikalarından 

birisini aldık; paketleme tesisi falan kurduk. Başarılı olamayışımızın nedeni 

aslında şuydu: biz toptancılığa, kamyonla 50 ton, 20 ton, 30 ton gibi miktar-

larda mal satmaya alışmışız. Biri gelip bizden 5 koli çay istediği zaman tuhaf 

karşılıyor, içten içe bununla uğraşılır mı diye düşünüyorduk. Hâlbuki çay işini 

yapanların, bakkal / market dolaşıp eksiğini gediğini tespit eden elemanla ça-

lışmak, promosyon yapmak, tadım etkinlikleri düzenlemek gibi farklı pazarla-

ma teknikleri kullanması gerekiyor. Tabii bütün bunları sonradan fark ettik. 

Ama iş işten geçmişti. Sonuç olarak çay işinde başarılı olamadık.

Torunlar GYO: 
Uzun bir hikâye için kısa bir özet

İlkeli ve köklü geçmişimiz, yelpazesi geniş deneyimimiz, AVM, konut, eğ-

lence ve ofis odaklı gayrimenkul geliştirme projelerine yaptığımız yatırımlar 

sayesinde sektörümüzün önde gelen temsilcilerinden biri olduğumuzdan bu-

gün artık kimsenin kuşkusu olmadığı kanısındayım. 

Özellikle 2010’da halka arz olan ve BIST 100 Ulusal Endeksi’nde işlem gören 

Torunlar GYO, Borsa İstanbul’da işlem gören GYO’lar arasında, toplam piyasa de-

ğeri itibarıyla en büyük ikinci GYO unvanını taşıyor. Kuruculardan ben ve karde-

şim Mehmet Torun, 500 milyon TL’lik şirket sermayesinin %80’ine sahibiz. 

Sadece 2010 – 2013 yılları arasında hayata geçirdiğimiz projelerle 1,2 milyar 

TL yatırım gerçekleştiren Şirketimiz, 2013’te varlık büyüklüğünü bir önceki yıla 

oranla %41,3 artırarak 6,3 milyar TL’ye ulaştırdı.

Şirketimizin konsolide toplam varlıkların %67,7’sini gayrimenkuller ve gay-

rimenkul projeleri; gayrimenkul varlıklarının %44,7’sini ise alışveriş merkezle-

ri oluşturuyor. 

Churchill’in meşhur bir sözü vardır: Başarı bir hatadan diğerine 
coşkuyu kaybetmeden gidebilme kabiliyetidir. Biz de 50 yıllık iş 

hayatımızda hatalarımızdan ders alarak ve bir daha benzer hataları 
yapmayarak başarı köprüsünü kurduk.
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Büyüme potansiyeli yüksek konut, ofis, AVM, otel gibi çeşitli karma kulla-

nım amaçlı geliştirme projeleri ve proje geliştirilecek arsalar da, varlıklarımız 

bünyesinde yer alıyor. Şirketimiz, 2013’te vergi, amortisman ve faiz öncesi kâ-

rını (VAFÖK/EBITDA) bir önceki yıla göre %13,1 artırarak 157,6 milyon TL’ye yük-

seltti.

Torunlar GYO’nun ana stratejisi, 

•  Çeşitlendirilmiş ve AVM ağırlıklı portföy kompozisyonuyla istikrarlı, sürekli 

ve yüksek kira geliri elde etmek,

•  Devam eden projelerden sağlanan kuvvetli nakit akışıyla güçlü mali yapıyı 

korumak,

•  Kurumsal büyümeye ivme kazandıran kaynak sürdürülebilirliğini sağlamak.

Farklı ihtiyaç ve beklentileri karşılayan konut geliştirme projelerimizle geniş 

mi geniş müşteri tabanına hitap ediyoruz. Ayrıca, Türkiye’nin en büyük yerli 

AVM yatırımcısı unvanıyla farklı ulusal ve uluslararası markaları içeren bir ki-

racı karmasına ve kapsamlı bir perakende ağına sahibiz.

Tüm çalışanlarımıza, paydaşlarımıza, çözüm ortaklarımıza 
Şirketimizin, Türkiye gayrimenkul sektöründeki köklü geçmişimizi ve 

piyasa itibarımızı, engin deneyimimizi, güçlü bilgi birikimimizi ve öncü 
kimliğimizi destekleyen doğru öngörülerimizle, geliştirme ve varlık 
yönetiminde önemli rekabet üstünlüklerini elinde bulundurduğunu 

özellikle belirtmek isterim.

Değerlerimizle büyüyor, Türkiye’ye değer katan projelerimizle 
Avrupa’nın en büyüğü olma yolunda ilerliyoruz.
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Türkiye’nin beşinci büyük şehri Bursa’nın ilk alışveriş merkezi 
Zafer Plaza’yı, şehir merkezinde yaya ve araç trafiğinin en 
yoğun olduğu bölgede, Ekim 1999’da hizmete açtık. Çevrenin 
mimari dokusunu koruyabilmek için, projeyi cadde seviyesinin 
altında üç kat çarşı ve üç kat otopark olmak üzere altı kat inşa 
ederek gerçekleştirdik. Yapının ortasında bulunan ve alışveriş 
merkezini gün ışığıyla buluşturan cam piramidin zaman içinde 
şehrin sembol yapıları arasında yer alması, bizi ziyadesiyle 
gururlandırdı.

Metro, tramvay ve diğer toplu ulaşım araçlarının ara durak 
istasyonunda bulunan Zafer Plaza’nın 54.000 m2 olan toplam 
inşaat alanını 2009’da konsept yenilemeyle birlikte büyüterek 
57.122 m2’ye çıkardık. 

Zafer Plaza, özel araçla ulaşım sağlayamayan tüketicilerin, 
özellikle de gençlerin tercih ettiği bir alışveriş merkezi 
oldu; Bursalıları tüm gelir gruplarına hitap eden markalarla 
buluşturdu. İddialı ve güncelliğini koruyan marka karmasıyla, 
düzenlediği kampanyalarla, yatırımlarıyla her dönem trendlerin 
merkezinde kalabildi ve bizim en iyi 10 fikrimizden biri olarak 
hayatın nabzını tutuyor. Zafer Plaza’nın, 2001’de AMPD (Alışveriş 
Merkezleri ve Perakendeciler Derneği) tarafından  
“En iyi Alışveriş Merkezi” seçildiğini de ayrıca belirtmek isterim.

ZAFER PLAZA
Açılış tarihi
1999

Kiralanabilir alan
23.449 m2

Mağaza sayısı
122

Ziyaretçi sayısı
12.773.097

Aldığı ödüller
AMPD tarafından Yılın  
Alışveriş Merkezi (2001)

Yatırım maliyeti
18.4 milyon TL

Ekspertiz değeri
223 milyon TL

Tarihi bir kentin 
tam kalbinde, 
özgün dokuya 
zarar vermeden 
yepyeni bir 
şehir simgesi 
yaratmak

 HAYATA GEÇTİ
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Bu öyle incelik isteyen bir 
iş ki, bazen tasarlaması, 

yapımından daha çok 
zaman alıyor. Ortaya 
konan her proje, şehir 
kültürünün bir parçası 
olmalı her şeyden önce; 
zenginleştirmeli, değer 

katmalı, yeni bir heyecan 
uyandırmalı görende. 

Bu yüzden gençlere hep 
geçmiş değerlere sahip 
çıkmadan yeni değerler 

ortaya koyamayacaklarını 
söylüyorum; söylemeye de 

devam edeceğim.  
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Torunlar 
GYO’nun 

İstanbul’da ilk  
AVM yatırımı

Bulunduğu bölgenin genç ve çalışan nüfus avantajını iyi 
değerlendirmek için Torium’da, güçlü bir mağaza karması 
oluşturduk. Alışveriş merkezlerinde ilk defa 11 metre aks 
aralıklarıyla mağazalara geniş cephe kazandırılırken, markalara 
kendilerini geniş alanlarda sunma olanağı sağladık. 

Alışveriş merkezinin bir diğer önemli özelliği ise açık cadde 
mağazaları formundaki çarşı katı. Bu kat restoran, kafe, bowling 
salonu ve açık hava oturma alanlarıyla ziyaretçilere yeni bir 
konfor sunuyor; mevcut sahnesiyle bahar ve yaz aylarında 
dinleti ve etkinliklere ev sahipliği yapıyor. 

Torium, geniş atrium ve galerileri, gün ışığından maksimum 
yararlanan aydınlık cephesi, su havuzları, zengin peyzajıyla 
ferah bir alışveriş merkezi. Ayrıca, Türkiye’nin ilk LEED 
sertifikasına sahip alışveriş merkezi olmasından elbette gurur 
duyuyoruz.

TORIUM
Açılış tarihi
Ekim 2010

Kiralanabilir alan
88.587 m2 

Mağaza sayısı
149

Ziyaretçi sayısı
10.025.420

Yatırım maliyeti
221 milyon TL

Ekspertiz değeri
584.6 milyon TL

Türkiye’nin tek 
kapalı kar eğlence 
merkezine sahip 
çok renkli bir 
dünya  
yaratmak

 HAYATA GEÇTİ
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Torium, bizim 
İstanbul’da yaptığımız 

ilk yatırımımız; ilk 
gözağrımız... Üstelik, 
İstanbul’un en büyük 

alışveriş merkezlerinden. 
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İstanbul’un kalbinde, gol seslerinin yükseldiği o büyük 
meydanda Torun Center kuleleri yükseliyor, İstanbul’un 
simgeleri arasına katılacak bir değerler toplamı hayat 
buluyor. Evet, Torun Center, bir değerler toplamı ve daha 
fazlası. 

İstanbul’u İstanbul’un kalbindeki değerlerle kucaklayan 
bir yaşam merkezi, hep hayalimdi ve bu hayal zaman 
içinde Torunlar ailesinin de hayali olmuştu. Torun Center’a 
hayallerimizin gerçekleştiği yer diye bakıyorum bu yüzden. 

Düşünsenize, üç kulenin de bütün cephelerinden, İstanbul 
Boğazı, Marmara Denizi, Adalar ve tarihi yarımadayı da 
içine alan farklı İstanbul panoramalarına bakıyorsunuz. 
Torun Center’ın giriş kısmı 10.000 m2 genişliğinde restoran 
ve kafelerle zenginleştirilen bir kent meydanı olarak 
tasarlanıyor, İstanbul nefes alıyor. Zemin altı alanlar ise 
bahçe ve teraslı ofis katları olarak projelendirildi. Ev, iş, 
yaşam bir arada Torun Center’da. Burada her şey verilen 
değerle yaşıyor.

TORUN CENTER
Tahmini faaliyete  
geçiş tarihi
4Ç 2015

Arsa alanı
34.640 m2

Satılabilir alan
63.004 m2 konut 
45.263 m2 kule ofis 
32.053 m2 yatay ofis

Tahmini yatırım
425,1 milyon TL

Ekspertiz değeri
347.7 milyon TL

İstanbul’un 
merkezinde, her 
açıdan İstanbul’a 
bakan örnek 
bir iş ve yaşam 
projesi yaratmak

İNŞAATı süRüYOR



19TORUN CENTER

İnceliklerle tasarlanan 
bir hayatımız olmasını 

istemez miyiz her 
zaman? Torun Center, bu 
isteğimizin hayat bulduğu 

yer işte.  
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Torun Tower’da, 350 m2’den 1.000 m2’ye kadar değişen 
ofis seçenekleri 34 katta yükseliyor, iş dünyasının çalışma 
temposunu değiştiriyor. İstanbul, alışılagelen standartları 
aşan bir çalışma ortamı kazanıyor. 

Bana şimdi “nerede çalışmak istersin?” diye sorarsanız, 
gözümü kırpmadan “Torun Tower’da” derim. Neden mi? Yük 
asansörlerinin dışındaki 12 yolcu asansörü bile projedeki 
yüksek bilinci ve özeni çok iyi ifade ediyor. Yüksek, geniş, 
ferah ortamlar sunan kule ve yatay ofis seçeneklerinin, iç 
bahçelerin, kat bahçelerinin, hizmet kalitesinin çalışma 
koşullarına premium bir konfor sağladığını görüyorum. 
Ayrıca Leed Gold sertifikası almaya aday doğa dostu 
çalışma ortamı, bence iş dünyasının standartlarını 
yükseklere taşıyor. 

TORUN TOWER
Tahmini faaliyete  
geçiş tarihi
3Ç 2014

Arsa Alanı
14.992 m2

Kiralanabilir alan
66.000 m2

Tahmini yatırım
135,6 milyon TL

Ekspertiz değeri
374.9 milyon TL

İstanbul’un en 
değerli ticari 
bölgesinde  
A sınıfı ofis 
projesi  
yaratmak

İNŞAATı süRüYOR
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İstanbul – Esentepe’de 
iş dünyasının ofis anlayışı 
Torun Tower’la değişiyor… 

Motivasyon ve yüksek 
verimlilik sağlayan Leed 
Gold sertifikası almaya 
aday bir projeye imza 

attığımız için mutluyum. 
Torun Tower, iyi, hem de 

çok iyi bir fikir! 
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Mall of İstanbul, sadece İstanbul ya da Türkiye ölçeğinde 
değil, dünya ölçeğinde de fantastik bir yatırım. “Karma 
proje” kavramının tarifi, bence Mall of İstanbul’la tamamen 
değişti. Başka, bambaşka boyutlar kazandı. Mesela botanik 
parkı, temalı kapalı eğlence merkezi MOİPARK’ı, Geleneksel 
sanatlar sokağı’nı kaç projede bir arada görmeniz 
mümkün? Hepsi kendi başına büyük bir değer arz ederken, 
sadece bu üçünün bile bir arada olmasından doğan sinerjiyi 
herhangi bir yerde bulmanız çok zor.

Şimdiye kadar Türkiye’de boy göstermemiş dünyaca 
ünlü markaları sadece Mall of İstanbul AVM’sinde 
görebileceğinizi de söylemeliyim. Ayrıca Türkiye’de  
12 department store’u olan tek AVM göremezsiniz, ama 
açılışını 16 Mayıs 2014’te yapacağımız Mall of İstanbul 
AVM’sinde bu da olacak. Bir AVM düşünün, garajı 4.000 
araç kapasiteli olsun… sizin kulağınıza da fantastik  
gelmiyor mu? 

MALL OF İSTANBUL
Tahmini faaliyete  
geçiş tarihi
2Ç 2014

Aldığı ödüller
“En İyi Karma Kullanım Projesi”,   
“En iyi Alışveriş Merkezi Geliştirme 
Projesi” 

Arsa alanı
122.859 m3

Satılabilir alan
121.426 m2 konut, 34.241 m2 ofis 
5.091 m2 yatay ofis

Kiralanabilir alan
153.963 m2

Tahmini yatırım
791 milyon TL

Ekspertiz değeri
1.223 milyon TL

İstanbul’da 
fantastik 
bir projeye 
imza atmak, 
Türkiye’nin en 
büyük karma 
projesini 
yaratmak

İNŞAATı süRüYOR
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İstanbul’un geleceğe 
dönük, modern yüzünü 

çizen bir ressamdan 
farkımız olmadığını 

düşünüyorum. Ve bundan 
da onur duyuyorum.  
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KORUpARK EvLERİ 
Bitiş tarihi 1Ç 2008
Yatırım maliyeti 123,3 milyon TL 
Toplam konut adedi 746

KORUpARK TERRACE
Bitiş tarihi 4Ç 2012
Yatırım maliyeti 213,3 milyon TL
Toplam konut adedi 678

KORUpARK AvM
Kiralanabilir alan 71.267 m2

Mağaza sayısı 189
Ziyaretçi sayısı 10.589.118
Yatırım maliyeti 77.3 milyon TL
Ekspertiz değeri 761.7 milyon TL

Mayıs 2007’de, Bursa’daki ikinci yatırımımız Korupark, 
şehrin değerleri arasına katıldı. Bugün Türkiye’nin en 
büyük ilk 15 alışveriş merkezi arasında yer alıyor. 

Korupark’ı şehrin batısında ve bölgenin gelişme 
aksına, çevre bağlantı yollarına hâkim lokasyonda 
konumlandırdık. Otobüs, hafif raylı taşıma sistemi, 
minibüs gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşılıyor. Böylece 
şehrin sayfiye bölgesine ve İstanbul-Güney Marmara-
Ege bağlantısını sağlayan feribot iskelesine ulaşımı 
sağlayan Mudanya yolu üzerindeki Korupark’ın kapıları 
hem Bursalılara, hem de Bursa’yı ziyarete gelenlere 
açılıyor.

Türkiye’nin ana caddeye en uzun cepheli alışveriş 
merkezi olan Korupark, aynı zamanda karma bir proje 
olma özelliği taşıyor. Yaşamın başladığı, Bursa’nın en 
prestijli yerleşim alanı Korupark Evleri ve Korupark 
Terrace projelerimizde genelde şehrin A ve B sosyo-
ekonomik statü grubunda yer alan aileler oturuyor. 
Bu farklılık, alışveriş merkezinin çekim gücünü artıran 
etkenler arasında sayılabilir.

Bursa’da 
hayatın 
merkezini 
değiştiren, 
yaşam ve 
alışverişi 
birleştiren bir 
değer yaratmak 

 HAYATA GEÇTİ
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Korupark’ı tasarlarken 
sosyal ve coğrafi ayrıntıları 
ince ince gözden geçirdik. 

Fiyat politikamız, işi 
zamanında yapma, 

taahhütlerimizi yerine 
getirme açısından başarılı 

bir iş gerçekleştirdik. 
Herkesin yer almaktan 

mutluluk duyduğu, gelmek 
istediği bir yaşam merkezi 

çıktı ortaya.
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DEEpO OUTLET
Açılış tarihi
Ekim 2004

Kiralanabilir alan 
18.151 m2

Mağaza sayısı
87

Ziyaretçi sayısı
5.008.328

Yatırım maliyeti
2.4 milyon TL

Ekspertiz değeri
293,4 milyon TL

2004’te Akdeniz Bölgesi’nin en büyük outlet’i Deepo’yu, 
Türkiye’nin en önemli turizm merkezi Antalya Havalimanı’nın 
hemen karşısında açtık. Gıda toptan satış depoları, modern 
outlet anlayışıyla bir dönüşüm geçirdi burada. 

Dünyanın dört bir yanından gelen, farklı kültür ve 
alışkanlıkları olan insanları nasıl etkileyebiliriz sorusu, bizi 
kendiliğinden yaratıcı olmaya itti. Bölgeyi iyi tanımak ve 
turizmle ilgili doğru stratejiler belirlemek, bölge nüfusunun 
alışveriş alışkanlığına uygun mağaza karması oluşturmak, 
bize rekabet üstünlüğü kazandırdı. 

Bir kere, iklim koşullarını dikkate aldık ve iki ana galeriyle 
dolaşım sadeliğini ön plana çıkarttık. Mimari çekirdek 
ögeleri tasarlarken ve işlerken ziyaretçilerin mekânla 
bütünleşebilmelerini sağlayan küçük ayrıntılara çok dikkat 
ettik.

Bugün Deepo, neredeyse on yıldır ilk açılışının heyecanıyla 
nefes alıp veriyorsa, bir cazibe merkezi olma özelliğini hiç 
kaybetmediyse, ziyaretçi sayısı her geçen yıl artıyorsa, bu 
bize tamamen ne kadar yenilikçi bir özü olduğunu gösterir. 
Bir proje geliştirirken bugün kadar geleceği ve gelecekteki 
koşulları görebilmenin ne kadar önemli olduğunu da...

Turizm başkenti 
Antalya’da 
farklı mı farklı 
bir “avantaj 
merkezi” 
yaratmak

 HAYATA GEÇTİ
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Deepo Outlet AVM, 
aslında Türkiye’de bir 

dönüm noktasıdır. Biraz 
riskli bir işti ama göze aldık 
ve projeyi gerçekleştirdikten 

sonra düşük kiralarla 
perakendecilere cesaret 

verdik. Mağazaları 
kiralarken büyük kârlar 

gütmedik. Deepo, şu anda 
bölgenin en hareketli, en 

başarılı outlet AVM’si oldu.
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►

ANKAMALL
Açılış tarihi
1999

Kiralanabilir alan
107.804 m2

Mağaza sayısı
292

Yatırım maliyeti
37.5 milyon TL

Ekspertiz değeri
209,2 milyon TL

Her şeyden önce, ANKAmall çok merkezi bir konumda, 
İstanbul ve Konya karayollarının kesişim noktasındaki 
Yenimahalle’de yer alıyor. Ankaralılar, Akköprü Metro 
İstasyonu’nu alışveriş merkezine bağlayan yaya yoluyla 
doğrudan yaşam merkezine ulaşabiliyor. 

Bana sorarsanız, ANKAmall herşeyden önce 1.050 
ortaklı bir yapının nasıl uyum içinde yönetileceğine 
ve bir proje dönüşümüne güzel bir örnek. Ziyaretçi 
profilinin çeşitliliğiyle, kampanyalarıyla, sanat ve kültür 
etkinlikleriyle Ankara’daki hayatın merkezinde duruyor. 
Biliyorsunuz, dünyanın birçok seçkin markası sadece 
Ankara’ya değil, Türkiye pazarına ANKAmall’le geldi. 
ANKAmall, marka karmasını oluştururken adeta öncü 
bir misyonla hareket etti. Ankaralılara hayatlarında 
artık bir şeylerin değiştiğini hissettirmek istedi. Bir 
alışveriş ve yaşam merkezi işletmesi, her zaman 
ziyaretçi beklentilerinin önünde gitmelidir, bunu 
yaparsa şehir kültürünü canlandırabilir, bulunduğu 
yerde heyecan uyandırabilir.

Çok ortaklı 
bir yapıya 
liderlik ederek 
Başkent’te bir 
çekim merkezi 
yaratmak 

 HAYATA GEÇTİ
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İşin aslı, bir alışveriş 
merkezi, şehir hayatını 

yenilemeli, taze bir soluk 
getirmeli, günlük yaşama 
yeni ufuklar açmalı, hatta 

rotasını değiştirmelidir. 
ANKAmall, işte bunu 

gerçekleştirdi.  
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►

Türkiye’nin kuzey kıyılarına uzanıp Karadeniz’in seyrine 
doyulmayan hırçın dalgalarını uzaktan uzaktan dinleyen 
bir projeye imza atmanın bir ayrıcalık olduğunu 
düşünüyorum doğrusu.

Geleneksel Anadolu mimarisinin tipik özelliklerini 
taşıyan tarihi samsun Tütün Fabrikası’nı yaşama 
yeniden kazandıran Bulvar, şehir merkezinde, konut ve 
iş yerlerinin arasında, her gün ortalama 150.000 kişinin 
geçtiği Gazi Caddesi üstünde yer alıyor, samsun’a yeni 
bir şehir kültürü sunuyor. Çevre ve bağlantı yollarından 
kolayca ulaşıldığı için de kısa sürede şehrin buluşma 
noktasına dönüştü. üstelik samsun’un ilk alışveriş 
merkezi olma ayrıcalığını taşıyor. 

Bulvar’da iç avlular dışında kültür, sanat ve eğlence 
etkinliklerinin gerçekleştiği çok geniş bir meydan 
bulunuyor. Meydanın ortasında ise yıllarca bu fabrikada 
çalışarak ülkemiz ekonomisi için ter dökmüş emekçilere 
şükran duygularımızı sunan bir heykel yer alıyor. Tütün 
yaprağını sembolize eden, emekçi bir kadın ve erkeğin 
omuz omuza durduğu 2,5 X 1,7 X 1 metre boyutundaki 
heykel, Hakan Karakaya’nın imzasını taşıyor.

BULvAR SAMSUN AvM
Açılış tarihi
Temmuz 2012

Kiralanabilir alan
18.125 m2

Mağaza sayısı
37

Yatırım maliyeti
21.9 milyon TL

Ekspertiz değeri
58,7 milyon TL

Tarihi dokuyu 
alışveriş 
keyfiyle 
buluşturan bir 
eser yaratmak 

 HAYATA GEÇTİ
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2013’te alanının en 
prestijli ödüllerini toplayan 
Bulvar Samsun’la ne kadar 

övünsek azdır. 
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►

Özyazıcı İnşaat işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz 
Nishİstanbul, birçok açıdan benim için çok özel bir 
anlam taşıyor. Eşsiz manzarasıyla ilgi çeken bu projede 
%60 pay sahibiyiz. 

20. yüzyılın özellikle 3. çeyreğinden itibaren metropol 
özelliği kazanan İstanbul’da yaşamayı sadeleştiren ve 
kolaylaştıran karma bir projeye imza atmak, benim 
için yaşam kalitesini iyileştirmek, konfor ve huzuru bir 
lüks olmaktan çıkarıp hayatın ayrılmaz parçası haline 
getirmek anlamı taşıyor. İşte, Nishİstanbul’da bunu 
yaptık biz. Şimdi orada konutlarda oturanlara, ofislerde 
çalışanlara bakıyorum da, ne yaptığımızı yüzlerindeki 
ifadeden anlıyorum. Otururken de, çalışırken de 
İstanbul’un huzur dolu değerlerini yaşamak isteyenler 
için projelendirilip hayata geçirdiğimiz Nishİstanbul, 
gerçekten katma değeri yüksek bir yatırım. 

NIShİSTANBUL
Açılış tarihi
Kasım 2010

Konut adedi/Satılabilir alan
585/53.204 m2

Ofis sayısı/Satılabilir alan
63/16.925 m2

Mağaza adedi/ 
Kiralanabilir alan
52/10.937 m2

Yatırım maliyeti
79.5 milyon TL

Ekspertiz değeri
25,7 milyon TL

Şehrin  
karşılama 
noktasında 
minimalist  
bir proje 
yaratmak

 HAYATA GEÇTİ
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Torunlar GYO’nun 
İstanbul’daki yatırımlarının 

başlangıç noktası olan 
heyecan verici bir projeye 

imza attık. 
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►

Otuz dört yılda kısa bir gezinti

1977’de inşaat sektörüne küçük çaplı konut projeleriyle ilk adımlarımızı 

attık. Gayrimenkul sektöründeki faaliyetlerimizi perakende, konut, ofis ve 

otel geliştirme projeleriyle genişletmek için de 1996’da Toray İnşaat’ı kurduk. 

2008’in Ocak ayına geldiğimizde Toray İnşaat’ı gayrimenkul yatırım ortaklığı-

na dönüştürdük ve faaliyetlerine Torunlar GYO adıyla devam etme kararı aldık.

AVM başta olmak üzere farklı gayrimenkul yatırımlarıyla Türkiye‘nin en ge-

niş portföylerinden birine sahip olan Şirketimizin ilk alışveriş merkezi projesi 

olan Bursa’daki Zafer Plaza çalışmaları, 1996’da başladı, 1999’da hizmete açıldı. 

Bu bizim için bir dönüm noktası oldu ve o tarihten itibaren Türkiye’nin çeşitli 

bölgelerinde birçok ticari ve konut amaçlı projeler geliştirdik, yatırımlar yap-

tık.

1997’de Ankara’daki ANKAmall ve Crowne Plaza Oteli’nin sahibi Yeni Gimat 

İşyerleri İşletmesi A.Ş.’nin (Yeni Gimat) hissedarı olduk. Brüt kiralanabilir alan 

(BKA) bazında dönemin en büyük alışveriş merkezi ANKAmall’u 1999’da hizme-

te açtık. Aralık 2013’te Torunlar Gıda’nın GYO ile birlikte Yeni Gimat’taki hisse-

si %20,10’dur. 

2004’te Akdeniz Bölgesi’nin en büyük outlet’i Deepo Outlet Center’ı Antal-

ya’da tamamladık. 

2005’de Marmaris’teki Netsel Turizm Yatırımları A.Ş.’nin (Netsel Marina) 

%44,6 hissedarı olduk. 

2007’de Türkiye’deki en büyük alışveriş merkezlerinden Bursa’daki Korupark 

AVM’yi açtık ve 2008’de konut komplekslerini de kapsayacak şekilde projeyi 

genişlettik. Konut komplekslerinin 1. ve 2. etaplarını 2008’de, 3. etabını ise 

2012’de sahiplerine teslim ettik.

Zamanla Türkiye’nin en değerli “marka şehri” İstanbul’daki projelere yoğun-

laşmaya başladık. İstanbul Esenyurt’ta 88.587 m2 brüt kiralanabilir alan (BKA) 

ve 5.723 m2 net satılabilir alana (NSA) sahip, karma kullanım amaçlı alışveriş 

merkezi Torium İstanbul’u Ekim 2010’da açtık.
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2008’in ilk çeyreğinde inşaatına başladığımız konut, perakende satış ve 

ofis alanları içeren, karma kullanım amaçlı, sektörde büyük yankı uyandıran  

Nishİstanbul’u ise Aralık 2010’da tamamladık.

2011’in ilk çeyreğinde, 2014’ün ikinci çeyreğinde tamamlanacak olan 156.000 

m2 NSA’ya ve 154.000 m2 BKA’ya sahip olması beklenen, BKA bazında Türki-

ye’deki ikinci büyük alışveriş merkezi ve Avrupa’daki en geniş alışveriş mer-

kezlerinden biri olacağı düşünülen Mall of İstanbul projesine, aynı yılın Kasım 

ayında ise Esentepe’deki 66.000 m2 kiralanabilir alana sahip Torun Tower’ın 

inşaatlarına başladık. 

Bu projeleri, Ağustos 2012’de Mecidiyeköy’de eski Ali Sami Yen Stadyumu ar-

sasında inşaatına başladığımız Torun Center projesi takip etti.

Bildiğiniz gibi, gayrimenkul proje geliştirme ve yönetiminin tüm aşamala-

rında faaliyet gösteriyoruz. Grup şirketlerimizden Torun Yapı inşaat yapım ve 

yönetimi, Torun AVM alışveriş merkezi yönetimi ve idare hizmetlerinde büyük 

bir sinerji oluşturuyor. 

Şirket faaliyetlerimiz arasında en büyük enerjiyi kaynak bulma, arazi alımı, 

proje finansmanı, izin alım, tasarım, inşaat denetimi, satış ve pazarlama gibi 

temel hizmetleri yerine getirmek alıyor. Bunun yanı sıra AVM’lerin etkin ve 

verimli işletilmesi için, kiracı karması ve kira yönetimini, kira yapılandırma, 

yenileme ve genişletme çalışmalarını, alışveriş merkezlerinde ziyaretçi trafiği-

ni, doluluk oranlarını ve kira gelirini maksimum düzeye çıkarmayı amaçlayan 

faaliyetleri de sayabilirim.

Torunlar GYO ile karma kullanımlı projeleri geliştirmeye odaklanmış agresif 

bir büyüme stratejisiyle, paydaşlarımıza “daha konforlu bir yaşam ve sürdürü-

lebilir bir gelecek” sağlamak amacıyla geleceğe güçlü adımlarla ilerliyoruz.

Devam eden projelerimizin yanı sıra, İstanbul Paşabahçe arazisinde gerçek-

leştireceğimiz turizm projesinin ve Eyüp’te inşa edilecek KİPTAŞ Projesi’nin 

2014 yılı içinde başlamasını öngörüyoruz. 

Maltepe’de modern kent yaşamının imkânlarını sunan bir konut projesi, 

Mall of İstanbul 2. etap ofis ve otel, Kemankeş Butik Otel ve Kayabaşı Arsası 

Projesi’nin geliştirme çalışmalarını da halen sürdürüyoruz.
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►

Geleceğe, ülkemize duyduğumuz 
güvenle bakıyoruz
Geleceğe bakan vizyon

• AVM, eğlence merkezi, konut, ofis, otel, lojistik merkezi, ticari ve sınaî bina 

vb. çok amaçlı yaşam ve iş merkezi yatırımları yapma, geliştirme ve yönetme 

 konularında dünyada ve Türkiye’de aranan marka haline gelmek, 

• Yüksek getirili yatırımlar yapmak, 

• Şeffaflığı ve güvenilirliği ön planda tutmak,

• İstikrarlı şekilde büyümeyi sağlamak, 

• Uluslararası düzeyde marka değeri yaratmak.

Geleceği biçimlendiren misyon

• Konut, ofis, otel, alışveriş merkezleri gibi insanı hedef alan yaşam merkezleri 

geliştirme konusunda kaliteli yaşam standartlarını çağrıştıran güvenilir 

 bir isim olmak,

• Planladığımız ve planlayacağımız projelerimizde müşterilerimizin ihtiyaçları-

nı, tercihlerini azami ölçüde karşılama ve maksimize faydayla konut, alışveriş,  

otel, eğlence ve iş merkezleri projeleri geliştirmek ve inşa etmek,

• Ödüllendirici ve tatmin edici bir iş ortamı sağlayarak sektörün en iyi insan 

 kaynağını bünyemizde toplamak ve korumak.

Stratejik hedeflerimiz 

• Perakende tabanlı karma kullanım projelerini geliştirmek ve alışveriş 

 merkezlerinde odaklanmaya devam etmek,

• Alışveriş merkezlerinin aktif ve dinamik yönetimini sağlamak,

• Gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri takip etmek,

• Yüksek büyüme ve gelişme potansiyeli taşıyan bölge ve gayrimenkul 

 çeşitlerinde fırsatları değerlendirmek,

• Kriz yönetimi geliştirmek ve bu sayede krizleri fırsata çevirmek,

• Sektörde öncü rol oynamak, örnek alınacak projeler geliştirmek,
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• Gayrimenkul sektöründeki teknolojik gelişmelerle diğer teknolojik gelişmeleri 

 yeni projelerde kullanarak yaşamı kolaylaştıran alanlar yaratmak,

• Teknoloji sayesinde sektörü çağın ötesine taşımak,

• Uluslararası danışmanlık ve know-how’la yerel tecrübelerimizi birleştirerek

 geleceğin projelerini inşa etmek,

• Hissedarlarımıza en yüksek getiriyi kazandırmak için değer artıran fırsatları

 yakından izlemek,

• Sektördeki konumumuzu güçlendirerek en yüksek kâr payı dağıtan, güvenilir 

 ve yatırımcının tercih ettiği bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olmak.

Rekabet üstünlüklerimiz, farklılığımız       
temelinde yükseliyor

Varlık yönetiminde etkin strateji 

Biz AVM odaklı faaliyet gösteriyoruz ve bu alanda Türkiye’nin en büyük yer-

li yatırımcısıyız. Bu kimliğimiz bize sınıfının en iyi alışveriş merkezlerini ge-

liştirme fırsatını verdiği gibi, varlık yönetimindeki yetkinliğimizle, ulusal ve 

uluslararası güçlü markalarla kiracı karmasını oluşturuyoruz. Şirketimiz, alış-

veriş merkezlerinde ziyaretçi trafiğini ve doluluk oranlarını maksimum düzeye 

getirmeyi amaçlayan operasyonları başarıyla yürütüyor. Kiracılarımızın ciro-

larını arttırıcı öneri ve kampanyalarla yönettiğimiz AVM’lerimizde, sabit kira 

dışında cirodan alınan kira paylarının artışını sağlamadaki başarımızla, varlık 

yönetimi konusunda sektörde ayrıcalıklı bir konuma sahibiz.

Mükemmel büyüme potansiyeli 

Torunlar GYO olarak güçlü sermaye yapımız ve öz kaynaklarımızla, düzenli 

ve yüksek tutardaki kira gelirlerimizle, gerektiğinde ulusal ve uluslararası fon 

kaynaklarına ulaşabilecek kredibilitemizle büyümeyi destekleyecek ve ivme ka-

zandıracak unsurları koruyoruz. Yeni ve cazip geliştirme fırsatları sunan pro-

jelere yatırımlarımızı sürdürerek gayrimenkul portföyümüzü sürekli büyütme 

hedefindeyiz. Yeni projelerin yanı sıra, yenileme ve genişletme çalışmaları-

mızla da kira gelirlerimizde artış sağlama yoluna gidiyoruz.
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►

Köklü deneyim ve profesyonel bir ekip

Torunlar GYO olarak inşaat sektöründen gayrimenkul geliştirme ve yatırımı ala-

nına genişleyen köklü bir deneyime ve geçmişe sahibiz. Türk gayrimenkul sek-

törünün liderlerinden biri olarak edindiğimiz itibarı başarıyla koruyoruz; engin 

bilgi birikimimizi proje uygulama sürecinin tüm aşamalarında en etkin şekilde 

kullanıyoruz. Uzun süreli yerel deneyim ve iş bağlantısı geliştirme yeteneğine 

sahip profesyonel yönetim ekibimizle, teknik vizyon proje tasarımı ve inşaat tek-

nikleri konusunda uluslararası standartlara ve uygulamalara hâkimiyetimizle, 

önemli bir rekabet avantajına sahibiz.

Ülkemiz koşulları açısından ekonomik ve siyasal istikrarı sağlayarak 
yabancıların dikkat ettiği kırılgan noktalarımızı kuvvetlendirmemiz 

gerekiyor. Siyasi çalkantılar, yabancı yatırımcıları beklemede tutabilir. 
Öte yandan, bu dönemde bizim giriştiğimiz yatırımlar, büyük projeler, 
yatırımcılara da güven verecektir. Biz Torunlar olarak 50 yıldır ticari,  

30 yıldır gayrimenkul sektöründe tecrübeye sahibiz. 
Bilgi + geçmiş deneyim + itibar, bizi başarılı kılacak en önemli 

araçlarımız. İşte, ülkemiz ekonomik şartlarında karşımıza çıkabilecek 
beklenmedik sürprizleri karşılamada bizim gücümüz burada 

yatıyor. Paydaşlarımız bize güveniyor; çünkü, yarattığımız değeri 
paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Torunlar markasına duyulan güvenle 

büyüdük, büyüyoruz. 35 – 36 farklı ülkeden yabancı yatırımcının bizden 
mülk aldığı bir konumdayız. Sadece, Türkiye’nin iyi bir gayrimenkul 

yatırım ülkesi olduğunu iyi anlatmamız gerekiyor. Türkiye’nin cari açık 
sorununa çözüm olabilecek kaynaklardan biri elimizin altında. Yeter ki 

akılcı bir şekilde kullanmasını bilelim.
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Yenilik ve gelişmelerimizle 2013 boyunca 
gündemde kaldık!

Başarılarımız hareket kabiliyetimizi artırdı ve yarattığımız güvenle 2013 

boyunca iş ortaklarımızdan, çalışanlarımızdan, müşterilerimizden, devlet ve 

toplumumuzdan güç aldık. Hedeflediğimiz gibi arka arkaya hayata geçirdiği-

miz birçok değerli ve prestijli projemizle Türk ekonomisine güç kazandırdık.

İstanbul’un merkezi lokasyonlarında ger-
çekleşen “marka projeler”imiz 

2013’te 495,9 milyon TL yatırımla Türkiye’nin 

en değerli “marka şehri” İstanbul’un önemli lo-

kasyonlarında gerçekleştirdiğimiz projelerimiz 

sırayla yükseliyor. İstanbul’un merkezinde yer 

alan Torun Center ve Torun Tower projelerimizin 

inşaatları, planladığımız şekilde devam ediyor. 

Torun Center 

Bir ofis, iki rezidans olmak üzere üç kuleden ve bahçe ofislerinden oluşan 

Torun Center, farklı ofis alternatifleri, zengin rezidans yaşamı, modern kent 

meydanıyla Mecidiyeköy’ün çehresini değiştirmeye hazırlanıyor. Bu projemiz-

de 2013’ün ikinci çeyreğinde başlattığımız ön satışlardan 228,1 milyon TL ön sa-

tış geliri elde ettik. 

Torun Tower 

İstanbul’un en pahalı ticari bölgesinde yükselen Torun Tower, 350 m2’den 

1.000 m2’ye uzanan ofis seçeneklerini iş dünyasına kazandırıyor. Torun Tower 

projemizde, binanın üstten dört katı hariç ilk 30 katını ve 60.023 m2’sini 

06.02.2014’te 10 yıllık süre ile DenizBank’a kiraladık. 

2013, Türkiye’nin 
marka şehri İstanbul’a 

yakışan prestijli 
projeleri hayata 

geçirdiğimiz bir yıl oldu. 

Bu tür sadece kiralık ofis düşüncesiyle işe girmek, aslında bir riskti, 
ama ticarette bazen risk almak, bazen öngörülere güvenmek, biraz 

cesur olmak ve biraz da pazardaki rekabet koşullarına göre kendinizi 
farklılaştırmak gerekiyor. Biz bu riski göze aldık.
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Her iki projemizin yatırımcılardan gördüğü ilgi ve talep, Torunlar GYO ile 

doğru lokasyonlarda değer katan projeler geliştirdiğimizin önemli birer kanıtı 

niteliğinde. 

Mall of İstanbul 

AVM, konut ve ofisten oluşan ve Türkiye’nin 

en büyük karma projesi olması beklenen Mall of 

İstanbul’da Aralık ayında daire teslimlerine baş-

ladık. Mall of İstanbul projemizden 2013 sonuna 

kadar 485 milyon TL taahhütlü ön satış avansı 

elde ettik. Bunun 132,1 milyon TL’si kesin satış 

gelirine dönüştü. Metrekare bazında konutların 

%86’sı, ofislerin ise %75’i satıldı. Bunun karşılı-

ğında iki yılda 125,4 milyon TL kesin satış geliri 

kaydettik.

Mall of İstanbul projemiz, ulusal çapta olduğu kadar, uluslararası arenada da 

büyük ilgiyle karşılandı. Projemizin m2 bazında %27,9’u aralarında ABD, Avustur-

ya, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İsviçre, İran, Azerbaycan gibi ülke-

lerin de bulunduğu 35 farklı uyruktan 230 kişi tarafından satın alındı. 

Korupark Terrace 

2013’te Korupark Terrace projesinde 678 daireden 431 adedinin satışını ta-

mamladık. 

Mall of İstanbul, 
açık alanlarıyla öne 

çıkıyor; mimari açıdan 
birbirini ezmeyen, 

çoklu fonksiyonuyla 
farklılaşan bu projemiz; 
İstanbul’a yeni bir nefes 

alanı açıyor.

Biz bu projemizle tuğla tuğla itibar inşa ettik... İtibar kazanmak, 
yıllar boyu süren çalışmaların ürünüdür, kalitenin ürünüdür, 

memnuniyet yaratmanın sonucudur. Hayatım boyunca bana itibar 
kazandıracak, bir işte ilk olma hissiyatı yaşatacak projelere imza 

atmaya çalıştım.
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Finansal gücümüz

Yatırımlarımızın yanı sıra, Şirketimizin finansman yapısını güçlendirecek 

çalışmaları da sürdürüyoruz. Bu çerçevede 2013’ün Temmuz ve Eylül aylarında 

ulusal bankalarla gerçekleştirdiğimiz toplam 610 milyon ABD doları tutarında-

ki kredi anlaşması, Torunlar markasının bankalar nezdindeki kredibilitesinin 

ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Projelerimizin iş planına uygun şekilde gerçekleş-

mesi, yabancı yatırımcının Torunlar GYO hisseleri-

ne talebini de arttırıyor. 2012 sonunda Torunlar GYO 

olarak serbest dolaşımdaki hisselerimizde %40,9 

olan yabancı yatırımcı payı, 2013 sonunda %45,5’e 

yükseldi. Yabancı yatırımcı 12 milyon ABD doları 

net hisse alımı gerçekleştirdi. İMKB’de işlem gören 

GYO’lar arasında ise %7,6 pazar payına sahibiz.

2013, bizim için istikrarlı gelişimin sürdüğü başarı dolu bir yıl oldu. Şirke-

timiz, 2013’ü 2,987 milyar TL net aktif değer ve 5,796 milyar TL portföy değe-

riyle kapattı. Şirketimizin faaliyet performansını gösteren vergi, amortisman 

ve faiz öncesi kârı ise (FAVÖK/EBITDA) bir önceki yıla göre %13,1 artarak 157,6 

milyon TL’ye yükseldi. 

2013’te, bir önceki yıla göre %52,8 artışla 343,7 milyon TL satış gelirine imza 

attık. Satış gelirlerimizin %56’sını konut ve ofis, %44’ünü AVM gelirlerinden 

elde ettik; perakende piyasasındaki durgunluğa rağmen AVM kira gelirlerinde 

geçen yıla oranla %13,5 artış gerçekleştirdik. 

Mall of İstanbul, Korupark 3’üncü Etap ve Torun Center projelerinin %1 KDV 

avantajıyla satılması, kredi faizlerinin yıl içinde aylık %1’in altında kalmaya 

devam etmesi ve yabancıların özellikle Mall of İstanbul ve Torun Center projele-

rine olan ilgisi, yılı güçlü bir satış performansıyla kapatmamızı sağladı.

2013, Türkiye’nin 
marka şehri İstanbul’a 

yakışan prestijli 
projeleri hayata 

geçirdiğimiz bir yıl oldu. 
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FAVÖK
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*184,8 milyon Tl nakit çıkışı gerektirmeyen kur farkı 
zararı nedeniyle.
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Geleceğe yönelik beklentilerimiz yüksek!

Güçlü öz sermayemiz, uzun vadeli, dengeli ve düşük maliyetli finansman 

yapımızla sektörde sağlıklı ve istikrarlı büyümenin sembollerinden biriyiz. 

Önümüzdeki dönemde de Türkiye’ye değer katacak birçok önemli projeyi haya-

ta geçirmeye hazırlanıyoruz. 

Hayata geçireceğimiz projelerden ilki, Mall of İstanbul Alışveriş Merkezi’nin 

16 Mayıs 2014’te hizmete girmesi olacak. Türkiye’nin ikinci, Avrupa’nın onuncu 

büyük alışveriş merkezi Mall of İstanbul’da kiralama çalışmalarımız hızla devam 

ediyor. 2013’ün Aralık ayında başlayan Mall of İstanbul konut ve ofislerinin tesli-

mini de 2014’ün ilk çeyreğinde tamamlamayı ve önemli bir satış geliri sağlamayı 

öngörüyoruz. 

15 dönüm arazi üzerinde, 66.000 m2 ofis alanı ile 34 kat olarak yükselen,  

A sınıfı standartların üzerindeki ofis alanlarıyla iş dünyasına saygınlık, gü-

ven ve verimlilik kazandıracak olan Torun Tower’ı Haziran ayı sonunda teslim 

etmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu iki projeden elde edilecek kısmi 

dönemli kira gelirlerinin, Torunlar GYO’nun gelir tablosuna yabancı para cin-

sinden önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 

Gayrimenkul yatırımcılarına, GYO’lardan hisse alanlara ya da 
bireysel mülk alanlara şunu söylemek isterim: Gayrimenkul fiyatları 
Türkiye’de olağanüstü avantajlar sunuyor. 2010-2013 arasında yeni 

konutlar reel olarak Türkiye’de %14,2, İstanbul’da %30 primlendi. Hem 
turizmi, hem de borsası büyüyen bir Türkiye’den söz ediyoruz. Ayrıca 

Türkiye’de GYO hisse senetleri net aktif değerlerine göre yüksek iskonto 
ile işlem görüyor. Türkiye’de bu iskontoları sunan şirketler kendilerini 

tanıttıkça iskontolar azalacak, fiyatlar yükselecek. Bu yüzden, şu anda 
yatırımcılar için çok cazip bir ortam söz konusu. Gayrimenkul almak 

kadar GYO’lardan hisse almak da gerçekten çok cazip. Kaçırılmaması 
gerektiğini düşünüyorum.

Hedeflerimizi her geçen gün yükselterek, 2014 yılında da 
portföyümüzü çeşitlendirmeyi, yeni alanlara yatırım yapmayı 

sürdüreceğiz.
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İstanbul’un en önemli lokasyonlarından Mecidiyeköy’de yükselen Torun  

Center’ın iş dünyasına kazandıracağı modern olanaklarla 2014’ün dikkat çeken bir 

diğer yatırımı olacağından kuşkunuz olmasın. Ofis ve rezidans bloklarının yanı 

sıra İstanbul’a modern bir kent meydanı da armağan etmeye hazırlandığımız  

Torun Center inşaatının önemli bir bölümünü 2014’te tamamlamayı öngörüyoruz.

2013’ün Şirketimizin yeni projeleri için konsept geliştirdiği bir yıl olarak da 

oldukça verimli geçtiğini söylemek isterim. Portföy çeşitlendirmeye yönelik 

adımlar atan Şirketimiz, hem Paşabahçe arazisi, hem de yıl içinde satın alınan 

Eyüp’teki KİPTAŞ arazisi için lokasyonlarına uygun, özgün projeler geliştirdi.

Kentsel dönüşüm kapsamında ihalesini kazandığımız Eyüp’teki arazide KİP-

TAŞ’la iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz KİPTAŞ projesinde de son aşamaya 

geldik. Hastane, üniversite gibi kamu yararı taşıyan birimleri de barındıran 

bu projemizin, FSM köprüsüne yakınlığı ve TEM üzerinde olmasından dolayı 

yoğun talep görmesini bekliyoruz. 

Şirketimizin portföyünde yer alan Paşabahçe arazisi için İstanbul Boğazı’na 

yakışır bir turizm projesi geliştirmek adına çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyo-

ruz. İstanbul’un en değerli arazilerinden Paşabahçe Tekel Fabrikası arazisi, Bo-

ğaz kıyısındaki özel konumuyla cazibe merkezi olma özelliği taşımakta ve Torun-

lar GYO bünyesinde bu değerli arazide turizm tesisi hayata geçirmek amacıyla 

ulusal ve uluslararası danışmanlarla proje geliştirme çalışmalarımızı yürütüyo-

ruz. Ayrıca, her iki projenin inşaat izinlerini 2014 içinde almayı amaçlıyoruz. 

İstanbul’un Avrupa yakasında Kemankeş’de Boğaz’a yakın bir noktada bulunan 

bina, Galataport Projesi ile gerçekleşecek kentsel dönüşümden fayda sağlamaya 

aday gösterilmekte. Bu arsa üzerinde çevre dokusuyla uyumlu 3.900 m2’lik bir butik 

otel inşa etmeyi planlıyoruz. Ayrıca Mall of İstanbul’un yan parselinde yeni bir otel 

ve ofis projesini de geliştirme aşamasındayız.

Maltepe’deki şirket arazimizde de modern kent yaşamının imkânlarını sunan bir 

konut projesi hazırlıklarımızı büyük bir hızla sürdürüyoruz. Hedefimiz, bu projemi-

zi 2014’te başlatmak.

Antalya’da bulunan ve bölgenin önemli bir cazibe merkezi olan Deepo Outlet Alış-

veriş Merkezi’nin kiralanabilir alanını üç katına çıkartmak da orta vadeli hedeflerimiz 

arasında yer alıyor. Deepo Outlet Alışveriş Merkezi toplam 38.745 m2 inşaat ve 18.151 m2 

kiralanabilir alanıyla 87 ulusal ve uluslararası markaya ev sahipliği yapıyor.
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2014’te AVM’lerde her üç ayda bir sabit kur uygulamasını revize ederek, yakaladı-

ğımız doluluk oranını korumayı hedefliyoruz. 

Şirketimiz, dövizli borçları olmasına rağmen iki yıllık anapara geri ödemesini ya-

pacak yeterli döviz rezervine sahip. Bununla birlikte, gelir tablomuzda kârı azaltıcı 

yönde nakit çıkışı gerektirmeyen bir kur farkı zararıyla karşılaşmamız mümkün gö-

rünüyor. 

Konut kredi faizlerinin yükselme riski sebebiyle, bu dönemde satışları teşvik edi-

ci yönde şirket içi konut finansmanı uygulamasına ağırlık vermeyi öngörüyoruz. 

Körfez Bölgesi’ndeki pazarlama faaliyetlerine ağırlık vererek konut stokunun eritil-

mesine katkıda bulunmayı düşünüyoruz. 

Önemli olan gerçekleştirdiğimiz üretime sahip çıkmamız, geleceğin 
yatırımlarını planlayıp doğru projelendirmemiz ve yabancıların kazanç 
isteklerini, yatırımlarını bize odaklamalarını sağlamamız. Otel, AVM, 

ofis, konut gibi tüm gayrimenkul alanlarında geleceğin ihtiyaçlarını 
bugünden görmek önemli. Yatay mekânları, dikey mekânlara çevirmek, 

geniş alanların yanı sıra dar alanları da değerlendirmek, elimizdeki 
alanları verimli kullanmak önemli.

2014’ün ekonomik açıdan dalgalı bir dönem olması beklenmekte. Türkiye’nin 

maruz kaldığı dış şoklar ve siyasi belirsizliklerle dolu bu dönemin, şirketler açı-

sından nakit yönetimini her zamankinden önemli kıldığını düşünüyorum. Biz bu 

ortamda bütün dikkatimizi, projelerimizin zamanında bitirilmesine ve teslimine 

odakladığımız gibi, operasyonel verimliliğe ve dinamik bir finansman politikasına 

da yönlendireceğiz. 

Bu arada, 2014’teki kur hareketlerini yakından takip etmemiz gerektiğinin de al-

tını çizmek ve hepinize hatırlatmak isterim. Bir gözümüz kârlılıkta, bir gözümüz 

nakit akışında olacak.

2013’te beş AVM’mizle %100’e yaklaşan bir doluluk oranı yakaladık ve AVM’ler-

de kiracılarımız cirolarını %7,3 oranında artırarak 997,9 milyon TL’ye çıkardılar. 

AVM’lerimizi 2013 yılında 38,4 milyon kişi ziyaret etti. 



47İş, Alışverİş ve YAşAm AlAnlArı Gelİştİrmek Üzerİne 10 İYİ Fİkİr

2014-2017 arasında mevcut ve geliştireceğimiz projeler için 2 milyar TL yatırım 

yapmayı hedefliyoruz. Böylece toplam satılabilir ve kiralanabilir alanımız 3 kat arta-

rak 1,2 milyon m2’ye çıkacak.

2014’te Mall of İstanbul konut ve ofis teslimleri, Mall of İstanbul AVM ve Torun 

Tower’ın açılmasıyla 746 milyon TL net satış geliri ve 272 milyon TL FAVÖK hedefli-

yoruz.
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Gelişmiş ekonomilerde konut fiyatları yeniden 
yükseliyor...

Dünya gayrimenkul piyasasına baktığımızda ise pek de olumlu bir ortamla karşı-

laşmıyoruz. ABD’de FED, varlık alımlarını azaltacağına ilişkin ilk sinyali verdi. Ar-

dından konut kredisi faiz oranları hızlı bir şekilde yükselişe geçti; bunun sonucunda 

da konut satışlarında düşüş yaşandı. 

Dünya genelinde de bir konut balonu endişesi tekrar gündeme geliyor. Gelişmiş 

ekonomilerdeki konut fiyatları 2008 krizinden sonra tekrar yükselmeye başladı. An-

cak İsrail, Kanada, Norveç, Belçika, Avustralya, Dubai, Hong Kong, Londra ve Sin-

gapur gibi bazı ülkelerde ve şehirlerde bu fiyat yükselişinin yeni bir konut balonu 

yarattığı endişesi de gündeme gelmekte. Bu durum, hükümetleri, konut piyasasını 

soğutmak için harekete geçirmeye yöneltti. 

ABD’de konut inşaat harcamalarında toparlanma ve kademeli artış sürerken yıllık 

inşaat harcamaları da Aralık ayı sonunda 638,3 milyar ABD dolarına yükseldi. 
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Dönem Konut Konut İnşaatı Konut Dışı Bina İnşaatı Toplam İnşaat

2011 Ç1 235,8 242,8 478,6
2011 Ç2 252,3 258,7 511,0
2011 Ç3 241,7 261,3 503,0
2011 Ç4 253,7 263,4 517,1
2012 Ç1 256,2 270,8 527,0
2012 Ç2 277,7 274,9 552,6
2012 Ç3 296,9 271,2 568,1
2012 Ç4 303,3 274,9 578,2
2013 Ç1 325,1 267,8 592,9
2013 Ç2 338,2 262,8 601,0
2013 Ç3 346,1 276,2 622,3
2013 Ç4 361,2 283,0 644,2

Dönem
Yeni Ev Satışları 

Aylık Bin
Mevcut Ev Satışları 

Yıllık Bin
Konut Fiyat 

Endeksi Cs 20

2011 Ç1 300 4.260 137,6
2011 Ç2 301 4.180 141,5
2011 Ç3 304 4.280 142,0
2011 Ç4 341 4.380 136,6
2012 Ç1 349 4.460 134,1
2012 Ç2 360 4.410 142,3
2012 Ç3 384 4.780 146,2
2012 Ç4 396 4.900 146,0
2013 Ç1 443 4.940 148,6
2013 Ç2 455 5.260 159,5
2013 Ç3 403 5.290 165,7
2013 Ç4 414 4.870 165,7

kaynak: US Bureau Of Census

kaynak: US national association of Realtors, US 

Bureau of Census, S&P Case Shiller ındex

ABD’de yeni ev satışları Ekim ve Kasım aylarında en yüksek seviyelerine ulaş-

tı. Konut fiyatlarındaki artış ise sürmekte. Ancak Aralık ayında yeni ev satış-

ları, mevcut ev satışları ve konut fiyatlarındaki artışlar, kötü hava şartlarına 

bağlı olarak durağanlaştı.

ABD İNŞAAT HARCAMALARı (YıLLıK MİLYAR ABD DOLARı)

ABD İNŞAAT HARCAMALARı (YıLLıK MİLYAR ABD DOLARı)
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Dönem Toplam İnşaat Sektörü Konut İnşaatı Konut Dışı Bina İnşaatı

2011 Ç1 -2,5 -2,3 -3,9
2011 Ç2 -4,9 -5,6 -1,4
2011 Ç3 1,9 1,8 0,9
2011 Ç4 2,1 2,5 -0,3
2012 Ç1 -5,9 -5,3 -9,0
2012 Ç2 -6,1 -5,7 -7,7
2012 Ç3 -4,7 -4,0 -6,5
2012 Ç4 -4,3 -4,1 -5,1
2013 Ç1 -5,9 -5,5 -7,4
2013 Ç2 -3,7 -3,8 -4,0
2013 Ç3 -1,1 -0,9 -1,9
2013 Ç4 -1,3 -1,2 -2,2

kaynak: eurostat

Avrupa Birliği ve Avro Bölgesi’nde inşaat sektöründe küçülme sürmekle bir-

likte giderek yavaşlamakta. Avro alanında inşaat sektöründe küçülme 2013 yılı 

dördüncü çeyreğinde %1,3’e kadar geriledi. İnşaat sektöründeki yeni yılda bü-

yüme beklentisi bulunmakta. 

Avro Bölgesi’ndeki ekonomik çöküntünün bir sonucu olan düşük faiz oran-

ları konut kredilerini daha cazip hale getiriyor. %20 oranındaki fiyat artışı, ya-

tırımcıların konut piyasasını güvenli olarak görmesi, tahvil ve hisse senetleri 

gibi geleneksel varlık sınıflarındaki düşük getirilere tercih ettiğinin bir kanıtı 

niteliğinde. ABD ve birçok Avrupa ülkesinde konut balonunun patlamasının 

ardından yıllardır sessiz olan Almanya’daki emlak piyasası yabancı yatırımcı-

lara daha cazip geliyor. 

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin’de konut fiyatları 2013’ün Eylül ayın-

da %9,1 yükselerek yaklaşık üç yılın en büyük artışını kaydetti. Bu yıl şaşırtıcı 

derecede güçlü seyreden İngiltere ekonomisinde de konut fiyatlarının artması, 

yeni bir konut balonu tehlikesine dair tartışmalara konu olmakta. Londra’da 

bir konutun ortalama fiyatı Ekim 2013’te %10,2 artarken, ülke genelinde konut 

fiyatlarının artış ortalaması, Londra’nın aksine %2,8’lik bir oranla düşük bir 

seviyede gerçekleşti.

EURO ALANı İNŞAAT sEKTÖRü BüYüME DEğİŞİM (%)
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Türkiye büyümeye devam edecek...

2013, dünyada olduğu gibi, Türkiye ekonomisi açısından da kırılmaların yaşandı-

ğı bir yıl oldu. 17 çeyrektir büyümesini sürdüren Türkiye, yılın ilk çeyreğinde %2,9, 

ikinci çeyreğinde ise beklentilerin de üzerinde bir performansla %4,5 oranında bü-

yüdü; bu dönemde kredi notunu yükseltti, 1992’den bu yana ilk defa iki uluslararası 

kredi derecelendirme kuruluşundan uzun dönemli yabancı para cinsinden yatırım 

yapılabilir kredi notu alarak önemli bir başarıya imza attı. Ancak hemen sonrasında 

ABD Merkez Bankası FED’in para musluklarını kısacağına dair işaretler vermesi ve 

iç politikada yaşanan çalkantılar, ibrenin tersine dönmesine neden oldu. 

Üçüncü çeyrekte %4,3 ve dördüncü çeyrekte iç tüketim ve devlet harcamala-

rının desteğiyle %4,4 büyüyen Türkiye, sonuç olarak 2013’te %4 büyümeyi ba-

şardı. Kişi başına gelir 323 ABD doları artışla 10.782 ABD dolarına çıktı. Hane 

halkının nihai tüketim harcamaları %4,6 arttı.

Türkiye sanayi üretiminde üç yılda %16’lık bir üretim artışı sağladı. Böylece 

yıllık ortalama üretim artışı %5,4’e denk geldi. Bu süreçte küresel kriz sonrası 

inişe geçen işsizlik oranlarının Mart ayından itibaren tekrar yükselmeye başla-

dığını gördük. 

kaynak: Türkiye istatistik kurumu
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2013’te işsizlik oranı 0.5 puan artarak yüzde 9.7 düzeyine çıktı. Cari açık 2013 sonu 

itibarıyla 65 milyar ABD dolarına ve cari açığın GSYH’ye oranı %8’e ulaştı. Bir başka 

ifadeyle, 2011’den sonraki en yüksek oran geçen yıl gerçekleşmiş oldu. 

Özellikle Mayıs ayı sonundan itibaren küresel likiditenin sıkılaşacağı endişesiy-

le bozulan uluslararası sermaye hareketleri, döviz kurlarında baskı yarattı, bir yıl 

içinde yaklaşık %20’yi aşan TL’nin nominal değer kaybı, enflasyon oranlarına da 

yansıyarak 2013 TÜFE %7,4 olurken, ÜFE %6,97 ve çekirdek enflasyon %7,5 olarak ger-

çekleşti. 

Yıllık kredi büyümesinde Ekim ayında başlayan durağanlaşma Kasım ve 

Aralık aylarında da sürdü. Yıllık kredi büyümesi %28 olarak gerçekleşti. Merkez 

Bankası, kredi büyümesini sınırlamaya başladı.

Siyasi ve ekonomik dalgalanmaların yatırımlarımızı ve paydaşlarımızı 
minimum düzeyde etkilemesi için her zaman olduğu gibi, ayrıntıları iyi 

çalışılmış kriz yönetimi planlarına maksimum önem veren bir kurum 
olmayı sürdüreceğiz.

2013 yılında inşaat sektöründeki büyümeyi, kamu kesiminin inşaat harca-

malarındaki hızlı genişleme sürükledi. Kamu kesiminde başlayan ve devam 

eden büyük alt ve üst yapı projeleri ile kamu inşaat harcamaları yüksek gerçek-

leşmekte. 

Özel sektör inşaat harcamaları ise nominal olarak artıyor olmakla birlikte 

reel olarak yılın ilk iki çeyreğinde geriledi, ancak üçüncü çeyrekte yeniden reel 

olarak büyüme sağladı. İnşaat sektöründe daha dengeli ve sağlıklı büyüme için 

özel sektör harcamalarının da reel olarak büyümesi olumlu bir gelişme...
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kaynak: Türkiye istatistik kurumu

Ekonomideki olumsuz seyre rağmen gayrimenkul sektörü, Türkiye ortala-

masının üstünde bir büyüme gerçekleştirdi. 2012’de büyüme hızı %0,6’ya kadar 

inen sektör, 2013’ün ilk çeyreğinde %5,9, ikinci çeyreğinde %7,6, üçüncü çeyre-

ğinde %8,7 oranında büyüyerek yılı %7,1 büyümeyle tamamladı. 

İnşaat sektöründe ise 1,7 milyon kişi ile Aralık ayı istihdamının toplam istih-

dam içindeki payı %6,9 seviyesindedir.

2013 yılının Mart ayına kadar yükselen inşaat sektörü güven endeksi, daha 

sonra gerileme eğilimine girmiştir. Nisan ayından bu yana son dokuz aydır ge-

rileme kesintisiz devam etmektedir. Aralık ayında da bu gerileme eğiliminin 

sürdüğü görülmektedir.

Dönem
Kamu

Sektörü İnşaat
Özel

Sektör İnşaat
Genel

İnşaat

2011 Ç1 7.750 18.128 25.878
2011 Ç2 10.895 20.184 31.079
2011 Ç3 12.166 18.160 30.236
2011 Ç4 10.915 19.767 30.682
2011 41.728 76.240 117.968
2012 Ç1 6.397 22.187 30.584
2012 Ç2 12.045 22.011 34.056
2012 Ç3 12.472 18.654 31.126
2012 Ç4 12.084 19.254 31.338
2012 45.000 82.106 127.108
2013 Ç1 12.592 20.185 32.777
2013 Ç2 15.688 21.695 37.383
2013 Ç3 16.185 19.159 35.344
2013 Ç4 16.787 19.404 36.191
2013 61.253 80.444 141.697

KAMU VE ÖZEL sEKTÖR İNŞAAT HARCAMALARı (MİLYON TL) 
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kaynak: TBB Risk merkezi, TCmB

İnşaat maliyetlerine ilişkin olarak açıklanan dördüncü çeyrek dönem verileri 

değerlendirildiğinde, konut inşaat maliyetlerinde son bir yıllık artışın %7,1 ola-

rak gerçekleştiği görülüyor. Konut inşaat maliyetleri içinde işçilik maliyetleri 

yine son bir yıl içinde %7,3, malzeme maliyetleri ise %7 artış göstermiş oldu. 

İnşaat ve gayrimenkul sektörünün kullandığı kredilerde yıl genelinde görü-

len genişleme yılın son çeyrek döneminde yerini durağanlaşmaya bırakmakta. 

Gayrimenkul sektörünün yurt içi ve yurt dışından kullandığı krediler azalmak-

ta. Yeni yıla girerken kredi büyümesinde yavaşlama, inşaat ve gayrimenkul iş-

lerinde de bir yavaşlama işareti olarak değerlendirilmeli. 

Dönem

İnşaat Sektörü 
Ticari Krediler 

Milyon
Tl

İnşaat
Sektörü Yurt Dışı 

Krediler Milyon 
Dolar

G.menkul 
Ticari Krediler 

Milyon Tl

G.menkul  
Yurt Dışı 
Krediler 

Milyon Dolar

2011 Ç1 39.937 5.408 23.502 4.890
2011 Ç2 43.166 5.553 22.272 4.945
2011 Ç3 48.226 5.673 26.828 4.976
2011 Ç4 49,314 5.956 26.918 5.073
2012 Ç1 51.535 5.787 26.981 5.015
2012 Ç2 54.454 5.510 27.741 5.214
2012 Ç3 58.403 5.485 29.537 5.280
2012 Ç4 59.030 5.547 29.855 5.062
2013 Ç1 63.821 5.483 32.169 5.123
2013 Ç2 77.189 5.765 35.884 5.245
2013 Ç3 79.096 5.853 37.656 5.115
2013 Ç4 85.090 6.004 40.244 5.121

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL sEKTÖRüNüN KULLANDığı KREDİLER
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TüRKİYE GAYRİMENKUL sEKTÖRü GÖRüNüMü–YENİ KONUTLAR FİYAT ENDEKsİ
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Türk gayrimenkul sektörünün en köklü markaları arasındayız... 
Torunlar GYO, dalgalı ekonomik ortamda istikrarlı gelişimini 

sürdürmeyi başardı.

Mevcut konut stokuna yenilerinin eklenmesi ve konut kredilerindeki geri-

leme, ev sahibi olmak isteyenler ile yatırımcılara yeni fırsatlar sundu. Böylece 

Türkiye genelinde satılan konut sayısı 2012’de 701.000 iken, 2013’te 1.144.989’u 

buldu. Türkiye’de konut satışlarının yaklaşık yüzde 38’i 3 büyük ilde gerçekleş-

ti. Bunun 529.000’u yeni konut satışlarından oluşuyor.

Sektörün bu yüksek performansında en büyük etkenin, getirilen düzenleme-

ler olduğunu düşünüyorum. Afet Yasası ve 2B Yasası ile KDV oranlarında ya-

pılan düzenlemenin ardından satışa çıkan %1 KDV avantajına sahip projeler, 

sektörü olumlu yönde etkiledi. 

2013’te dikkat çeken bir gelişme de, özellikle Mütekabiliyet Yasası çerçevesin-

de yabancıların ülkemizdeki konut yatırımı yönelimlerinin artması oldu. Yasa 

sayesinde yabancılara yapılan konut satışlarının oranı %10’u buldu, satış tutarı 

3 milyar ABD dolarını aştı.

kaynak: TCmB, Türkiye istatistik kurumu
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kaynak: Türkiye istatistik kurumu

TüRKİYE GAYRİMENKUL sEKTÖRü GÖRüNüMü– TüRKİYE KONUT sATıŞLARı (ADET)
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Konut kredisi faiz oranlarının yılın ilk yarısında aylık %0,80 ile tarihin en 

düşük seviyelerini görmesi de talepte artış sağlayarak firmalar için önemli fır-

satları beraberinde getirdi. Yılın ikinci yarısında ABD’nin para politikalarından 

kaynaklanan dalgalanmaların etkisiyle faizler tekrar yükselişe geçse de, 2013 

aylık ortalama faiz oranları %0,98 oldu ve yıl sonu itibarıyla mevduat bankala-

rının kullandırdığı konut kredisi hacmi %22 yıllık artışla 110 milyar TL’yi aştı.

2013 AVM sektörü açısından, tıpkı son birkaç yıldaki gibi büyüme trendinin 

sürdüğü bir yıl oldu. 2013’te açılan 38 yeni AVM ile Türkiye’deki toplam AVM 

sayısı 352’ye, toplam kiralanabilir alan ise 9,5 milyon m2’ye ulaştı. AVM’lerin 

2012 sonu itibarıyla 50 milyar TL olan toplam cirosu ise 2013 sonu itibarıyla 60 

milyar TL’ye ulaştı.
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**2016 sonu

kaynak: Jones lang laSalle

ALıŞVERİŞ MERKEZİ GELİŞİMİ

kaynak: Türkiye istatistik kurumu
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TüRKİYE GAYRİMENKUL sEKTÖRü GÖRüNüMü– KONUT İNŞAAT İZİNLERİ (ADET)

1.000.000

900.000

 2011 Sonu 2012 Sonu 2013 Sonu
İnşaat 

Halinde**

İstanbul
Adet 104 117 105 31

BKA (m2) 3.08 M 3.46 M 3.51 M 1.35 M

Diğer İller
Adet 198 220 247 45

BKA (m2) 4.55 M 5.12 M 5.98 M 1.23 M

Türkiye Adet 302 337 352 76

BKA (m2) 7.63 M 8.58 M 9.49 M 2.58 M
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PORTFÖY DEğERİ

%19
4.577,7

5.797,0

3.818,3

MALL OF İsTANBUL %68 
KORUPARK EVLERİ %2,5 
TORUN TOWER %6,4 
TORUN CENTER %18,6 
DİğER %3,1 

2011 2012 2013 

ARTIŞ

YATıRıMLAR

%59

310,7

495,9

206,8

2011 2012 2013 

ARTIŞ

MALL OF İsTANBUL %37,6 
KORUPARK ı-ıı %0,74 
KORUPARK ııı %2,9 
TORUN CENTER %10,6 
TORUN TOWER %11,5 
ANKAMALL %6,4 
NETsEL MARİNA %1,1 
BULVAR sAMsUN %1,7 
DİğER %1,1 
ARsA %14,2 
ZAFER PLAZA %6,8 
NısHİsTANBUL %0,7 
TORıUM EVLERİ %0,1 
TORıUM AVM  %10   
KORUPARK AVM  %13  
NAKİT  %17   
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Sektörün yatırım potansiyeli büyük

2013’te konut satışlarında tam anlamıyla patlama yaşandığı görüldü. 2012’yi 700 

bin civarında satışla kapatan sektör, 2013’te 1,1 milyonun üzerine çıktı. 

Bu performansta Afet, Mütekabiliyet ve 2B yasaları ile kentsel dönüşüm çalış-

malarının önemli etkisi olduğu, KDV oranlarında yapılan düzenlemenin ardından 

satışa çıkan %1 KDV avantajına sahip projeler de pazarı canlandırdı.

Yıl içinde rekor düzeyde düşen kredi oranları, sektörün canlanmasında pay sa-

hibi oldu. Kredi oranları, yılın ikinci yarısında özellikle ABD’nin parasal politika-

larından kaynaklanan unsurların etkisiyle yükselişe geçmesine rağmen, mevduat 

bankaları tarafından kullandırılan konut kredisi hacmi 110 milyar TL’yi aştı. Taki-

be alınan kredi oranının %1’in altında olması, kredi tarafında sağlıklı bir büyüme-

yi işaret ediyor.

Real Estate Information (REIDIN) tarafından hazırlanan mevcut konut stokları-

nı kapsayan “Emlak Endeksi”ne göre Türkiye genelinde konut fiyatlarının 2013’te 

%13,64 artış gösterdiğini görüyoruz. Aynı dönemde markalı konutları kapsayan 

“Yeni Konut Fiyat Endeksi” ise %13,62 arttı. İstanbul’un, hem yeni konutlarda, 

hem de mevcut konutlarda en yüksek fiyat artışının yaşandığı il olduğu gözlem-

lendi. Konut getirilerinin son iki yılına baktığımızda enflasyon oranının iki katı 

oranında bir getiri sağladığı görülmekte.

Aralık ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların 

%19,9’u (son 6 aylık ortalama %8,1) yabancı yatırımcılara yapılırken, tercih nokta-

sında ağırlıklı olarak 1+1 konut tipi (Aralık 2013: %39,3) ile ortalama 101 m2 büyük-

lüğe sahip konutların öne çıktığı gözlemlendi. Fiyatların döviz cinsinden ucuzla-

ması da yabancı yatırımcı için bir fırsat oldu.

Konut alanında yıl içinde yaşanan bir olumsuz gelişme ise, arsa fiyatlarında-

ki yükseliş oldu. Arsa maliyetinin toplam proje maliyetinin %40’ını kapsar hale 

gelmesi, erişilebilir fiyatla şehrin merkezinde konut yapımını engeller hale geldi.

Türk gayrimenkul sektörü, yasal düzenlemelerin de etkisiyle hareketli 
bir yıl geçirerek 2013’ü rekorlarla tamamladı.
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2013’te 1.150.000 m2 kiralanabilir alana sahip 

toplam 38 AVM açıldı. Böylece Türkiye genelindeki 

aktif AVM sayısı 352’ye, toplam kiralanabilir alan 

9.494.386 m2’ye ulaştı. Bunların toplam 3.464.342 

m2 kiralanabilir alana sahip 105 tanesi, İstanbul’da 

faaliyet gösteriyor. Geleneksel tasarım ilkeleriyle 

planlanmış birincil nesil alışveriş merkezlerinin 

yerini, son yıllarda karma projelerin parçası olarak 

tasarlanan konut, ofis, otel ve eğlence işlevleriyle 

entegre dördüncü nesil alışveriş merkezlerinin al-

dığı gözlemlenmekte.

215 milyar ABD doları büyüklüğe ulaşan perakende sektörünün her yıl Türkiye 

ekonomisinin üzerinde bir performans göstererek %12’ye yakın büyümekte oldu-

ğunu görüyoruz. 2013 yılında ikincil şehirlerde geliştirilen yeni alışveriş merkez-

leri ile birçok marka bu şehirlere ilk kez giriş yaptı ve yeni müşterileriyle buluştu. 

2013, perakende pazarı için arz ve talep tarafında kuvvetli bir yıldı. Tüketim har-

caması artmaya devam etti ve Yeni Yıl mevsimi, perakendecilerin özel kampanya-

ları ve artan alışveriş odaklı turist sayısıyla pazarı yılsonuna doğru hareketlendir-

di. Ancak tüketici, Aralık ayında gerek mevsimin ılıman gitmesi, gerekse olumsuz 

konjonktürden etkilendi ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamakla yetindi. 

Geçtiğimiz yılın Aralık ayına göre 2013 Aralık ayında en büyük artış hipermarket 

kategorisinde kaydedildi. Hipermarket kategorisinde endeks, bir önceki yıl Aralık 

ayına göre %7 artış gerçekleşti. Teknoloji, market/elektrikli eşyalar ciroları %4, gi-

yim ciroları %3, AVM’lerdeki diğer alanların ciroları %3 ve genel kategorisi %2 artış 

kaydetti. 2013 Aralık’ta bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ayakka-

bı&çanta ve yiyecek kategorilerinde düşüş yaşandı. 

Yıl içinde AVM’ler 1,6 milyar ziyaretçi çekti; bu süreçte toplam AVM cirosu 

2012’ye göre %19,1 artış göstererek 60 milyar TL’yle ulaştı. 

AT Kearney’in yayınladığı Küresel Perakende Gelişim Endeksi’nde (Global Retail 

Development Index) 2013’te 6. sıraya yükselen Türkiye, fırsatlar sunmaya devam 

eden bir pazar olarak gelişme evresinin zirvesine yaklaşıyor. Rapora göre, aynı dö-

nemlerde gelişmeye başlayan Orta Avrupa ülkeleri gelişimini tamamlayıp doygun-

luğa erişmişken, ülkemiz hâlâ cazibesini korumaya devam ediyor. Buna rağmen, 

AVM çok dinamik 
bir perakende sektörü, 

sürekli değişiyor, 
gelişiyor. AVM 

yatırımcısının da bu 
değişimi sürekli izlemesi 

ve değişime göre 
gelişmiş proje sunması 

gerekli.
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ülkemiz piyasa derinliği ve marka çeşitliliği açısından henüz yeterince gelişmiş 

değil. Örneğin, Türkiye’de 150 ulusal ve 94 uluslararası marka (BMD ve TMD’ye ka-

yıtlı) bulunurken; Rusya’da 330 uluslararası ve 120 ulusal marka bulunuyor. 

2013 yılında güçlü bir performans sergileyen AVM gelişiminin 2014 yılında da 

güçlü performansını sürdürmesi, mevcut ekonomik durumdan dolayı ertelemeler 

yaşanmadığı sürece, şu anda inşaat halinde olan 1.890.000 m2 AVM stokunun 2014 

yılsonu itibarıyla pazara girmesi beklenmekte. Tamamlanan yeni stokla beraber 

toplam AVM stoku 2014 yılsonunda 11.380.000 m2’ye ulaşacağı öngörülüyor. 

İstanbul ofis piyasası, 2013 yılında geçen yılın aynı dönemine göre 316.000 m2 

artış göstererek toplam 3.4 milyon m2 kiralanabilir alana ulaştı. 2013 yılsonu iti-

barıyla İstanbul MİA Bölgesi A tipi ofis pazarında boşluk oranlarının tamamlanan 

projelere bağlı olarak, geçtiğimiz yılla kıyaslandığında %4,5’den %6 seviyesine yük-

seldiği görülmekte. Kiralama işlemlerinin çoğunluğunu bankacılık, finans ve pro-

fesyonel hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yeni kiralama sözleşme-

leri oluşturdu. Gerek uluslararası ve gerekse ulusal şirketlerden kaynaklanan bu 

talebin, Türkiye’nin güçlü ekonomik büyüme beklentisiyle doğrudan bağlantılı 

olduğunu söylemek isterim. Ayrıca talebin büyümesine katkıda bulunacak bir di-

ğer önemli unsur ise Hükümet’in İstanbul’u bölgesel finansal bir merkez haline 

dönüştürme yönündeki çabalarıdır. Bu gelişmeler, başta İstanbul olmak üzere, 

Türkiye genelinde ofise yönelik yatırım isteğini daha da güçlendirmiş durumda. 

CİRO ENDEKsİ (KATEGORİLER)  
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İstanbul ofis pazarında şu anda yaklaşık 1,9 milyon m2 inşaat halinde ofis sto-

ku bulunmakta ve bu arzın 2016 yılsonuna kadar pazara girmesi bekleniyor. 2014 

yılında ofis alanlarına olan talebin devam edeceği, artan arzla birlikte gerçekleşen 

işlem hacminin daha da büyüyeceği öngörülüyor. 2013’te sektörde yaşanan hare-

ketliliğin 2014’te yerini durgunluğa bırakması, ekonomik ve siyasi gelişmeler-

den doğrudan etkilenen sektörün büyüme hızının önümüzdeki yıl %4 düzeyine 

inmesi öngörülüyor. 

2013 yılı itibarıyla ülkeye giriş yapan turist sayısı 2012’nin %9,8 üzerinde 34,9 mil-

yon olarak gerçekleşti. Türkiye’ye gelen turistin %30’unu çeken İstanbul’daki lüks 

otel pazarında doluluk oranlarında bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün dolar ve avro kur-

larındaki yükseliş ile kısmen telafi edilmesi bekleniyor. 

2013’te rekor düzeyde düşen konut kredisi faiz oranlarının, 2014’te yeniden gö-

rülmeyeceği beklentisi, doğal olarak konut satışlarının daha zayıf geçeceği beklen-

tisi yaratıyor. Konut yatırımcısı açısından maliyet tarafında artan kredi yükünün 

üzerine, düşük KDV’li konut stokunun azalması da cazibeyi azaltan bir diğer fak-

tör olarak öne çıkıyor. Bu değerlendirmeler ışığında konut satışlarının 2013’e göre 

%20’ye varan oranda düşmesi sürpriz olmayacak. 

Bu doğrultuda perakende sektöründe satış ve kira gelirlerindeki artışın 
sürmesi bekleniyor, konut tarafında daha yüksek faizlere bağlı olarak 

beklenen yavaşlama ve artan risk ortamında, portföyünde kiralanabilir 
varlıkları olan GYO’ların öne çıkacağını tahmin etmek, hiç de zor değil.

Perakende sektöründe her ne kadar küresel piyasalardaki belirsizlikler bir ölçüde 

uluslararası markaları etkileyecek olsa da, Türkiye’nin yine de en cazip genişleyen 

pazarlardan biri olarak kalmaya devam edeceği görülüyor. 2013 yılında güçlü bir 

performans sergileyen AVM gelişiminin 2014 yılında da aynı performansı sürdür-

mesi, AVM’lerin 2014 cirosunun da 75 milyar TL’ye ulaşacağı, öngörülerimiz içinde. 
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** 2016 sonuna kadar

kaynak: Propin, Jones lang laSalle

kaynak: Propin
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Bununla birlikte, büyük kentlerde AVM sayısının doygunluk noktasına ulaş-

tığı da bir gerçek. AVM’lerin barındırdığı bir diğer risk, aynı bölgede çok sayıda 

AVM açılmasına izin verilmesi, Türkiye’deki perakendeci sayısının 350’yle sı-

nırlı olması, kiralamaların yabancı parayla ve satışların ise TL’yle yapılması. 

Bu nedenle önümüzdeki dönemde AVM yatırımlarının büyük şehirlerden Ana-

dolu şehirlerine kayması beklentisini doğuruyor.

Hayat defterinde adımızın yanına 
yaptıklarımız yazılıyor!

Torunlar GYO olarak uzun vadeli stratejimizi üç temel üzerine kurduk: 

•  Odaklı ve katma değerli yatırımlar ile aktif bir müşteri / kiracı yönetimiyle port-

föy kalitemizi iyileştirmek, 

•  Şirket yapısını ve kültürünü kurumsal hale getirmek; pragmatik ve proaktif bir 

yönetim uygulamak, 

•  Muhafazakâr ve tedbirli bir finansman politikası izlemek.

Bu ana başlıklar altında kira varlıklarımızdan düzenli getiri sağlayarak uzun 

vadede konut başta olmak üzere diğer sektörlerdeki olası dalgalanmalar, maliyet 

artışı ve talep daralmasına karşı bir güvenlik duvarı oluşturmayı amaçlıyoruz. 

Bu strateji çerçevesinde Torunlar GYO olarak önümüzdeki dönemde doygunluk 

seviyesine gelen AVM yatırımları yerine ofis ve şehir içi otel yatırımlarına ağırlık 

vereceğiz. Konut tarafında ise iş merkezlerine ve ulaşım akslarına yakın arsalarda 

karma kullanımlı projeler geliştirmeyi planlıyoruz. Buna en yakın örnek, İstanbul 

Eyüp’te TEM yanındaki KİPTAŞ projesidir. 

Ben de sizin gibi, herkes gibi çalışıp çabalayarak, sevinip üzülerek, kazanıp 

kaybederek, yeri geldiğinde birikimlerimi olduğu kadar duygularımı da payla-

şarak, bazen içime kapanıp, bazen de dostlarıma / arkadaşlarıma açılarak bir 

hayat yaşadım, yaşıyorum. 
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Doğumdan ölüme uzanan “ömür” denen çizgide ise hem iş, hem de özel ha-

yatımda en çok samimiyeti önemsedim. Yeni tanıştığım bir insanın söyledik-

lerine değil, beden diline, yani ne kadar samimi olup olmadığına bakarım. Bir 

masaya ister iş konuşmak için, isterse tavla oynamak için oturmam gerekti-

ğinde karşımdakinin samimiyetini gözlemlerim. Karşınızdaki insan ya da in-

sanlar samimiyse, en olumsuz şartlarda bile olabilecek en iyi sonucu onların 

yarattığı sinerjiyle ortaya çıkarabilirsiniz; çünkü samimi insanlar, yapıcı olur. 

Neden derseniz... Ancak dürüst bir insan samimi olabilir de ondan. 

 

Eğer hayatta “şans” diye bir gerçek varsa, ben şanslı bir insanım. Çünkü, 

en başından beri, ailemden başlayarak hep samimi insanlarla birlikte oldum 

ve elimi attığım her işte, ailemin, arkadaşlarımın desteğini hep omuzumda 

hissettim. Bunun önemini gençlikte çok da fark edemiyorsunuz doğal olarak. 

 

Bugün, Torunlar olarak ürün ve hizmetlerimizle, yarattığımız istihdam ve iş kalite-

siyle, sektörel duruşumuzla, kurumsal değerlerimizle, paydaşlarımızla kurduğumuz 

ilişkilerle, yerel olduğu kadar küresel hedef ve stratejilerimizle Türkiye ekonomisinde 

bir şirket markası yaratabildiysek, bunu tamamen samimiyetimize ve samimiyeti-

mizden kaynaklanan duyduğumuz sorumluluğa borçluyuz. Bence hayat, Torunlar 

adının yanına işte bunları yazacak. Geçmişte olduğu gibi, gelecekte de.

Saygılarımla,

Aziz Torun

Yönetim Kurulu Başkanı
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YöNETİM KURULU 

Oturanlar, soldan sağa: Ali Coşkun, Aziz Torun

Ayaktakiler, soldan sağa: Yunus Emre Torun, Mahmut Karabıyık, 

Mehmet Mumcuoğlu, Mehmet Torun, Ali Alp



67İş, Alışverİş ve YAşAm AlAnlArı Gelİştİrmek Üzerİne 10 İYİ Fİkİr

Aziz TORUN  
Yönetim Kurulu Başkanı 
Genel Müdür 
1950’de Erzincan – Kemah’ta doğdu. İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 1975’te 
mezun oldu. 

1976-1982 yıllarında Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nda iş müfettişliği yaptı. 
1982’de görevinden ayrılarak iş hayatını özel 
sektörde sürdürme kararı aldı. Bir süre sonra 
Torunlar Şirketler Topluluğu kuruldu. Aynı 
zamanda Torunlar Şirketler Topluluğu’nu 
oluşturan şirketlerin bir bölümünün yönetim 
kurulu başkanlığını ve yönetim kurulu 
Üyeliğini de yapmaktadır.

Ali COŞKUN  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
1939’da Kemaliye – Başpınar’da doğdu. Yıldız 
Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği’ni 
bitirdi. İşletme ekonomisi ihtisası yaptı. 
Hamburg Wirtschaff Academie Şeref 
Diplomasına sahip Yeminli Mali Müşavir’dir; 
Almanca ve İngilizce biliyor. 

20., 21. ve 22. dönem İstanbul Milletvekilidir. 

58. ve 59. hükümetlerde Sanayi ve Ticaret 
Bakanı olarak görev yaptı.

Mehmet TORUN  
Yönetim Kurulu Üyesi 
1953’te Erzincan Kemah’ın Ağaçsaray köyünde 
doğdu. Genç yaşta iş hayatına başlayarak 
büyük bir başarı için gereken adımları attı.

Halen Torunlar Şirketler Topluluğu’nun 
bünyesinde bulunan; Torunlar Gıda San. 
ve Tic. A.Ş, Torunlar Enerji San. ve Tic. 

A.Ş., Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ve 
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş’de Yönetim 
Kurulu Başkanı, Torun Yapı San. Tic. A.Ş, 
Depa Bitkisel Yağ A.Ş’de Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı, Nokta İnşaat A.Ş’de 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Netsel Turizm 
A.Ş’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam 
etmektedir. Torunlar Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı A.Ş kurucu ortaklarındandır.

Yunus Emre TORUN  
Yönetim Kurulu Üyesi 
Genel Müdür Yardımcısı/Pazarlama ve Satış  
1980’de İstanbul‘da doğdu. 2002’de Marmara 
Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
İktisat Bölümü’nde 4 yıllık lisans eğitimini 
tamamlayarak mezun oldu. 

Halen Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Torunlar 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Genel 
Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak çalışıyor. İngilizce biliyor.

Mahmut KARABIYIK  
Yönetim Kurulu Üyesi
1961’de Afyon – Sincanlı‘da doğdu. 1982’de 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun oldu. 

1983’teki avukatlık stajının ardından ağırlıklı 
olarak ticaret hukuku, şirketler hukuku, banka 
ve sermaye piyasası hukuku, icra-iflas hukuku 
alanlarında avukatlık yapıyor.

Mehmet MUMCUOĞLU  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
1952’de Kayseri‘de doğdu. 1974’te İstanbul 
Üniversitesi İşletme Fakültesi‘nden mezun 
oldu. 1977’de Akbank’ta Teftiş Kurulu Müfettişi 
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olarak başladığı iş hayatında daha sonra aynı 
unvanla Dışbank’ta devam etti ve 1999’a kadar 
bu bankanın çeşitli kademelerinde Teftiş 
Kurulu Başkanlığı dahil önemli görevlerde 
bulundu. 2003-2012 yıllarında T.C. Ziraat 
Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim 
Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini üstlendi. 
Halen Şirketimizde ve diğer şirketlerde 
yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütüyor. 

İngilizce ve Almanca biliyor.  

Prof. Dr. Ali ALP  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
1964 yılında Rize‘de doğdu. 1987’de Ankara 
Üniversitesi’nden işletme lisansıyla mezun 
oldu. 1991’de Marmara Üniversitesi’nde 
işletme yüksek lisansını ve 1995’de Ankara 
Üniversitesi’nde işletme doktorasını 
tamamladı.  

1987’de Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda 
uzman yardımcısı olarak başladığı iş 
hayatında 1988-1996 arasında Sermaye 
Piyasası Kurulu’nda Uzman, 1996’dan 
sonra Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı 
Müşaviri, Başbakanlık’ta ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcısı, Emlak 
GYO’da Yönetim Kurulu Başkanı ve TRT’de 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 

Akademik tarafta da doçent ve daha sonra 
profesör unvanını alan Ali Alp, halen Bilkent 
Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak ders veriyor.

Yönetim Kurulu
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin 
yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret 
Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana 
Sözleşmesi’nin 15., 16. ve 17. Maddesinde 
düzenlenmiş olup buna göre:

“Şirket, Yönetim Kurulu tarafından 
yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam 
olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret 
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 
ilgili diğer mevzuatla ve Genel Kurul’ca 
kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu, görev süresini aşan 
sözleşmeler akdedebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün 
belgelerin ve Şirket’i ilzam edecek her 
türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm 
evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; 
Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket’i 
ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını 
taşıması gereklidir. Şirket’i kimlerin ilzama 
yetkili olacağı, Yönetim Kurulu tarafından 
tespit, tescil ve ilan olunur.”

Yönetim Kurulu gerek yasa, gerekse işbu 
Ana Sözleşme ile kendisine yüklenen 
görev ve sorumlulukları yerine getirirken, 
kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin, 
Türk Ticaret Kanunu’nun 367. maddesi 
uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile 
yönetimi kısmen veya tamamen Yönetim 
Kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya 
birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye 
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yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı 
bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve 
sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim 
Kurulu’na tanınmış olan her türlü yetki 
ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu’nun 
tespit edeceği şartlar, hükümler ve 
kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere 
devredebilir ve gerekli gördüğünde bu 
yetkilerin tamamını veya bir kısmını 
değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. 
Türk Ticaret Kanunu’nun 375. maddesi 
saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 370. maddesi 
çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil 
yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya 
pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi 
olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç 
kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda 
en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil 
yetkisinin olması şarttır. 

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda 
kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan 
kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, 
iç denetim ve benzeri nitelikte komiteler 
veya alt komiteler oluşturulabilir. 
Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı 
düzenleme, çalışma ve raporlama esasları 
Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, 
düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu komitelerinin faaliyet ve 
çalışma esasları konusunda detaylı bilgi 
Şirketimizin web sitesinde “Yatırımcı 
İlişkileri Bölümü” kısmında yer almaktadır. 

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, 
Yönetim Kurulu Başkanı tarafından diğer 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket üst 
yönetimi ile görüşülerek tespit edilir. 
Yönetim Kurulu işlerin gerektirdiği ölçüde 
toplanmaktadır. 2013’te alınan karar sayısı 
65 olmuştur. 

30.05.2013 tarihinde gerçekleştirilen  
2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 
1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen ve 
toplam yedi kişiden oluşan Yönetim Kurulu 
aşağıda listelenmiştir. 

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal 
Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve 
Uygulanmasına İlişkin Seri: IV, No: 56 
sayılı Tebliğin 5. Maddesi gereği bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Alp ve Mehmet 
Mumcuoğlu’dur.

Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Genel 
Kurul’da kararlaştırılan ücret dışında, 
huzur hakkı, prim, ikramiye gibi mali 
menfaat sağlayacak haklar tanınmamıştır. 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 
ücretlendirilmesinde hisse senedi 
opsiyonları veya Şirket’in performansına 
dayalı ödeme planı uygulanmamaktadır. 
Yıl içerisinde Şirket’in, Yönetim Kurulu 
Üyeleri’ne borç verme, kredi kullandırma, 
lehine kefalet verme vb. işlemleri 
olmamıştır. 
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2013 yılında Genel Kurul’da bağımsız üyeler 
dahil Yönetim Kurulu Üyeleri’ne aylık net 
3.500 TL huzur hakkı ödenmesine karar 
verilmiştir. Üst yönetime ücret ve prim 
olarak 2.228.000 TL fayda sağlanmıştır. 
Bunun 80.177 TL’si SGK ve işsizlik sigortası 
primi olarak devlete ödenmiştir. 

29.06.2012’de alınan Yönetim Kurulu 
kararına göre Denetimden Sorumlu 
Komite’de bağımsız üye Mehmet 
Mumcuoğlu komite başkanı ve bağımsız 
üye Ali Alp üye olarak atanmıştır. Kurumsal 
Yönetim Komitesi’ne bağımsız üye Ali 
Alp komite başkanı, Şerife Cabbar da 
üye olarak seçilmiştir. Kurumsal Yönetim 
Komitesi; Aday Gösterme Komitesi, 
Riskin Erken Tesbiti Komitesi ve Ücret 
Komitesi’nin görevlerini yürütecektir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket 
Dışında Aldığı Görevler
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında 
başka görevler alması belli bir kurala 
bağlanmamış olup üyelerin bazıları Şirket 
dışında başka şirketlerde de yönetim 
kurulu üyesi olarak görev almaktadır. 
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında 
yürüttükleri görevler ile Şirket’teki görev 
süreleri ve görev dağılımlarına üyelerin 
özgeçmişleri içerisinde yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket’in ana 
faaliyeti alanında ve Şirket’in tüzel kişiliği 
ile herhangi bir ticari ve mali işlem 
yapmamış, Şirket’le herhangi bir borç 
ilişkisine girmemiş; Şirket’in sermaye 
piyasası araçları üzerinde herhangi bir 
işlem gerçekleştirmemiştir.

Şirket ve Yönetim Kurulu üyelerinin 
mevzuat hükümlerine aykırı uygulamaları 
olmadığı gibi Şirket ve Yönetim Kurulu 
üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli 
yaptırım yoktur.

Yıl içerisinde Şirket aleyhine açılmış ve 
Şirket’in mali durumunu ve faaliyetlerini 
önemli derecede etkileyebilecek nitelikte 
herhangi bir dava bulunmamaktadır. 
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Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na,
Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak özellikle pay ve menfaat sahiplerinin ekonomik ve hukuki çıkarlarının gö-
zetilmesi konusunda basiretli davranıp gereken özeni göstermek suretiyle Torunlar Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye sıfatıyla görev yapmak üzere; Şirket veya iştirakleri ve 
Grup içi şirketlerden biri ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında son 
iki yıl içinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan veya dolaylı bir menfaat ilişkisi içinde 
olmadığımı, son iki yıl içinde Şirket’in her türlü denetim ve danışmanlık hizmeti aldığı kuruluşlarda görev 
almadığımı, şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarımın Şirket’le ilgili herhangi bir 
sermaye grubunun temsilcisi olmadığını, Şirket’ten Yönetim Kurulu üyeliği ücreti ve huzur hakkı dışında 
herhangi bir gelir elde etmediğimi ve genel olarak mevzuat, Ana Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğumu beyan ederim.

Saygılarımla,

Mehmet Mumcuoğlu

BağımsızlıK BeYanı 

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na
Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak özellikle pay ve menfaat sahiplerinin ekonomik ve hukuki çıkarlarının 
gözetilmesi konusunda basiretli davranıp gereken özeni göstermek suretiyle Torunlar Gayrimenkul Yatı-
rım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye sıfatıyla görev yapmak üzere; Şirket veya iştirakleri 
ve Grup içi Şirketlerden biri ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında 
son iki yıl içinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan veya dolaylı bir menfaat ilişkisinde 
olmadığımı, son iki yıl içinde Şirket’in her türlü denetim ve danışmanlık hizmeti aldığı kuruluşlarda görev 
almadığımı, şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarımın Şirket’le ilgili herhangi bir 
sermaye grubunun temsilcisi olmadığını, Şirket’ten Yönetim Kurulu üyeliği ücreti ve huzur hakkı dışında 
herhangi bir gelir elde etmediğimi ve genel olarak mevzuat, Ana Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğumu beyan ederim.

Saygılarımla, 

Ali Alp
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icra Kurulu 

Oturan: Aziz Torun

Ayaktakiler, soldan sağa: Remzi Aydın, Yunus Emre Torun, 

İsmail Kazanç, İlham İnan Dündar 
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Aziz TORUN  
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 

Aziz Torun’nun özgeçmişi 61. sayfada 

sunulmuştur.

Yunus Emre TORUN  
Yönetim Kurulu Üyesi ve  

Genel Müdür Yardımcısı 
Yunus Emre Torun’un özgeçmişi 61. 

sayfada sunulmuştur.

İsmail KAZANÇ 
Genel Müdür Yardımcısı / Finans

1994 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme 

Bölümü’nden mezun oldu, 2001 yılında 

Southampton Üniversitesi’nden Uluslararası 

Finansal Piyasalar Yüksek Lisans derecesini 

aldı. 1994-2002 yılları arasında Türkiye İş 

Bankası’nda Teftiş Kurulu Müfettişi,  

2002-2006 yılları arasında Türkiye İş 

Bankası’nda Hazine Bölümü Müdür 

Yardımcısı, 2006-2008 yılları arasında İş 

Bankası’nda Hazine Bölümü Grup Müdürü 

ve 2008-2009 yılları arasında Arap Türk 

Bankası’nda Genel Müdür Yardımcısı 

olarak çalıştı. 2009 yılından bu yana 

Torunlar GYO’da Finans’tan sorumlu Genel 

Müdür Yardımcısı olarak görevine devam 

etmektedir. Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de 

Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.  

İlham İnan DÜNDAR 
Genel Müdür Yardımcısı / Varlık Yönetimi

1960’da Eskişehir’de doğdu. 1984’de Anadolu 

Üniversitesi İktisadi İdari İlimler Fakültesi  

Kütahya İdari Bilimler Yüksekokulu’ndan 

mezun oldu. 1985’te İstanbul Üniversitesi 

İşletme İktisadi Enstitüsü’nden işletmecilik 

ihtisas sertifikası aldı. 1987 – 1989 arasında 

Tekfen Holding Tefken İmalat ve Mühendislik 

A.Ş.’de Mali İşler Şefi, 1989 – 1991 arasında 

Çukurova Holding. A.Ş.’de Teknik Muhasebe 

Müdürü, 1991 – 1994 arasında Dempa Orman 

Ürünleri A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı, 

1994 – 1996 arasında Şevket Demirel Holding 

Demponel Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’de, 

1996 – 2000 arasında Diksan Örme Tekstil San. 

Tic. A.Ş.’de Genel Müdür; 2000 – 2003 arasında 

Zafer Plaza İşletmecilik A.Ş.’de Genel Müdür, 

2006 – 2007 arasında Jones Lang Lasalle Mülk 

Yönetim Hizmetleri’nde Genel Müdür olarak 

çalıştı. 2007’de Torun AVM Yatırım Yönetim 

A.Ş.’de Genel Koordinatör oldu. 2008’den bu 

yana Torunlar GYO’da AVM Yönetimi’nden 

Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 

çalışıyor.

Remzi AYDIN  
Genel Müdür Yardımcısı / İnşaat ve Proje 

Yönetimi

1969’da Elazığ’da doğdu. 1992’de 

Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 

Bölümü’nden mezun oldu. 1993’te 

yılında Torunlar Şirketler Grubu’nda 

İnşaat Mühendisi olarak göreve başladı. 

O tarihten bu yana grup bünyesinde 

çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Halen 

Torunlar GYO A.Ş.’de İnşaat ve Proje 

Uygulamaları’ndan Sorumlu Genel Müdür 

Yardımcısı olarak görev yapıyor.
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ŞirKetimizin sermaYe ve  
ortaKlıK Yapısı

Ortaklık yapısı

ADI SOYADI / TİCARET UNVANI GRUBU TÜRÜ PAY ORANI (%) PAY TUTARI (TL)

Aziz TORUN A  Nama 20,03 100.156.875

Aziz TORUN C Nama 17,37 86.870.600,45

TORUNLAR GIDA A.Ş. A Nama 0,01 70.754,46

Ali COŞKUN A Nama 0,002 7.861,61

Mehmet TORUN B Nama 20,02 100.078.258,93

Mehmet TORUN C Nama 17,36 86.791.984,38

Yunus Emre TORUN B Nama 0,02 78.616,07

Yunus Emre TORUN C Nama 0,02 78.616,07

TORUN GIDA A.Ş. B Nama 0,01 70.754,46

Mahmut KARABIYIK B Nama 0,002 7.861,61

Halka Arz Sonu Yeni Hissedarlar C Nama 25,16 125.787.816,96

Toplam Sermaye 100,00 500.000.000

Şirket’in 31.12.2013 tarihi itibariyle sermaye bilgileri ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Sermaye bilgileri

Çıkarılmış sermaye 500.000.000 TL

Kayıtlı sermaye 1.000.000.000 TL

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Serma-

ye Piyasası Kurulu’nun 08/01/2008 tarih ve 1/17 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları ( 5 yıl) için 

geçerlidir. 2017 yılı sonunda kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yö-

netim kurulu tarafından sermaye artırım kararı alınabilmesi için; daha önce Sermaye Piyasası Kuru-

lu tarafından izin verilen tavan ya da karar verilecek yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarı için Sermaye 

Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan yeni bir süre için yetki alınması zorunlu-

dur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Dönem içinde bedelli sermaye arttırımı yapılmamıştır.
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Şirket’in 500.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin %78.64’ü Aziz Torun ve Mehmet To-

run’a aittir. 31.12.2013 tarihli MKK verilerine göre sermayenin %14’ü fiili dolaşımda bulunmaktadır.

MKK’nın 31.12.2013 tarihli raporuna göre, Şirket’in fiili dolaşımda sayılan paylarının nominal tuta-

rı 70.016.819 TL’dir. Yapı Kredi Yatırım verilerine göre, efektif fiili dolaşımdaki payların 31.825.724 

lot ve %45.4’ü yabancı yatırımcıların elinde olup (31.12.2012: %40.9), bu oran Şirket sermayesinin 

%6.3’üne karşılık gelmektedir. 

Şirket’in çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 500.000.000.- TL ( beşyüzmilyon Türk Lirası) olup 

her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 500.000.000. (beşyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır.

Çıkarılmış sermayenin,

a)  100.235.491,07 adet payı temsil eden 100.235.491,07 TL nominal değerli kısmının tamamı nama 

yazılı olup A Grubunu,;

b)  100.235.491,07 adet payı temsil eden 100.235.491,07 TL nominal değerli kısmının tamamı nama 

yazılı olup B Grubunu,

c)  299.529.017,86 adet payı temsil eden 299.529.017,86 TL nominal değerli kısmının tamamı nama 

yazılı olup C Grubunu,

temsil etmektedir.

A ve B grubu payların, Ana Sözleşme’nin 9uncu maddesindeki esaslar çerçevesinde Yönetim 

Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin iki ta-

nesi A Grubu, iki tanesi B Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından ve diğer üç üye 

Genel Kurul’da gösterilen adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aday 

gösterilmesi ve seçiminde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 

ilişkin düzenlemeleri esas alınır.

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imti-

yazı tanıyan pay ihraç edebilecekleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.05.2013 tarihli ve Seri: 

III No:48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 14. Maddesinde 

düzenlenmiştir. GYO’ların, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanı-

yan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet ihracına izin verilmemektedir. 

Aday gösterme imtiyazının yaratılmasında TTK’nın 360 ıncı maddesi hükümleri uygulanmaz. 

Halka açılma sonrasında, hiçbir şekilde Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazı da 

dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz.
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Kurul’un belirlediği esaslar çerçevesinde, faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller saklı kalmak 

kaydıyla, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste beş yıl 

dönem zararı eden ortaklıklarda, birinci fıkra kapsamındaki imtiyazlı paylar Kurul kararı ile ortadan 

kalkar. Bu hükmün uygulanmasında, konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan or-

taklıklar için konsolide finansal tablolar esas alınır. İmtiyazlı payların kamu kurum ve kuruluşlarına 

ait olması halinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Ortaklıklarda görev alacak Yönetim Kurulu üyelerinin, bu Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının 

(e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca Yönetim Kurulu 

üyelerinin çoğunluğunun 4 yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmaları ve ortaklığın faali-

yet konusunu yakından ilgilendiren hukuk, inşaat, bankacılık ve finans gibi alanlarda en az üç yıllık 

tecrübeye sahip olmaları zorunludur. Yalnızca gayrimenkul alım satım işi ile uğraşmak bu alanda 

edinilmiş tecrübe sayılmaz.

Bu kapsamda, ana hissedar tarafından önerilen Yönetim Kurulu adayları, Genel Kurul’da ortakların 

bilgisine sunulmakta ve Genel Kurulda alınan karar doğrultusunda göreve getirilmektedir. Şirket 

Ana Sözleşmesi’nde, oy kullanımına ilişkin imtiyaz bulunmamaktadır. 

Geri alım kapsamındaki şirket hisseleri
Yeni SPK düzenlemesi ve TTK kapsamında Şirketler, payların geri alımı için hazırladıkları ve kamuya 

açıkladıkları geri alım programı kapsamında kendi paylarını iktisap edebilmektedir. Torunlar GYO, 

2013 faaliyet yılı içerisinde kendi paylarını iktisap etmeye ilişkin herhangi bir geri alım programı 

açıklamamış ve geri alım işlemi gerçekleştirmemiştir.

SPK’nın II-22.1 sayılı, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Geri Alınan Paylar Tebliği”nin 7. Maddesine göre, Genel Kurul tarafından onaylanmış geri 

alım programının süresi payları borsada işlem gören ortaklıklar için azami üç yıldır. Süreli geri 

alım programlarının bitmesini takiben yeni bir programın uygulanabilmesi için yeni bir Genel Kurul 

alınması gereklidir. 

►  ŞirKetimizin sermaYe ve ortaKlıK Yapısı
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Payları borsada işlem gören ortakıklar, geri alınan paylarını ilgili geri alım programı süresince veya 

program sona erdikten sonra borsada satış yoluyla elden çıkarabilir. Ancak geri alınan paylar ile bu 

paylar nedeniyle edinilmiş bedelsiz paylar aşağıdaki şartlara uyulmak kaydıyla süresiz olarak elde 

tutulabilir.

- Ortaklıkların geri alınan paylarının nominal değeri, daha önceki alımlar dahil ortaklıkların öden-

miş veya çıkarılmış sermayesinin %10’unu aşamaz.

- Geri alınan payların toplam bedeli, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına konu edi-

lebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz. 

Şirketimiz 12.09.2011 ve 18.03.2013 tarihleri arasında, geri alım programı çerçevesinde 273.295 

adet Şirket hissesini borsa kanalı ile geri almıştır. Daha sonra gerçekleşen bedelsiz sermaye arttı-

rımı ile bu kapsamdaki hisse sayısı 610.033 adet olmuştur. Bu hisselerin TTK Madde 384 ve Madde 

386 uyarınca iktisaplarından itibaren 3 yıl içerisinde satılması gerekmektedir. 

İştirakler
Şirket’in TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim AŞ (TRN) adlı bir bağlı ortaklığı, Torunlar Özya-

zıcı Proje Ortaklığı (Torunlar Özyazıcı), TTA Gayrimenkul Yatırım Geliştirme ve Yönetim AŞ (TTA) ve 

Torunlar GYO-Torun Yapı-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı* adlı üç müşterek yönetime tabi ortaklığı, Yeni 

Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Yeni Gimat) ve Netsel Turizm Yatırımları AŞ (Netsel) adlı iki 

iştiraki bulunmaktadır. 

Şirket’in ilişkili taraflara 228.1 milyon TL’si Torun Center projesini yürüten Torunlar GYO- Torun Yapı- 

Kapıcıoğlu proje ortaklığına olmak üzere 254.8 milyon TL borcu ve 125.9 milyon TL’si Torun Center 

projesini yürüten Torunlar GYO- Torun Yapı- Kapıcıoğlu proje ortaklığından olmak üzere ilişkili taraf-

lardan 127.2 milyon TL alacağı bulunmaktadır.

İlişkili taraflara 43.3 milyon TL satış yapılmış ve kira geliri elde edilmiştir. İlişkili taraflardan 5.9 mil-

yon TL faiz geliri sağlanmış ve 8.7 milyon TL faiz gideri ödenmiştir. 

İlişkili taraflardan 26.9 milyon alım yapılmıştır.

*Kapıcıoğlu İnşaat’ın %5 hissesi 11.03.2014 tarihinde Torunlar Gıda tarafından satın alınmıştır.
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Torunlar GYO, portföy yönetimi 
faaliyeti kapsamında, gerek 
gayrimenkullere gerekse para ve 
sermaye piyasası araçlarına yatırım 
yapmaktadır. 

TOPLAM  

PORTFÖY DEĞERİ 

(MİLYON TL)

%19
ARTIŞ

TOPLAM SATIŞ 

GELİRLERİ  

(MİLYON TL)

%53
ARTIŞ

TOPLAM YATIRIM 

HARCAMALARI  

(MİLYON TL)

%60
ARTIŞ

BaŞlıca Finansal GösterGeler

4.577

225
310,7

2012 

5.796 344

495,9

2013 2012 2012 2013 2013 
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2013 Yılı FaaliYet sonuÇlarının 
DeğerlenDirilmesi 

MALİ TABLOLAR
Şirketimizin mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu‘nun (SPK) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: II No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 

Esaslar Tebliği ve genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak Bağımsız De-

netim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Pricewa-

terhouseCoopers üyesidir) tarafından denetlenmektedir.

Raporumuz ekinde yer alan 01 Ocak – 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden 

Geçmiş Konsolide Mali Tablolarından alınan bilgiler aşağıdadır.

000 TL 2013 2012 Değişim (%)

Satışlar 343.769 225.031 52,8

     Konut 193.451 84.691 128,4

     AVM kira 115.990 102.232 13,5

     Diğer 34.328 38.108 -9,9

SMM -177.953 -86.339 106,1

     Konut -132.897 -41.145 223,0

     AVM kira -10.693 -7.537 41,9

     Diğer -34.363 -37.657 -8,7

Brüt kâr 165.816 138.692 19,6

Brüt marj 48,2% 61,6% -13,40 puan

Brüt marj (konut & ofis) 31,3% 51,4% -20,12 puan

Brüt marj (AVM) 70,0% 67,8% 2,23 puan

Faaliyet giderleri -26.031 -16.997 53,2

     Genel yönetim giderleri -19.633 -11.718 67,5

     Pazarlama - Satış giderleri -6.398 -5.279 21,2

Diğer gelir (gider) 1.807 -1.161 AD

Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışları (azalışları) 222.203 156.638 41,9

Faaliyet kârı 363.795 277.172 31,3

Gayrimenkul değer artışı hariç faaliyet kârı 141.592 120.534 17,5

İştiraklerden alınan temettü 15.295 12.835 19,2

VAFÖK * 156.887 138.746 13,1
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000 TL 2013 2012 Değişim (%)

VAFÖK marjı (%) 45,6% 61,7% -16,02 puan

Amortisman 736 570 29,1

VAFÖK * 157.623 139.316 13,1

VAFÖK marjı (%) 45,9% 61,9% -16,06 puan

İştiraklerden gelir (gider) 58.280 -1.059 AD

Net faiz geliri (gideri) -60.639 14.396 AD

Net diğer finansal gelir (gider) 0 2.045 -100,0

Kur farkı geliri (gideri) -184.854 33.628 AD

Vergi öncesi kâr 191.877 339.017 -43,4

Vergi gideri -1.321 -2.132 -38,04

Net kâr 190.556 336.885 -43,44

Net kâr marjı 55,4% 149,7% -94,27 puan

   

 2013/12 2012/12 Değişim

Toplam net borç (000 TL) 1.537.415 524.529 193,10%

Ortalama kredi vadesi (Yıl) 5 5 0

Ortalama faiz oranı* 4,33% 4,85% -0,53 puan

Kaldıraç (toplam aktiflerin %’si olarak finansman kredileri) 40,5% 21,3% 19,13 puan

Net borcun özkaynaklara oranı 51,5% 18,4% 33,04 puan

Net borç / aktifler (%) 24,2% 11,7% 12,53 puan

Özkaynakların aktiflere oranı 47,0% 63,3% -16,31 puan

LTV oranı (Net borç / gayrimenkuller) 35,7% 14,0% 21,78 puan

Faiz karşılama oranı (kere) 2,6 9,7 -7,08 puan

Net borç / VAFÖK (kere) 9,75 3,77 5,99 puan

Net borç /piyasa değeri (%) 90,7% 32,6% 58,12 puan

Personel sayısı 176 289 -39,10%
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(000 TL) 2013/12 2012/12 Değişim (%) 

Nakit ve nakit benzeri 1.033.198 434.630 138

Ticari alacaklar 207.596 157.366 32

Stoklar 485.489 487.622 0

Peşin ödenen giderler 140.282 23.310 502

Diğer dönen varlıklar 7.535 8.152 -8

Dönen varlıklar 1.874.100 1.111.080 69

Ticari alacaklar 32.868 50.387 -35

Özkaynak yöntemi ile değ. yat. 275.754 224.960 23

Yatırım amaçlı gayrimenkuller 3.514.788 3.043.707 15

Maddi duran varlıklar 2.297 1.375 67

Maddi olmayan duran varlıklar 150 159 -6

Stoklar 24.942 - AD

Peşin ödenen giderler 549.309 850 64525

Diğer duran varlıklar 77.763 61.897 26

Duran varlıklar 4.477.871 3.383.335 32

Toplam varlıklar 6.351.971 4.494.415 41

Finansal borçlar 277.719 70.345 295

U.v. kredilerin k.v. kısımları 246.207 122.247 101

Ticari borçlar 103.726 76.209 36

Diğer finansal yükümlülükler 13.506 7.115 90

Dönem kârı vergi yükümlülüğü 497 448 11

Ertelenmiş gelirler 370.901 388.896 -5

Diğer yükümlülükler 5.788 2.289 153

Kısa vadeli yükümlülükler 1.018.345 667.549 53

Finansal borçlar 2.046.687 766.567 167

Ticari borçlar 299.118 213.000 40

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 232 232 0

Diğer yükümlülükler 0 32 -100

Uzun vadeli yükümlülükler 2.346.037 979.831 139

Ödenmiş sermaye 500.000 500.000 0

Hisse senedi ihraç primleri 25.770 25.770 0

Yasal yedekler 16.639 5.239 218

Hazine hisseleri -1.195 -1.195 0

Geçmiş yıl kârları 2.255.821 1.980.336 14

Net dönem kârı 190.556 336.885 -43

Özkaynaklar 2.987.591 2.847.035 5

Toplam kaynaklar 6.351.971 4.494.415 41

PWC; UFRS 11 Ortak Düzenlemeler standardının 01.01.2013’ten itibaren yürürlüğe girmesinden 

dolayı mali tablolarda bazı düzeltmeler yapmıştır. 31.12.2012 tarihine kadar şirketin müşterek 

ortaklıkları olan Torunlar Özyazıcı (Nishİstanbul), TTA (Bulvar Samsun) ve Torunlar GYO-Torun  
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Yapı-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı* (Torun Center) oransal konsolidasyon yöntemi kullanılarak konso-

lide edilirken, artık özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilecektir. Bu şirketler bilançoda 

Netsel Marina ve Yeni Gimat gibi özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlar altında, gelir tablosun-

da ise iştiraklerden gelir-giderler altında gösterilecektir. 

İlişikteki konsolide özet finansal tablolar SPK’nın 13 Haziran 2013 tarih ve Seri II, 14.1 nolu “Sermaye 

Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde TMS 34 “Ara Dönem Finan-

sal Raporlama” Standardına uygun olarak hazırlanmıştır. 

31.12.2012 tarihinde 4.494.414 bin TL olan aktif toplamımız, 31.12.2013 tarihi itibariyle % 41.3 ora-

nında artarak 6.351.973 bin TL’ye yükselmiştir. Özkaynakların aktif toplamına oranı % 47, yabancı 

kaynakların aktife oranı ise yaklaşık %53’tür. 

Şirket aktiflerinin %63.3’ünü yatırım amaçlı gayrimenkuller ve stoklar, %10.8’ini TOKI ve müteah-

hitlere verilen avanslardan oluşan peşin giderler, %16.2’sini nakit ve nakit benzeri varlıklar oluştur-

maktadır.

Bilançonun aktif tarafında en önemli değişiklik nakit ve verilen avanslar tarafında görülmektedir. 

Şirket Torun Center projesi kapsamında TOKI’ye arsa karşılığı gelir paylarına ilişkin olarak Mart ayın-

da 345.2 milyon TL erken ödemede bulunmuştur. Torun Center projesi kapsamında TOKİ’ye 544.9 

milyon TL avans verilmiştir. Ayrıca Mall of İstanbul’un yan parselinde bulunan ve otel projesi için 

satınalınan 12.131 m2 arsa için için Başakşehir Belediyesi’ne 75,1 milyon TL avans verilmiştir. Şirketin 

hazır değerleri 434.6 milyon TL’den Mall of İstanbul ve Torun Center önsatış avansları ve üçüncü çey-

rekte alınan 610 milyon ABD doları kredinin çekilen dilimlerinin de etkisiyle 1 milyar TL’ye çıkmıştır. 

Hazır değerlerin 365 milyon TL’si 30 günden kısa süreli olarak değerlendirilirken, 742.3 milyon TL’nin 

tamamı döviz cinsinden (311.7 milyon ABD doları ve 26.2 milyon avro) yıllık %2.96-3.21 mevduatta 

değerlendirilmiştir. Nakit ve nakit benzeri kalemlerinin %72’si (2012: %47.4) dövize bağlanmıştır. 

Kısa ve uzun vadeli stoklar yılsonuna göre %4.6 artışla 510.4 milyon TL’ye çıkmıştır. Stokların 380 

milyon TL’si Mall of İstanbul olmak üzere 468.8 milyon TL’si tamamlanmış konutlardan, 16.4 milyon 

TL’si Maltepe arsasından gelmektedir. 

Şirket bu dönemde 337.3 milyon TL’si Mall of İstanbul, 98.2 milyon TL Torun Center ve 32 milyon TL 

Torun Tower projesi olmak üzere 495.9 milyon TL yatırım harcaması yapmıştır. 

► 2013 Yılı FaaliYet sonuÇlarının DeğerlenDirilmesi

*Kapıcıoğlu İnşaat’ın %5 hissesi 11.03.2014 tarihinde Torunlar Gıda tarafından satın alınmıştır.
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 2012 2013

Yatırımlar 310,7 495,9

Mall of İstanbul 186,3 337,4

Korupark Evleri 59,8 12,8

Torun Tower 28,9 32,1

Torun Center 28,0 98,3

Bulvar Samsun 7,9

AVM Yenileme Harcamaları 3,3

Diğer 7,0 15,4

Mall of İstanbul projesinin 2013 sonuna kadar taahhütlü önsatışları 485 milyon TL’ye ulaşmıştır. An-
cak 24 Aralık’ta teslimler başladığı için bunun 132.1 milyon TL’si kesin satış gelirlerine aktarılmıştır, 
352.9 milyon TL’si bilançoda alınan avanslar altında gösterilmiştir. Mall of İstanbul’da 1.081 konuttan 
921 adedi ve 180 ofisten 126 adedi 2013 sonuna kadar satılmıştır. Torun Center’da ise taahhütlü ön-
satış tutarı 228.1 milyon TL’dir. Mapfre Genel Sigorta’nın önsatışının 72 milyon TL’si henüz bilançoya 
yansımamıştır. 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değeri 2012’de 3.043 milyon TL iken, yatırım harcamalarının eklen-
mesi ve değer atışı ile 2013’te 3.514 milyon TL’ye çıkmıştır. 

2013’te Korupark I ve II’de 5 konutun (1.182 m2) teslimi yapılmıştır. Korupark I ve II. Etapta toplam 
satılabilir 49 daire bulunmaktadır. Torium’da 6 daire (763 m2) satılmış olup 33 daire stokta bek-
lemektedir. Nishİstanbul’da ise 4 ofis (1.080 m2) satılmıştır (Stokta 2 konut, 4 ofis ve 15 mağaza 
bulunmaktadır.). 

83.9 milyon TL KDV alacağı bulunmaktadır.

Pasif tarafında ise, en ağırlıklı kalem 2.570 milyon TL ile banka kredileridir. Kredilerde artış 
%167.9’dur. Bunun sebebi kur etkisi olduğu kadar, ikinci çeyrekte çekilen 45 milyon ABD doları 
Mall of İstanbul kredisinin son dilimi ile iki yıl vadeli 70 milyon ABD doları işletme kredisi ve üçün-
cü çeyrekte çekilen 285 milyon ABD doları Paşabahçe ve refinansman kredisidir. Ayrıca Torunlar 
GYO-Torun Yapı-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı* tarafından 02.02.2011 tarihinde alınan 200 milyon ABD 
doları tutarındaki kredinin geriye kalan 150.7 milyon ABD Doları tutarındaki borcu 01.11.2013 tari-
hinde Torunlar GYO’ya transfer edilmiştir. Toplam kredilerin %80’i uzun vadeli kredilerdir. Kredinin 
%74.7’si ABD doları, %22.3.’ü avro ve %2.8’i TL cinsindendir. 31.12.2013 itibarıyla ağırlıklı ortalama 
kredi maliyeti TL kredi hariç %4.85’den %4.33’e inmiştir. ABD doları kredi maliyeti %4.60 ve avro 
kredi maliyeti %3.43’tür.

Şirketimizin net borcu 1.537 milyon TL’dir. Net döviz pozisyonu açığı 753.5 milyon TL’den (120 milyon 
avro ve 264.3 milyon ABD doları) 1.747 milyon TL’ye (173.8 milyon avro ve 579.5 milyon ABD doları) 
çıkmıştır. 
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Kısa ve uzun vadeli ticari borçlar 402.8 milyon TL’dır. Bunun 228.8 milyon TL’si Torun Center önsa-
tışları sebebiyle alınan avanslar ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığından ihale ile alınan Paşabahçe 
arazisine ilişkin kalan 71 milyon TL borçtan oluşmaktadır. 

Gelir tablosu tarafında satışlar geçen yıla göre %52.8 artarak 343.7 milyon TL’dir. 2013 satış ha-
sılatının %43.8’i AVM kira gelirleri, %56.2’si konut satış gelirleridir. AVM kira gelirlerindeki artış 
%13.5’dir. Korupark Terrace Evleri’nde 149 daire satılarak 51.2 milyon TL hasılat elde edilmiştir. 678 
daireden 431’nin teslimi tamamlanmıştır. Mall of İstanbul’da ise 146 konut ve 126 ofis satılarak 132.1 
milyon TL kesin satış geliri elde edilmiştir. 

2012’de şirket %61.6 brüt marjla çalışırken, 2013’te %48.2 brüt marjla çalışmaktadır. Konut ve ofis-
ler %31.2 ile satılmakta, AVM’ler ise %70 marjla çalışmaktadır. Korupark AVM %79.0 (2012: %74), 
Antalya Deepo %69.5 (2012:%75.3), Zafer Plaza %72.9 (2012:%72.9), Torium %58.5 (2012:%57.0) 
marjla çalışmaktadır. Korupark Evleri ise %45.1 (2012: %52.3) brüt marj bırakmaktadır. 2013’te sa-
tılan Mall of İstanbul ofisleri %37.6 ve konutları %2.8 marj ile gelir tablosuna yansımıştır. Mall of 
İstanbul konut ve ofis tarafında 203 milyon TL adil değerle değerlenen arsa maliyeti inşaat maliye-
tine eklenirken, ilk satılan ve nisbeten daha düşük fiyatlı konutların ilk önce teslim edilmesi konut 
marjlarını bu dönem için düşürmüştür. 

Şirketimizin faaliyet giderleri %53.2 artmıştır. 7.9 milyon TL olan genel yönetim giderlerindeki artı-
şın ana sebebi sosyal amaçlı olarak yapılan 5.4 milyon TL bağıştır. Personel giderleri 14.3 artışla 3.5 
milyon TL’dir. Emlak ve damga vergisi bu dönemde %57.7 artışla 8.2 milyon TL’dir. Mall of İstanbul 
ve Torun Center projeleri sebebiyle konut pazarlama satış giderleri %10.7 artarak 2.5 milyon TL’ye, 
reklam giderleri %18.2 artışla 2.6 milyon TL’ye çıkmıştır. Netsel Marina’dan 2012 mali yılına ilişkin 
olarak 5.9 milyon TL ve Yeni Gimat’tan 9.4 milyon TL temettü geliri elde edilmiştir. 

Şirketimiz bu dönemde operasyonel performansını yansıtan vergi, amortisman ve faiz (kur farkları 
dahil) öncesi kârını (VAFÖK) %13.1 artışla 157.6 milyon TL’ye yükseltti. Gayrimenkul değer artışı/
azalışı hariç tutularak hesaplanan VAFÖK marjı %61.9’dan %45.9’a inmiştir.

2013’te TL ABD dolarına karşı %19.7 ve avroya karşı %24.8 değer kaybetmiştir. Şirket’in 1.7 milyar 
TL açık pozisyonu sebebiyle 184.8 milyon TL kur farkı gideri oluşmuştur. Faiz gideri %150 artışla 94 
milyon TL olarak tahakkuk etmiş ve faiz geliri azalan nakit ve düşen faiz oranları sebebiyle %35.7 
düşerek 33.4 milyon TL’ye gerilemiştir. Ayrıca Mall of İstanbul projesinde 49.9 milyon TL ve Torun 
Tower projesinde 1.8 milyon TL faiz ve kur farkı aktifleştirilmiştir.

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin 2013 sonunda yeniden değerlenmesi neticesinde 222.2 milyon TL 
değer artış kazancı ortaya çıkmıştır. Fiktif bu gelir aynı şekilde fiktif kur farkı giderini bertaraf etmiş-
tir. 2013 yılı 190.5 milyon TL net kâr ile kapanmıştır. 

► 2013 Yılı FaaliYet sonuÇlarının DeğerlenDirilmesi



85İş, Alışverİş ve YAşAm AlAnlArı Gelİştİrmek Üzerİne 10 İYİ Fİkİr

ortaKlıK Hisse seneDi perFormansına 
iliŞKin BilGiler     

Halka arz edilen hisse senetlerimiz 21.10.2010 tarihinden itibaren İMKB’de işlem görmektedir. Or-

taklık hisse senetlerinin 31.12.2013 itibarı ile İMKB son seans kapanış fiyatı 2,76 TL’dir.

Kurumsal Ürünler Pazarında işlem gören Şirket hisse senedinin 2013 yılı günlük ortalama işlem 

hacmi 2.518.469 TL olarak gerçekleşmiştir.

Dönem Günlük Ort. İşlem Hacmi (TL) Kapanış Fiyatı (TL)

Ocak - Aralık 2013 2.518.469 2,76

Ocak - Aralık 2012 2.341.463 3,22

Şirketimizin 31.12.2013 tarihli konsolide mali tablosuna göre, toplam varlık değeri 6.351.971 bin TL, 

toplam özsermayesi (net aktif) 2.987.591 bin TL., 500.000.000 adet hisseli Şirketimizin pay başı 

özsermaye (net aktif) değeri 5,98 TL’dir. 
 

31.12.2013 31.12.2012

31.12.2012’ye 

Göre Fark % 31.12.2011

31.12.2011’e 

Göre Fark %

BİST 100 (XU100) 67.801 78.208 (13,3) 51.266 32,2

BİST GYO (XGMYO) 30.665 41.207 (25,5) 29.848 2,73

TRGYO 2,76 3,22 (14,2) 1,77 55,9

31 Aralık 2013 itibarı ile İMKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Endeksi (XGMYO) 30.665, İMKB 100 

Endeksi ise 67.801 seviyesindedir. 2012 yılsonuna göre Türk lirası bazında; BİST Ulusal 100 Endeksi 

% 13,3, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Endeksi ise % 25,5 oranında değer kaybetmiş ve Torunlar 

GYO hisse senedi %14,2 değer kaybetmiştir.

BİST 2013’te, yabancı portföyündeki sıcak para hareketlerine duyarlı gelişmelere bağlı olarak kan 

kaybetti. Yabancıların borsada 2012 sonu itibariyle %65.9 olan payı, 2013 sonunda %62’ye geriledi. 

BİST’in aylık olarak açıkladığı “Yabancı banka, aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleş-

tirilen işlemler” verisine göre; 2013 yılının ilk 11 ayında GYO hisselerinde toplam yabancı satışları 

40.405.046 ABD doları idi. 17 Aralık’ta başlayan yolsuzluk operasyonu neticesinde yabancılar Aralık 

ayında 194.092.796 ABD doları GYO hissesi sattılar. Böylece 2013’ün tamamında yabancıların GYO 

hisselerinden çıkışı nette 153.687.750 ABD doları oldu. Bunun %91’i Emlak Konut hisselerinden kay-

naklandı.  
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Torunlar GYO hissesinde 2013 başından Kasım ayı sonuna kadar yabancıların toplam net alımı 

17.840.791 ABD doları iken, Aralık ayında hisseden 5.837.362 ABD doları yabancı çıkışı olmuş ve 

yabancının 2013’teki net alımı 12.003.429 ABD doları ile kapanmıştır.

MKK’nın 31.12.2013 tarihli raporuna göre, Şirket’in fiili dolaşımda sayılan paylarının nominal tutarı 

69.859.718 TL olup, söz konusu payların Şirket sermayesine oranı %14’tür. Yapı Kredi Yatırım’a göre, 

efektif fiili dolaşımdaki payların 31.825.724 lot ve yaklaşık %45.5’i (31.12.2012: %40.9) yabancı ya-

tırımcıların elindedir. 

► ortaKlıK Hisse seneDi perFormansına iliŞKin BilGiler
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net aKtiF Değer taBlosu 

31.12.2013 Torunlar GYO Portföy Tablosu (000 TL) 31.12.2013  31.12.2012  

Gayrimenkuller, Gayrimenkul Projeleri,  

Gayrimenkule Dayalı Haklar

Ekspertiz 

Değeri

Toplam 

Ekspertiz 

Değeri  

İçindeki  

Payı (%)

Ekspertiz 

Değeri

Toplam 

Ekspertiz  

Değeri  

İçindeki  

Payı (%)

Ekspertiz 

Değerindeki 

Değişim 

GYG (%)

Arsalar ve Araziler 462.784 10 429.077 9 7,9

İstanbul, Başakşehir, İkitelli-2 (18.208,90 m2) 27.585 1 32.319 1 -14,6

İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Arsası (60.833 m2) 21.292 0 21.292 0 0,0

İstanbul Paşabahçe Arsası (71.909 m2) 395.439 8 355.793 7 11,1 

İstanbul Maltepe Arsası (6.928 m2) (%50 Pay) 18.468 0 19.673 0 -6,1

Binalar 1.756.175 37 1.738.513 36 1,0

Zafer Plaza AVM Bursa/Osmangazi  
(72.26% Hisse) 222.922 5 197.948 4 12,6

Korupark AVM Bursa/Emek 761.768 16 695.069 15 9,6

Torium AVM 584.643 12 583.750 12 0,2

Korupark 1. And 2. Etap, İşyerleri+Depolar 18.054 0 16.644 0 8,5

İstanbul/Beyoğlu - Kemankeş Butik Otel Binası 18.326 0 17.545 0 4,5

Korupark Evleri 1. and 2. Etap Bursa/Osmangazi-Emek 
57 Daire (11.596 m2) 24.227 1 31.813 1 -23,8

Nishİstanbul 4 Ofis (1.070 m2) 5.350 0 10.755 0 -50,3

Nishİstanbul 2 Konut (179 m2) 895 0 1.455 0 -38,4

Nishİstanbul 15 İşyeri (2.783 m2) 19.481 0 18.089 0 7,6

Korupark Evleri Bursa, Osmangazi, Emek- 3. Etap 247 
Daire (38.605 m2) 94.725 2 159.082 3 -40,5

Torium Evleri 33 Daire (3.675 m2) 5.784 0 6.363 0 -9,1

Gayrimenkul Projeleri 1.946.498 41 1.313.896 28 48,1

Mall of İstanbul Projesi İstanbul, Başakşehir, İkitelli-2 
(122.859,93 m2) 1.223.877 26 1.034.334 22 18,3

Torun Center Projesi İstanbul, Şişli 347.671 7    

Torun Tower Projesi İstanbul, Şişli,  
Esentepe (14.991,60 m2) 374.950 8 279.562 6 34,1

Ana Şirket Gayrimenkuller Toplamı 4.165.457 87 3.481.486 73 19,6
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İştirakler Gayrimenkulleri

Ekspertiz 

Değeri

Toplam 

Ekspertiz 

Değeri 

İçindeki 

Payı (%)

Ekspertiz 

Değeri

Toplam 

Ekspertiz 

Değeri 

İçindeki  

Payı (%)

Ekspertiz 

Değerindeki 

Değişim 

GYG (%)

ANKAmall + Crowne Plaza Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi 
A.Ş. (%14,83 hisse) 209.241 4 192.795 4 8,5

Netsel Marina, Netsel Turizm Yatırımları A.Ş.  
(%44,60 hisse) 36.886 1 36.813 1 0,2

Bulvar Samsun AVM Gayrimenkul Yat. ve Yönetim A.Ş. 
(%40 hisse) 58.736 1 52.523 1 11,8

Deepo Antalya TRN AVM. Yatırım ve Yönetim A.Ş.  
(%99,997 hisse) 293.458 6 266.790 6 10,0

İştirakler gayrimenkuller toplamı 598.321 13 548.921 12 9,0

Toplam gayrimenkul portföyü 4.763.778 100,00 4.030.407 84,61 18,2

Para ve Sermaye Piyasası Araçları

Ekspertiz 

Değeri

Toplam 

Ekspertiz 

Değeri 

İçindeki 

Payı (%)

Ekspertiz 

Değeri

Toplam 

Ekspertiz 

Değeri 

İçindeki  

Payı (%)

Ekspertiz 

Değerindeki 

Değişim 

GYG (%)

Vadeli/vadesiz döviz mevduatı 742.335 13 131.743 3 463,5

Vadeli/vadesiz TL mevduatı 290.863 5 302.887 7 -4,0

Toplam para ve sermaye piyasası araçları 1.033.198 18 434.630 10 137,7

Toplam portföy değeri 5.796.976 100 4.465.037 100 29,8

Diğer varlıklar 554.995  61.704  799,4

Borçlar 3.364.380  1.647.379  104,2

Net aktif değer 2.987.591  2.879.362  3,8

Hisse sayısı 500.000.000  500.000.000  0,0

Hisse başına net aktif değer 5,98  5,76  3,8

Kapanış ağırlıklı ortalama hisse fiyatı 2,76  3,22  -14,3

► net aKtiF Değer taBlosu
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1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı’nca imzalanması ve bununla yetinil-

mesi için yetki verilmesi,
3. 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi, 
4. Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 

rapor özetinin okunması,
5. 2013 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
6. Kazançların dağıtılmasına ilişkin teklifin aynen ya da değiştirilerek kabul veya reddi,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2013 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri,
8. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev 

süresinin tayini,
9. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin huzur hakkına ilişkin tutarın tespiti,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2014 yılı için Yönetim Kuru-

lunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
11. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak 

bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 
12. Daha önce alınan kararlar kapsamında geri alınmış ve henüz satışı gerçekleşmemiş olan 610.033,48 adet 

hisse senedinin elden çıkarılmasına ilişkin 3 Ocak 2014 Tarih ve 28871 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nde öngörülen şartları 
taşıdığı sürece elde tutulması ve/veya uygun koşulların oluştuğu durumlarda satılması hususunda Genel 
Müdürlüğe yetki verilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2013 yılı içerisinde yapılan işlemler 
hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesini 4. Fıkrası uyarınca 
üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul’un bilgisine sunulması,

15. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu’nun28.04.2014 Ta-
rih ve 2014/23 Sayılı toplantısında kabul edilen kâr dağıtım politikasının Genel Kurul’un onayına sunulması,

16. Yönetim Kurulu’nun 20.03.2014 Tarih ve 1014/13 Sayılı toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 
sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca düzenlenerek kabul edilen Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim 
Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi Çalışma Esaslarına ilişkin Yönetmeliklerin Genel Ku-
rul’un bilgisine sunulması,

17. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 395-396. Maddeleri gereğince Şirket konusuna giren 
işleri bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadık-
ları ve diğer işlemleri yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi,

18. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi 
işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanu-
nu’nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,

19. Dilek ve temenniler

torunlar GYo a.Ş 29 maYıs 2014 tariHli 
2013 Yılı olağan Genel Kurul toplantı 
GÜnDemi
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Genel Kurul

Genel Kurul, Olağan ve Olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hü-

kümleri uyarınca toplanır ve karar alır. Olağan Genel Kurul, Şirket’in hesap devresinin sonundan 

itibaren 3 ay içinde ve TTK’nın 409. Maddesi hükmüne göre hazırlanacak gündemde belirlenen 

konuları görüşüp karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde veya 

TTK’nın 410. Ve takip eden maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde toplanır ve 

gerekli kararları alır.

Olağan Genel Kurul’a davet, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. Maddesinde belirtilen esaslar çer-

çevesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, ortaklığın Internet sitesi ve 

Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Kurul’ca belirlenen diğer yerlerde, ilan ve toplantı günleri hariç 

olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. 

TTK’nın 438. Maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınamaz. An-

cak, Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin 

hakları saklıdır. 

Genel Kurul’un toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde Yönetim Kurul’u Genel Kurulu 

Şirket Merkezinin bulunduğu şehirdeki başka bir adreste veya başka bir şehirde toplantıya çağıra-

bilir. 

Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu tarafından MKK’dan sağlanan pay sahipleri listesi dikka-

te alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Pay sahipleri 

kendilerini genel kurullarda TTK’nın 427-431. madde hükümlerine göre temsil ettirebilirler. SPK’nın 

30. Maddesi hükmü saklıdır. Vekaletnamelerin şeklini sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla 

Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. TTK’nın pay sahibinin temeline ilişkin 427 ila 432. Maddesi hü-

kümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK’nın 1527. Madde-

si uyarınca elektronik ortamda, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul 

Sistemi (EGKS) üzerinden de katılabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Şirket Ana Sözleş-

mesi’nin ilgili hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, 

söz konusu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurul toplantıları
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Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527. Maddesi uyarınca kurulan elekt-

ronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahip-

lerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin 

temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri 

için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplan-

tılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. 

Genel Kurul’da oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve TTK düzenlemelerine uyulur. 

Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahiplerinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde 

depo etmesi şartına bağlamaz.

Şirket’te her 1 Kuruş itibari değer bir oy hakkı verir ve genel kurul toplantılarında pay sahipleri, 

TTK’nın 434. Maddesi uyarınca, sahip oldukları paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy 

kullanırlar. Şirket Ana Sözleşmesi’nde oy kullanımına ilişkin imtiyaz bulunmamaktadır.

Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle veya oyların kullanım ve sayımını 

kolaylaştırıcı bir takım elektronik cihazların aracılığıyla kullanılır. Oy kullanma usulü, toplantı baş-

lamadan önce toplantı başkanı tarafından belirlenir. El kaldırmayanlar ret oyu vermiş sayılır ve bu 

oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. 

Kanun’un 1527. Maddesi uyarınca Genel Kurul’a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya 

temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul 

ve esaslar uygulanır. 

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, TTK’nın 418. ve 421. Maddeleri ve SPK’nın 

ilgili hükümlerine tabidir. 

Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası mevzuatına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzen-

lemeleri ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak düzenlenir.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış olup Şirket’in genel kurullarında alınan kararlar-

da uygulanmayan bir husus yoktur.
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Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak pay sahiplerinin menfaati ve şirket 
menfaati arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenecektir. 

Ana Sözleşme’nin 38’inci maddesi gereği, TTK’nın ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili çerçe-
vesinde kâr dağıtımı ve kâr dağıtım zamanı kurulca kararlaştırılmaktadır. Şirketimiz söz konusu 
hükümlere bağlı kalmak şartıyla, Şirket kâr payı dağıtım politikasını belirler.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca 27.01.2010 tarihinde 2009 yılı faaliyetlerinden elde edilen kârların 
dağıtım esasları ile ilgili olarak, borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, herhangi bir asgari 
dağıtım zorunluluğu getirilmemesine (31.12.2008:%20), kâr dağıtımının Kurul’un Seri:IV, No:27 
sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü Avansı 
Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği’nde yer alan esaslar, ortaklıkların Ana Sözleş-
melerinde bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politi-
kaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu uygulama 2013 hesap döneminde 
de geçerli olup, şirket temettü politikası SPK uygulamasına paralel yürütülmektedir. 

Yönetim Kurulumuzun 16.09.2010 tarih ve 2010/68 no.lu toplantısında; Sermaye Piyasası Ku-
rulu’nun düzenlemeleri ile çelişmemek kaydıyla, Ortaklığın her yıl dağıtılabilir kârının % 50’si 
oranındaki tutarının temettü olarak dağıtılması hususu Genel Kurul Onayına sunulmak üzere 
gündeme alınmasına, ilke olarak bu kâr dağıtım politikasının Ortaklığın uzun dönemli büyüme-
sinin gerektirdiği yatırım ve diğer fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişme-
lerin gerektirdiği özel durumlar hariç olmak üzere sürdürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 
Şirket kârına katılım konusunda Ana Sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır. Bu politikada 
yapılacak herhangi bir değişiklikte kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

Şirket’in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uya-
rınca Şirket’çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket’çe ödenmesi gereken 
zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan 
gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan safi kârdan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülme-
sinden sonra kalan miktar mevzuat ve esas sözleşme uyarınca dağıtılır. 

Şirket’in 29.05.2014 tarihinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim 
Kurulu 31 Aralık 2013 tarihli yasal kayıtlarda yer alan 80.905 bin TL tutarındaki net dönem kârı 
üzerinden 4.045 bin TL I. Tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, safi kârdan 30.000 bin TL nakit 
temettü dağıtılmasını teklif etmektedir.

1 TL nominal değerli hisseye isabet eden temettü tutarı 6 kuruş ve oranı %6’dır.

Kâr Dağıtım politiKası 
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Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya 
İlişkin Esaslar Tebliği”ne uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2013 tarihli mali tablolarında net 
dönem kârı 190.556.0000-TL; Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarda ise 76.859.960 
TL‘dir.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı, Şirket Kâr Dağıtım Politikası ve 
Ana Sözleşmenin “Kârın Dağıtımı” başlıklı 38.maddesine uygun olarak hazırlanan kâr dağıtımı 
önerisinde, safi kârın 30.000.000-TL tutarında nakit dağıtılması hususu Genel Kurul onayına 
sunulmaktadır.

Kâr Dağıtım taBlosu 

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Ana Sözleşme Uyarınca Kâr Dağıtımında İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza ilişkin Bilgi: Yok
  2013
 SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.  Dönem Kârı 190.556 80.905
4.  Ödenecek Vergiler (-)   
5.  Net Dönem Kârı (=) 190.556 80.905 
6.  Geçmiş Yıllar Zararları (-)   
7.  Genel Kanuni Yedek Akçe (-) 4.045 4.045 
8.  Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (=) 186.511              76.860 
9.  Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+) -  
10.  Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 186.511  
11.  Ortaklara Birinci Kâr Payı 25.000  
  -Nakit 25.000  
  -Bedelsiz   
  -Toplam   
12.  İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı -  
13.  Dağıtılan Diğer Kâr Payı   
  Yönetim Kurulu Üyelerine   
  Çalışanlara   
  Pay Sahibi Dışındaki Kişilere   
14.  İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı   
15.  Ortaklara İkinci Kâr Payı 5.000  
16.  Genel Kanuni Yedek Akçe 4.715                       - 
17.  Statü Yedekleri   
18.  Özel Yedekler   
19.  OLAĞANÜSTÜ YEDEK 151.796              42.145 
20.  Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar   

Kâr Payı Oranları Tablosu              
Pay Başına Temettü 
Bilgileri   

1 Tl Nominal Değerli Paya 
İsabet Eden Kâr Payı

Grubu Toplam Dağıtılan Kâr Payı 
Tutarı (Tl) 

Tutarı (Tl) ORAN (%)

Brüt  30.000.000,00 0,06 6,0
Net  30.000.000,00 0,06 6,0
Dağıtılan Kâr Payının Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârına Oranı        
Ortaklara Dağıtılan Kâr Payı Tutarı (TL)  Toplam Dağıtılan Kâr Payı/Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (%)
30.000.000 39,0
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torunlar GYo’nun varlıKları

Zafer Plaza – Bursa 

Modern Bursa’nın simgesi

Türkiye’nin beşinci büyük şehri Bursa’nın ilk alışveriş merkezi Zafer Plaza’yı, şehir merkezinde yaya 

ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgede, Ekim 1999’da hizmete açtık. Çevrenin mimari dokusunu 

koruyabilmek için, cadde seviyesinin altında üç kat çarşı ve üç kat otopark olmak üzere altı kat inşa 

ederek gerçekleştirdik. Yapının ortasında bulunan ve alışveriş merkezini gün ışığıyla buluşturan 

cam piramidin zaman içinde şehrin sembol yapıları arasında yer alması da bizi ayrıca gururlandırdı.

%72,26’sı Torunlar GYO A.Ş., %18,932’ü Bursa Büyükşehir Belediyesi, %8,81’i de muhtelif hisse-

darlara ait olan Zafer Plaza, oluşturulan havuz protokolü esaslarına göre kurulan Zafer Plaza 

İşletmecilik A.Ş. unvanlı işletme şirketi tarafından yönetilmekte.

Zafer Plaza, 2000 yılında AMDP, Alışveriş Merkezleri ve Perakende Merkezleri Kurulu tara-

fından “En iyi Alışveriş Merkezi” seçildi. 54.000 m2 olan toplam inşaat alanı 2009’da konsept 

yenileme ile birlikte büyütülerek 57.122 m2’ye çıkartıldı. Metro, tramvay ve diğer toplu ulaşım 

araçlarının ara durak istasyonunda bulunuyor.

Zafer Plaza, araç ile ulaşım sağlayamayan tüketicilerin, özellikle de gençlerin tercih ettiği bir 

alışveriş merkezi olarak dikkat çekmekte. Tüm gelir gruplarına hitap eden markalara sahip Za-

fer Plaza, iddialı ve güncelliğini koruyan marka karması, iki department store mağazasıyla, her 

dönem trendlerin merkezinde kalabilen bir alışveriş merkezi özelliğini korumakta. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Heykel-Stadyum ring tramvay hattı Ekim ayı ortasından 

itibaren aktif olarak çalışmaya başladı. Alışveriş merkezimizin yürüyüş mesafesinde iki ayrı 

tramvay durağı bulunmakta. Bu proje kapsamında Altıparmak Caddesi üzerinden otopark giri-

şimiz direkt hale getirilmiş durumda. 

Marka karmasının gençleşmesi, mağazaların dekorasyonlarını yenilemeleri, teknoloji konusun-

da odaklanma, çocuklar ve gençler için eğlence parkı, altı salona sahip Cinetech sinemaları, 

Zafer Plaza’nın rekabet gücünü artırmakta.

 operasYonel varlıKlarımız
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Mülkiyet Torunlar GYO (%72,26)

Faaliyete geçme tarihi 1999

İnşaat maliyeti 18,4 milyon TL

Kiralanabilir alan (m2) 23.449 (GYO Payı 16.944)

Doluluk oranı (%) %100 (Aralık 2013 itibarıyla)

Mağaza sayısı 122

Ana kiracılar (BKA’nın %27’si) Migros, YKM, Teknosa

Ekspertiz değeri (Aralık 2013) 223 milyon TL (109,5 milyon ABD doları)

Aralık 2013 itibarıyla ortalama kira süresi  2 yıl

Ortalama son 12 aylık 

net faaliyet kârı (TL/m2/Ay başına) 61,6 TL

Kiralama/Mülkiyet durumu Mülkiyet

Kira geliri+ortak alan geliri 18.081.937 TL

Ziyaretçi sayısı 12.773.097

Zafer Plaza
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►

2013 yılında toplam AVM ciromuz %9 oranında büyümüştür. AVM m² başına düşen ciro ise %8,9 

oranında artmıştır. Ziyaretçi sayılarımız %1,52 oranında artarak 12.773.097 kişi ile tüm yılların 

en yüksek sayısına ulaşmıştır.

Zafer Plaza yıl içerisinde özellikle çocuk ve gençlere yönelik gerçekleştirdiği etkinlikler ve dü-

zenlediği kampanyalar ile aktif alışveriş merkezlerimizden biri olmuştur. Zafer Plaza, son iki 

kampanyasında Volvo S60 ve Mercedes A180 araç kampanyaları ile tüketicilerin tercihinde 

etkili olmayı denemiş olup, marka karmasına Opema, Roberto Bravo, Abbate, World of Panels, 

Tavuk Dünyası gibi markaları da dahil etmiştir. Sinema salonlarında genç kesimi ağırlıklı olarak 

ağırlayan Zafer Plaza, sinema salon sayısını da 2014 yılında arttırmayı planlamaktadır. 

AVM’nin bakım ve konfor gereksinimleri ile genel imajının korunması ve geliştirilmesine yönelik 

çalışmalarımız 2013 yılında sürdürülmüştür. 2013 yılında bu işler için 240.000 TL yatırım harca-

ması yapılmıştır. 2014 yılında 690.000 TL yatırım harcaması programa konmuştur. Dış boyama, 

piramit camları izolasyon değişimi gibi bakım işleri dışında CINETECH Sinemalarımıza ilave top-

lam 115 koltuklu iki salon eklenecektir.

Tam Puan kart uygulamamız bu bağlamda hem var olan sadakati sürdürmemizi, hem de yeni 

sadakat zincirleri oluşturmamıza yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda tüketici davranış ve de-

mografik özelliklerinin edinilmesi de planlamalarımızı reel veriler ışığında gerçekleştirmemize 

olanak sağlamaktadır. 2013 yılı sonunda 45.000 üye hedefimiz bulunuyordu. Yılsonu itibarıyla 

51.993 üyeye ulaşılmıştır.

Zafer Plaza’nın çevresinde de hızlı bir değişim yaşanıyor. Alışveriş merkezine 200 metre me-

safede komşu bölgede kentsel dönüşüm projesi olarak yapılan 2.750 adet konutta 2010’un son 

çeyreğinden itibaren yaşam başlamış olup Kükürtlü ve Çekirge bölgelerinde binalarda yenilen-

meler ile genç ailelerin bu bölgeye yerleşmeye başladıklarını gözlemliyoruz. Ayrıca Cumhuriyet 

Caddesi üzerinden Zafer Plaza’ya ulaşan tramvayın, bölgenin ve Zafer Plaza’nın çekim gücünü 

artıran gelişmeler olduğunu söylemek isteriz.

► torunlar GYo varlıKları / OperasyOnel Varlıklarımız
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Zafer Plaza
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►

ANKAmall + Crowne Plaza Otel – Ankara 

Ankara’nın En Büyük 
Alışveriş Merkezi
İstanbul ve Konya karayollarının kesişim noktasında, Yenimahalle’de yer alan ANKAmall’a 

Akköprü Metro İstasyonu’nu alışveriş merkezine bağlayan bir yaya yoluyla doğrudan ula-

şılabilmekte.

21 katlı ve 280 odalı Crowne Plaza Otel’i de içeren ANKAmall, BKA bazında Ankara’nın en 

büyük, Türkiye’nin dördüncü büyük alışveriş merkezidir. ANKAmall Alışveriş Merkezi, kira-

cı karması, merkezi konumu, ulaşım kolaylığı bakımından çok önemli bir rekabet gücüne 

sahip. Tabii buna ücretsiz 6.000 araçlık otoparkı ve 315 mağazasını da eklemek gerekiyor.

Şirket, 14.03.2013 tarih ve 9/276 sayılı Kurul kararı ile GYO’ya dönüşüm izni almış ve 

30.05.2013 tarihinde ticaret siciline tescil olmuştur. 16.08.2013 tarihinde Kurumsal Ürün 

Pazarında işlem görmeye başlamış ve 01.10.2013 tarihinden itibaren A grubu Listesine alın-

mıştır. 

Şirket, faaliyet bölgesinde AVM sayısı ile kiralanabilir alanın artması ve mekan cazibesinin 

üst seviyeye çıkması sebebiyle ANKAmall markasının korunması ve rekabetçiliğin sürdü-

rülebilmesi için ciddi bir yenileme yatırımını gündeme alarak ihale sürecini başlatmıştır. 

05.09.2013 tarihli yeni tadilat ruhsatı ile AVM 1. Etap’taki yenileme çalışmalarına hız vermiş 

olup gayrimenkulün %30,26 hissesine malik Migros A.Ş. ile mutabakata varmıştır. Şirket 

temel faaliyet geliri olan kira gelirlerinin tam ve zamanında tahsiline yönelik olarak gerekli 

takibatı yapmakta, dövize dayalı kira gelirlerinin kur oynaklığına karşı korunmasına yönelik 

altyapının kurulması ve AVM yönetim şirketinin verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışma-

lar yapmaktadır. 

www.ankamall.com.tr

► torunlar GYo varlıKları / OperasyOnel Varlıklarımız
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Mülkiyet Torunlar GYO’nun %14,83  

hissesine sahip olduğu Yeni Gimat GYO

Faaliyete geçme tarihi 1999

İnşaat maliyeti 37,5 milyon TL

Kiralanabilir alan 107.804 (TRGYO payı 15.987)

Doluluk oranı (%) %95,3 (Aralık 2013 itibarıyla)

Mağaza sayısı 292

Oda sayısı 263 (21 Katlı)

Ana kiracılar Migros, Koçtaş, Electro World, Boyner, H&M, 

Mudo City, Marks&Spencer, LCW

Ekspertiz değeri (Aralık 2013)* 209,2 milyon TL (102,7 milyon ABD doları)

Piyasa değeri (Aralık 2013)* 107,9 milyon TL (53 milyon ABD doları)

Ortalama son 12 aylık 

net faaliyet kârı (TL/m2/Ay başına)

64,3 TL

Kiralama/Mülkiyet durumu Mülkiyet

Kira geliri+ortak alan geliri  112,1 milyon TL

Ziyaretçi sayısı 20.372.000

*Torunlar GYO %14,83 payı

ANKAmall
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►

Deepo Outlet Center – Antalya 

Akdeniz Bölgesi’nin  
en hareketli outlet AVM’si
Akdeniz Bölgesi’ndeki en büyük outlet olan Deepo, 2004’te açıldı. Türkiye’nin en önemli 

turizm merkezi olan Antalya’da havalimanının hemen karşısında yer alıyor. Gıda toptan satış 

depolarından, outlet anlayış ve konseptine göre dönüştürülen bu projemizde iklim koşulları-

nı dikkate alarak iki ana galeriyle dolaşım sadeliğini ön plana çıkarttık.

Antalya, Türkiye’nin diğer büyük şehirlerine uzaklığı ve turist ağırlıklı hareketliliği nedeniy-

le markalar için sezon sonu ürün eritilmesinde doğru adres olarak kabul ediliyor. Antalya 

Havalimanı karşısında yer almanın avantajını en iyi şekilde kullanan Deepo, bina içinde ko-

numlandırılan uçuş bilgi panoları ve havayolları check-in desk hizmetleriyle fark yaratmakta; 

uçuş bekleme sürelerinin Deepo’da geçirilmesi anlamında olumlu katkı sağlıyor.

2013 yılı alışveriş merkezimiz açısından gerek ziyaretçi sayısı, gerekse m2/ciro verimliliği 

açısından hedeflerimiz doğrultusunda geçmiştir. Deepo Outlet AVM’nin 2013 yılında 2012’ye 

göre ciro büyümesi %7,16’dır. Ziyaretçi sayımız 5.003.542’den 5.008.328’e çıkarak % 0,10 

artış göstermiştir. 667 TL olan m2/Ciro (m2/ay) verimliliğimiz bizleri mutlu etmiştir. Antal-

ya’nın gelişen sosyo-ekonomik ve demografik yapısına uygun ciro odaklı yönetim anlayışı-

mız devam etmiştir. Turist ziyaretçi sayımız 300.000’i aşmıştır. Son yıllarda açılan alışveriş 

merkezlerine rağmen Antalya Deepo Outlet Center olarak bölgede tercih edilen AVM olma 

özelliğimiz devam etmiştir. Cirosal büyümemizi gider yönetimiyle birleştirince kâr marjımız 

olumlu anlamda etkilenmiştir.

Bölgeyi iyi tanımak ve turizm ile ilgili doğru stratejiler belirlemek, bölge nüfusunun alışveriş 

alışkanlığına uygun mağaza karması oluşturmak, rekabet üstünlüğü sağlayan bir diğer un-

sur. %25’i dış, %35’i iç turizm kaynaklı yıllık 5.000.000’a yakın ziyaretçiyi karşılayan Deepo 

Outlet Center’da, mevsimlik dağılımlar da homojen bir yapı sergiliyor.

Antalya Havalimanı’nda turistlere Antalya şehir haritası dağıtımı yapan tek kuruluş olan  

Deepo, bu girişimiyle yerli ve yabancı turistlerin ziyaret programına girmeyi başardı. Biletli 

yolculara Havaalanı-Deepo arası uçuş saatine kadar ulaşım hizmeti veriliyor.

www.deepo.com.tr

► torunlar GYo varlıKları / OperasyOnel Varlıklarımız
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Mülkiyet Torunlar GYO (%100)

Faaliyete geçme tarihi 2004

İnşaat maliyeti 10,1 milyon TL

Kiralanabilir alan (m2)  18.151

Doluluk oranı %100 (Aralık 2013 itibarıyla)

Mağaza sayısı 87 

Ana kiracılar (BKA’nın %30’u) LCW, Boyner, Tommy Hilfiger, Vakko, Mavi Jeans, Desa, 

Derimod, Koton, Mudo City, Sarar, Cacharel, US Polo, 

Pierre Cardin

Ekspertiz değeri (Aralık 2013)  293,4 milyon TL (144,1 milyon ABD doları)

Aralık 2013 itibarıyla ortalama kira süresi 1,3 yıl

Ortalama son 12 aylık net  

faaliyet kârı (TL/m2/Ay başına)

 66,1 TL

Kiralama/Mülkiyet durumu Mülkiyet

Kira geliri+ortak alan geliri 14.966.612 TL

Ziyaretçi sayısı  5.008.328

Deepo Outlet Center
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►

Korupark AVM – Bursa 

Bursa’nın mutluluk merkezi
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın Bursa’daki ikinci projesi olan Korupark Alışveriş 

Merkezi; Bursa’ya kazandırdığı yeni markaları, yeni alışveriş alışkanlıkları ve organizasyon-

ları ile açıldığı günden itibaren sadece bir alışveriş merkezi olmadığını, bir yaşam merkezi 

olduğunu kanıtlamıştır. 

Korupark Alışveriş Merkezi, sektörel değerlendirmeler sonucu yenilediği mağaza karması 

ve kalitesi ile Bursa’daki sektör öncülüğünü sürdürmektedir. Birçok önemli ulusal ve ulusla-

rarası marka Korupark’ta yer almak için talepte bulunmaktadır. 

Mayıs 2007’de, Bursa’da ikinci yatırımımız olarak hizmete giren Korupark, Türkiye’nin en 

büyük ilk 15 alışveriş merkezi arasında sayılıyor. Korupark’ı şehrin batısında ve bölgenin ge-

lişme aksına, çevre bağlantı yollarına hâkim lokasyonda konumlandırdık. Otobüs, hafif raylı 

taşıma sistemi, minibüs gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşılıyor. Korupark, şehrin sayfiye 

bölgesine ve İstanbul-Güney Marmara-Ege bağlantısını sağlayan feribot iskelesine ulaşı-

mı sağlayan Mudanya yolu üzerinde yer alıyor. Büyüklüğü, eksiksiz mağaza karması, ferah 

mimarisi ve koşulsuz müşteri memnuniyeti yaklaşımları ile Korupark, başta Bursa olmak 

üzere Güney Marmara Bölgesinin önemli çekim merkezlerinden biridir.

Türkiye’nin ana caddeye en uzun cepheli alışveriş merkezi olan Korupark, aynı zaman-

da karma bir proje olma özelliği taşıyor. Yaşamın başladığı, Bursa’nın en prestijli yerle-

şim alanı Korupark Evleri ve Korupark Terrace projelerimizde genelde şehrin A ve B  

sosyo-ekonomik statü grubunda yer alan aileler oturuyor. Bu farklılık, alışveriş merkezinin 

çekim gücünü artıran etkenler arasında sayılabilir. 

2013 yılında New Balance, Imaginarium, Balon Evi, Tavuk Dünyası markaları Bursa’da ilk 

mağazalarını Korupark AVM’de açmıştır; Arçelik mağazası marka karmamıza eklenen diğer 

bir mağazamızdır. Ayrıca Samsung Mobile Konsepti ile, Mavi 1.300 m2’ye büyüyerek yeni 

mağazalarına geçmiştir. 2013 yılında güçlü marka karmamıza son olarak dahil ettiğimiz 

markalarımız Mac ve Godiva olmuştur. Joker mağazası yerine yeni konsepti ile Apple mar-

kası ile sözleşme imzalanmış olup çalışmaları devam etmektedir.

► torunlar GYo varlıKları / OperasyOnel Varlıklarımız
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Mülkiyet Torunlar GYO (%100)

Faaliyete geçme tarihi 2007

İnşaat maliyeti 77,3 milyon TL

Kiralanabilir alan (m2) 71.267

Doluluk oranı %99 (Aralık 2013 itibarıyla)

Mağaza sayısı 189

Ana kiracılar (BKA’nın %52,5'i) Tesco, Koçtaş, Beymen, C&A, Zara, Boyner, Mavi Jeans, 

Marks&Spencer, LCW, Colin’s, Mudo, FLO, Ayakkabı 

Dünyası ve Electro World

Ekspertiz değeri (Aralık 2013) 761,7 milyon TL ( 375 milyon ABD doları)

Aralık 2013 itibarıyla ortalama kira süresi 4,68 yıl

Ortalama son 12 aylık 

net faaliyet kârı (TL/m2/Ay başına)

 61,5 TL

Kiralama/Mülkiyet durumu Mülkiyet

Kira geliri+ortak alan geliri  51.601.449 TL

Ziyaretçi sayısı 10.589.118

Korupark AVM
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►

2012 yılında 10.695.313 kişi tarafından ziyaret edilen alışveriş merkezimiz 2013 yılında 

ise 10.567.240 kişi ağırlamıştır. Korupark Alışveriş Merkezi’nin toplam cirosu 2013 yılında 

%12,78 oranında artış göstermiştir. Kişi başı harcama 2012 yılında 35,6 TL iken 2013 yılında, 

%13,75 artış ile 40,5 TL’ye yükselmiştir. 

AVM, yer altında 2.500 ve yer üstünde 500 araç kapasitesinde iki otoparkla üç mağaza katı-

nı, bir hipermarket (12.000 m2), bir yapı-market (5.127 m2), sinema kompleksi (dokuz salon) 

ve eğlence alanını (eğlence parkı, çocuklar için oyun merkezi) içeriyor.

2013 yılı içerisinde AVM içerisinde yapıla-

cak yeni yatırımlar ile de alışveriş merkezi 

içerisinde fark yaratılması ve ziyaretçi-

lerin daha konforlu bir ortamda alışveriş 

yapmaları hedeflenmiştir. 2013 yılında 

400.000 TL yatırım harcaması yapılmıştır. 

2014 yılında 445.000 TL yatırım harcama-

sı programa konmuştur.

2014 yılı alışveriş merkezimizin yedinci yılı olup beklentilerimiz ve planlamalarımız bu doğ-

rultuda yapılmaktadır. Güçlü marka karmamıza yeni eklenen ve Bursa’da hiçbir alışveriş 

merkezinde bulunmayan yeni markalarımız Godiva, Pupa Apple, Vepa 62, Marka Park gibi 

markalar ile ziyaretçi profilimizde de çeşitliliğin artacağı bir gerçektir.

www.korupark.com.tr

► torunlar GYo varlıKları / OperasyOnel Varlıklarımız
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Mülkiyet Torunlar GYO (%100)

Faaliyete geçme tarihi 30 Ekim 2010

İnşaat maliyeti 221 milyon TL

Doluluk oranı %91 (Aralık 2013 itibarıyla)

Mağaza sayısı 149

Ana kiracılar (BKA’nın %40,7’si) Migros, Electro World, Boyner, C&A, H&M, Marks & 

Spencer, JATOMI, LCW, Teknosa, Tekzen, YKM, Zara, 

Mudo City, De Facto, Özdilek, Toyzz Shop

Ekspertiz değeri (Aralık 2013) 584,6 milyon TL (287,1 milyon ABD doları)

Aralık 2013 itibarıyla ortalama kira süresi 1,6 yıl

BKA/BSA 88.587 m2 BKA AVM / 5.723 m2 BSA Konut

Kiralama/Mülkiyet durumu Mülkiyet

Kira geliri+ortak alan geliri 29.336.797 TL

Ziyaretçi sayısı 10.025.420

Torium AVM – İstanbul 

Türkiye’nin ilk LEED sertifikalı 
alışveriş merkezi
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►

AVM ve konut karma kullanım projesi olan Torium’u, Beylikdüzü, Esenyurt, Gürpınar, Bah-

çeşehir, Küçükçekmece, Florya, Büyükçekmece’yi kapsayan şehrin en kalabalık yerleşim 

bölgesinde konumlandırdık. D100 (E5) otoyolu üzerinde Haramidere Kavşağı’nda 2010 

Ekim ayında faaliyete giren Torium’a, çevresindeki bağlantı yolları ve çeşitli toplu taşıma 

alternatifleriyle kolay ulaşılıyor. Bünyesinde 3.000 araçlık otopark kapasitesiyle, bölgedeki 

en rahat park ve alışveriş imkânına sahip alışveriş merkezi özelliğini taşıyor. 

Torium, 256.000 m2 kapalı alanda konseptiyle perakende ve alışveriş merkezi sektöründe 

yeni bir akıma da öncülük ediyor. Bu konseptle eğlence ve yeme içme alanları, kiralanabilir 

alan içerisinde %25 orana ulaşmış vaziyette. Türkiye’nin ilk ve tek kâr merkezi “Snowpark”, 

Torium’un tüm ülkede bilinirliğini sağlamakta. Her yaşın eğlence anlayışına göre tasarlan-

mış 3.500 m2 kapalı “Starpark” lunapark, 1.766 koltuk sayısı ve dokuz salon ile Cinetech 

Sinemaları (büyüme projesi ile 11 salonda 2.003 koltuk olması planlanmaktadır) ve sekiz 

hat bowling salonuyla beraber İstanbul’un sayılı adreslerinden biri olma özelliğini taşıyor. 

Bulunduğu bölgenin genç ve çalışan nüfus avantajını iyi değerlendiren Torium’da, güçlü 

bir mağaza karması oluşturduk. Alışveriş merkezlerinde ilk defa 11 metre aks aralıklarıyla 

mağazalara geniş cephe kazandırılırken, markaların bölgede büyük metrekarelerde kendi-

lerini sunmalarını sağladık. Geniş atrium ve galerileri, gün ışığından maksimum yararlanan 

aydınlık cephesi, gösteri özellikli su havuzları, zengin peyzajıyla ferah bir alışveriş merkezi 

olan Torium’un Türkiye’nin ilk LEED sertifikasına sahip alışveriş merkezi olmasından ayrıca 

gurur duyuyoruz.

Son dönemde Florya’da, Bahçeşehir’de ve Beylikdüzü’nde açılan AVM’lerin artan rekabeti 

sebebiyle 2013’te zor bir yıl geçirdik. Genel olarak giriş sayılarımızda % 3,77 kaybederken, 

ciro da % -2,84 kaybetmişiz. Buna karşın günün sonunda doluluk oranımızı %92 seviyesin-

de tuttuk. Son 4 ayda (Ekim 2013-Ocak 2014) döneminde müşteri artışında gözlemlediğimiz 

pozitif trendin 2014 yılı boyunca devam etmesini bekliyoruz.

İçinde bulunduğumuz geçiş koşullardan dolayı yatırım harcamalarımızı minimuma indirmiş 

durumdayız. Bakım/onarım giderleri dışında büyük bir yatırım harcaması yapmamaya özen 

gösteriyoruz. 

www.torium.com.tr

► torunlar GYo varlıKları / OperasyOnel Varlıklarımız



107İş, Alışverİş ve YAşAm AlAnlArı Gelİştİrmek Üzerİne 10 İYİ Fİkİr

Bulvar Samsun AVM – Samsun 

Tarihi tütün fabrikasından  
yaşam merkezine dönüşüm

Mülkiyet Torunlar GYO (%40)

Faaliyete geçme tarihi 2012

İnşaat maliyeti 21,9 milyon TL

Kiralanabilir alan Brüt kiralanabilir alan: 18.125 m2  

Alışveriş merkezi: 17.492 m2  

Ofis: 633 m2

Doluluk oranı %97,2

Mağaza sayısı 37

Ana kiracılar (BKA’nın %69,2’si) Teknosa, Boyner, Mudo City, Koton, Deichmann, 

De Facto, ADL, McDonald’s, FLO

Ekspertiz değeri (Aralık 2013) 58,7 milyon TL (28,8 milyon ABD doları)

Aralık 2013 itibarıyla ortalama kira süresi 3,3 yıl

Ortalama son 12 aylık 

net faaliyet kârı (TL/m2/Ay başına)

34 TL 

Kiralama/Mülkiyet durumu Kiralama

Kira geliri+ortak alan geliri  9.780.464 TL
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►

► torunlar GYo varlıKları / OperasyOnel Varlıklarımız

Bulvar Samsun Alışveriş Merkezi’ni Samsun’daki eski bir sigara fabrikası arazisi üzerine inşa 

ederek 1 Temmuz 2012’de açtık. TTA Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim A.Ş.’deki hissemiz vası-

tasıyla projenin %40 hissesine sahibiz. Projenin diğer ortağı ise Turkmall Gayrimenkul’dür. 30 

yıllık süre sona erdiğinde Bulvar Samsun’un mülkiyetinin tamamı Samsun Büyükşehir Beledi-

yesi’ne devredilecek.

18.191 m2’lik BKA’ya sahip ve %97,2 doluluk-

la çalışan Bulvar Alışveriş Merkezi, Samsun 

şehir merkezinin ilk alışveriş merkezi. Bulvar 

Samsun AVM, şehir merkezinin güneyinde 

bulunan, çevresi konut amaçlı ve ticari bina-

larla çevrili bir konumda yer alıyor.

Çevre ve bağlantı yollarından kolayca ulaşı-

lan AVM, şehir merkezinde olması avantajı 

ve geçiş noktasında bulunmasıyla şehre 

yeni bir soluk kazandırmış ve uğrak noktası 

haline gelmiştir. Blokların tam ortasından 

geçen Gazi Caddesi’ni günlük geçiş noktası 

olarak kullanan kişi sayısı yaklaşık 150.000 

kişidir.

2013 yılında E Blok (Deichmann) ve F Blok (FLO) ilave bloklarımız hizmete açılmıştır. Ofis katı 

olarak planlanan 633 m2’lik alanın kiralaması tamamlanmıştır. Bulvar Samsun AVM bünyesinde, 

İlkadım Sanat Merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştır. 

2013 yılında yemek katı dekorasyon ve avlu alanı pergolama üst kapama çalışmaları için 

173.000 TL yatırım harcaması yapıldı. 

Bulvar Samsun AVM’yi tüm gelir gruplarına hitap eden markaları ile hedef kitle nezdinde, kültü-

rel ve sanatsal etkinlikleri ile tercih edilir konuma taşımak, meydan alanına kiosk satış noktaları 

oluşturmak, kiralanabilir alanları arttırmak, AVM’nin belediye ile ortak reklam alanlarının artı-

rılmasını sağlamak ve dış kiralamaya açmak hedeflerimiz arasındadır.

www.bulvarsamsun.com.tr
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Mülkiyet Torunlar GYO (%60)

Kiralama/Mülkiyet durumu Mülkiyet

İnşaat başlama tarihi 2YY 2008

Faaliyete geçme tarihi Kasım 2010

İnşaat maliyeti 79,5 milyon TL

Konut adedi/Satılabilir alan (m2) 585/53.204

Ofis sayısı/Satılabilir alan (m2) 63/16.925

Mağaza adedi/Kiralanabilir alan (m2) 52/10.937

Ekspertiz değeri* (Aralık 2013) 25,7 milyon TL (12,7 milyon ABD doları)

Nishİstanbul – İstanbul 

Havalimanının yanı başında  
iş ve yaşam bir arada 
Nishİstanbul, İstanbul’un Avrupa yakasında Yenibosna, Bahçelievler’de Atatürk Havalimanı’n-

dan 1,5 km mesafede, E5 otoyolunun kenarında bulunan konut, ofis ve perakende alanından 

oluşan karma bir projedir. Proje Torunlar-Özyazıcı Proje Ortaklığı tarafından yürütülmüştür. 

Torunlar GYO’nun projedeki payı %60’tır. 

Nishİstanbul’da 585 adet konut birimi inşa edilmiş ve satışa sunulmuştur. Üç konut bloku, bir 

ofis bloku ve mağaza birimlerinden oluşan projenin inşaatı Ekim 2010’da tamamlanmıştır. Pro-

jenin tamamlanmasını takiben proje ortakları kalan üniteleri kendi aralarında paylaşmışlardır. 

Proje ortaklığı da tasfiye aşamasındadır.

Proje, merkezi lokasyonu nedeniyle hem iş, hem de yaşam alanını bir arada bulundurmaktadır. 

270 m2’den 1.080 m2’ye kadar farklı büyüklükteki alanlardan oluşan ofisler, havaalanına yakın 

olması nedeniyle uluslararası ticaretle uğraşan firmalar için büyük bir önem arz etmektedir. 

31.12.2013 itibarıyla Torunlar GYO’nun %100 mülkiyetinde 2 konut (179 m2) elde tutulmakta, 4 

ofis (1.070 m2) 6.000 TL/m2 fiyatla, 15 mağaza (2.783 m2) 6.000 TL/m2 fiyatla satılacaktır.

www.nishistanbul.com

*Ekspertiz değeri kalan ünitelerin değeridir.
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► torunlar GYo varlıKları/Devam eDen projelerimiz

Mall of İstanbul – İstanbul 

Dünyanın gözü dünyanın  
son gözdesinde
AVM, konut ve ofisten oluşan ve Türkiye’nin en büyük karma projesi olması beklenen Mall 

of İstanbul, aynı zamanda bir kentsel dönüşüm projesi olarak dikkat çekiyor.

Mall of İstanbul Projesi, TEM Otoyolu üzerindeki Mahmutbey gişelerinin yanında gerçek-

leştirilen bir yatırım. Atatürk Uluslararası Havalimanı’na beş kilometre mesafede yer alan 

arazinin çok yakınında, projesi tamamlanmış ve planlaması devam eden metro hattı da 

bulunuyor.

İstanbul için yeni bir yaşam merkezi olarak tasarlanan Mall of İstanbul’un toplam inşaat 

alanı 725.845 m2. 350 mağazalı ve 4.000 araç kapasiteli alışveriş merkezinin %30’u eğlence 

ve yeme içme alanlarına ayrılmış durumda. 10.045 m2’si çocuk eğlence, 8.962 m2’si 

16 salon da 3.050 koltuk kapasiteli sinema kompleksi ve 9.481 m2 sergi, 700 koltuk kapasi-

teli konferans / tiyatro salonuyla zenginleştirilmiş 153.963 m2 BKA’lık bir alana inşa ediliyor. 

Projenin %50’si AVM, %40’ı satılabilir konut alanı, %10’u ise ofis alanı olarak tasarlandı.

Mülkiyet Torunlar GYO (%100)

İnşaata başlama tarihi Mart 2011

Tahmini bitiş tarihi Nisan 2014

Tahmini faaliyete geçiş tarihi 16 Mayıs 2014

Tahmini inşaat maliyeti 791 milyon TL (370 milyon ABD doları)

Mağaza sayısı 350

Ortalama kira süresi 5 yıl

Ön kiralama oranı %90

Ana kiracılar Migros, Media Markt, Koçtaş, Teknosa, Brandroom, Debenhams, H&M, 
Victoria’s Secret, LCW, Decathlon

Konut sayısı/BSA-BKA 153.963 m2 BKA AVM  
121.426 m2 BSA Konut  
34.241 m2 BSA Ofis 
5.091 m2 BSA Yatay Ofis

Ekspertiz değeri (Aralık 2013)  1.223 milyon TL (601,4 milyon ABD doları)

Kiralama/Mülkiyet durumu Mülkiyet

Mevcut durumu İnşaat halinde
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►

2011’de inşaat izni alınan projenin inşaatına Mart 2011’de başlandı. Proje için 370 milyon 

ABD dolarlık tahmini yatırım bütçesi ayrıldı. 

1.081 konut, 180 ofisten ve 24 yatay ofisten oluşan projede bugün itibarıyla 921 konut ve 

126 ofisin taahhütlü ön satışı yapılmış olup 485 milyon TL (KDV hariç) ön satış avansı alın-

mıştır. Bunların 230 adedi ise yabancılara satılmıştır. Konut ve ofis ünitelerinin kesin teslim-

lerine 24 Aralık’tan itibaren başlanmıştır. AVM kısmının ise 2014’ün 16 Mayıs’ında açılması 

planlanmaktadır. Ön satışların 132,1 milyon TL’si kesin satış gelirlerine aktarılmıştır. 

Türkiye’de içerisinde 12 adet ile en fazla department store bulunan AVM unvanını taşıyan 

Mall of İstanbul, ayrıca en çok çocuk mağazasına sahip alışveriş merkezi olarak ön plana 

çıkıyor. İlkleri ile de dikkat çeken Mall of İstanbul’da, LCW Türkiye’de AVM’lerdeki ilk iki katlı 

mağazasını, Toyzz Shop 1.600 metrekarelik en büyük mağazasını, De Facto İstanbul’daki ilk 

iki katlı mağazasını, Debenhams yeni konsepti ile Türkiye’deki ikinci mağazasını, H&M ilk 

Mall of İstanbul
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home mağazasını, Mango Rebel markası ile ilk mağazasını ve Victoria Secret ise Türkiye’de-

ki 1.000 metrekarelik tam konsept mağazasını ilk kez Mall of İstanbul’da açmaya hazırlanı-

yor. Dubaili yatırım grubu Aldar da Türkiye’de ilk kez Mall of İstanbul’da 1.000 metrekarelik, 

3 katlı bir restoran açacak.

ABD’li Michael Kors, BCBG Maxazria, Build-a-Bear, Enzo Angiolini, Fransız BGN, Decathlon, 

Caffe Vergnano, Orchestra, İngiliz Miss Selfridge, Danimarkalı Ecco, İtalyan Carnevale, 

Marina Rinaldi, Intimissimi, Fratelli La Bufala, Rossopomodoro, İsviçreli Victorinox, Alman 

Media Markt, Kryolan, İspanyol Pablosky, Finlandiyalı Robert’s Coffee Torunlar GYO’nun 

sahip olduğu AVM’lerde ilk defa kiracı olan yabancı markalardır. 

Eğlence konsepti ile de dikkat çeken Mall of İstanbul, Türkiye’nin temalı ilk kapalı eğlence 

parkı MOIPARK’a ev sahipliği yapacak. Mall of İstanbul’a özel bir “Botanik Park” oluşturu-

lacak. Mall of İstanbul’un en dikkat çeken özellikleri arasında yer alan bir diğer bölüm ise 

“Geleneksel Sanatlar Sokağı.”

www.mallofistanbul.com.tr

Mall of İstanbul
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►

Torun Center – İstanbul 

İstanbul’un en merkezi yeri
Torun Center, Torunlar GYO’nun %65 hisseyle ortak olduğu, Torunlar GYO – Torun Yapı – Kapı-

cıoğlu Proje Ortaklığı’nın* girişimi olarak, eski Ali Sami Yen Stadyumu arsasında karma kullanım 

projesi olarak tasarlanıyor. 

Projede yer alan, modern hayatın tüm taleplerine cevap verebilecek özelliklerle donatılmış 

1+1’den 4+1’e kadar tüm rezidansların büyüklükleri 100 ile 425 m2 arasında değişiyor. 42’şer katlı 

iki rezidans ve 36 katlı bir ofis bloğu olmak üzere üç bloktan oluşan proje, bir katı belediyeye 

ait olmak üzere üç otopark katıyla hizmet veriyor. Araziye farklı konumlarla yerleştirilen bloklar, 

bitkilerin güneşe doğru yönlenmesi anlamına da gelen “tropizm” yorumundan esinlenerek ta-

sarlanmıştır. Bu tasarım sayesinde üç blokun tüm cepheleri, başta İstanbul Boğazı olmak üzere 

Marmara Denizi’ne kadar uzanan kentin farklı panoramik manzaralarını katlarından seyrede-

biliyor. Proje sayesinde İstanbul, modern bir kent meydanına da kavuşuyor. Zemin altı alanlar 

bahçe ve teraslı ofis katları olarak projelendiriliyor. Ayrıca projenin giriş kısmı 10.000 m2’lik res-

toranlar, kafelerle zenginleştirilmiş bir kent meydanı olarak tasarlanıyor. Diğer yandan projenin 

batı kısmı, şehirle entegrasyonunu artıracak şekilde planlanıyor. 

2013 yılı birinci çeyreğinde satışına başlanan projede satışlar ABD doları bazında yapılıyor.

Mapfre Genel Sigorta, genel müdürlük ofisi olarak kullanılmak üzere, ofis kulesinin %18’ini yak-

laşık 67 milyon ABD doları karşılığında alarak Türkiye’deki faaliyetlerini kuledeki 10 katta sürdü-

recek. Torun Center’da taahhütlü ön satış tutarı 228,1 milyon TL’dir. Mapfre ön satışının 

72 milyon TL’si henüz bilançoya yansımamıştır.
 
www.toruncenter.com

► torunlar GYo varlıKları / DeVam eDen prOjelerimiz

Mülkiyet Torunlar GYO (%65), Torun Yapı (%30), Kapıcıoğlu İnşaat (%5)* 

İnşaata başlama tarihi 3Ç 2012

Tahmini faaliyete geçiş tarihi 4Ç 2015

Tahmini inşaat maliyeti 425,1 milyon TL (209 milyon ABD doları)

Arsa alanı (m2) 34.640

Satılabilir alan (m2) 63.004 m2 Konut, 45.263 m2 Ofis (Kule), 32.053 m2 Ofis (Yatay)

Birim sayısı 579 (353 konut, 113 ofis (kule), 113 ofis (yatay))

Ekspertiz değeri (Aralık 2013) 347,7 milyon TL (171,3 milyon ABD doları)

Mevcut durumu İnşaat halinde

*Kapıcıoğlu İnşaat’ın %5 hissesi 11.03.2014 tarihinde Torunlar Gıda tarafından satın alınmıştır.



115İş, Alışverİş ve YAşAm AlAnlArı Gelİştİrmek Üzerİne 10 İYİ Fİkİr Torun Center



116 TORUNLAR GYO 2013 FAALİYET RAPORU FAALİYETLER
►

► torunlar GYo varlıKları / DeVam eDen prOjelerimiz

Mülkiyet Torunlar GYO (%100)

İnşaata başlama tarihi Aralık 2011

Tahmini bitiş tarihi Haziran 2014

Tahmini faaliyete geçiş tarihi 3Ç 2014

Tahmini inşaat maliyeti 135,6 milyon TL (66,7 milyon ABD doları)

Ekspertiz değeri (Aralık 2013) 374,9 milyon TL (184,1 milyon ABD doları)

Kiralama/Mülkiyet durumu Mülkiyet

Mevcut durumu İnşaat halinde

Torun Tower – İstanbul 

İş dünyasının kalbinde
Torun Tower, İstanbul’un en pahalı ticari bölgesi olan Şişli’deki Büyükdere Caddesi üzerinde, 

anayolda yer alıyor... İş dünyasının çalışma konforu da, verimlilik standartları da değişiyor. 

Torun Tower’ın A sınıfı ofis projesi olmasını amaçlıyoruz. Torun Tower, 15 dönüm arazi üze-

rinde, 66.000 m2’lik ofis alanıyla 34 katta yükseliyor. Torun Tower’da, 350 m2’den 1.000 

m2’ye kadar değişen ofis seçenekleri, iş dünyasının çalışma temposunu değiştiriyor. İstanbul 

alışılagelen standartları aşan bir çalışma ortamı kazanıyor. Gayrettepe Metro İstasyonu’na 

sadece 10 m. mesafedeki Torun Tower’da, kule ve yatay ofis olmak üzere iki farklı ofis tipi 

bulunuyor. Projedeki kule tipi ofis katının ortalama 1.700 m2 alanıyla, İstanbul’un en büyük 

kiralanabilir kule ofis katı olmasını hedefliyoruz. Bahçe ve teras konseptiyle oluşturulan iki 

yatay ofis katında ise 800 ile 1.900 m2 arasında değişen ofisler yer alıyor. 

Gayrettepe’de bulunan Torun Tower projesinin inşaatına Aralık 2011 tarihinde başlandı ve 

Haziran 2014’te teslim edilecek. Şubat 2014’te Türkiye’nin en büyük m2’lik ofis kiralamasına 

imza atılan sözleşme kapsamında, en üstten 4 katı Torunlar GYO’nun kullanımına bırakılan 

binanın geri kalan 60.023 m2 kısmı DenizBank tarafından 10 yıllık süreyle kiralandı.

www.toruntower.com



117İş, Alışverİş ve YAşAm AlAnlArı Gelİştİrmek Üzerİne 10 İYİ Fİkİr
Torun Tower



118 TORUNLAR GYO 2013 FAALİYET RAPORU FAALİYETLER
►

► torunlar GYo varlıKları

Netsel Marina – Muğla 

Mavi yolculukların 
vazgeçilmez durağı
Türkiye’nin en büyük üç marinasından biri olan Marmaris Netsel Marina, uluslararası yat-

çıların gümrük ve pasaport kontrolü gibi zorunlulukları yerine getirebilecekleri az sayıda 

marinadan biri olarak hizmet veriyor. Yanındaki Marmaris Cruise Port Limanı’na yılda 70’in 

üzerinde gemiyle gelen yaklaşık 100.000 yolcu, marinanın sunduğu hizmetlerden ve din-

lenme tesislerinden yararlanıyor. Ayrıca Türkiye marinaları içinde 5.761 m2 ile en büyük 

perakende alanına sahip olması da, cazibesini artıran özellikler arasında yer alıyor.

%96 dolulukla çalışan AVM’nin 2013 yılında cirosunda %20 ve kira gelirlerinde %22 artış 

sağlanmıştır. 2014 cirosunda %15 artış beklenmektedir. 

2013’te tesis yapısı ve hizmet standartlarını daha iyi hale getirmek için 2,2 milyon TL yatırım 

yapılmıştır. 2014’te 3 milyon TL yatırım yapılacaktır. 

Denizde 720, karada 50 olmak üzere toplam 770 tekne kapasitesine sahip marinamıza “Sa-

bit Atık Alım Tesisi” yaptırılmıştır. Mavi kartıyla gelen tekne müşterisinin teknesinden ver-

diği atık, sayaçta belirtilen atık miktarı üzerinden mavi kartına ve bakanlığın sitesine oto-

matik olarak işlenmektedir. Bu sistem, Türkiye’de ilk defa marinamızda uygulanmaktadır. 

Çekek sahamıza kurulan tekne yıkama suları arıtma tesisi sayesinde tekne alt yıkama suları 

arıtılmakta ve elde edilen su tekrar yıkama işleminde kullanılmaktadır. Ayrıca, marina duş 

ünitelerinde elektrikle çalışan ısı pompasına geçilmiştir.

www.netselmarina.com
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Mülkiyet Torunlar GYO (%44,6)

Faaliyete geçme tarihi 1989

Arsa 37.478 m2

Kapasite 770 yat

Kiralanabilir alan (m2)  5.761 (GYO’nun payı 2.569)

AVM doluluk oranı %96 (Aralık 2013 itibarıyla)

Mağaza sayısı 75

Ana kiracılar Migros, Lacoste, Stefanel, Mudo

Ekspertiz değeri (GYO payı) 36,9 milyon TL (18,2 milyon ABD doları)

AVM kira gelirleri 2,4 milyon TL

Toplam kira gelirleri 19,5 milyon TL

Kiralama/Mülkiyet durumu Mülkiyet

Netsel Marina
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Korupark Evleri 1. ve 2. Etap - Bursa 

Alışveriş merkezine komşu 
evlerde yaşam

Mülkiyet Torunlar GYO (%100)

Kiralama/Mülkiyet durumu Mülkiyet

İnşaat başlama tarihi Mayıs 2006 

Bitiş tarihi Şubat 2008

İnşaat maliyeti 123,3 milyon TL (85 milyon ABD doları)

Satılan konutlar %93 (Aralık 2013 itibarıyla)

Ekspertiz değeri* (Aralık 2013) 24,2 milyon TL (11,9 milyon ABD doları)

► torunlar GYo varlıKları / DeVam eDen prOjelerimiz

Korupark Evleri, Bursa-Mudanya yolu üzerinde, alışveriş merkezi ve konutlardan oluşan 

karma bir projenin ayrılmaz parçasıdır. Bursa’daki ilk kapalı özel site olarak iki ayrı etapta 

inşa edip satışa sunduğumuz Korupark Evleri, Bursa’nın değeri gün geçtikçe artan yeni ge-

lişim bölgesinde bulunuyor. Korupark 1’inci Etap Konutları 6 Blok’tan (343 daire-brüt 57.119 

m2), Korupark 2’nci Etap Konutları 7 Blok’tan (403 daire-brüt 66.721 m2) oluşuyor. 31 Aralık 

2013 itibarıyla 50 konutluk (10.351 m2) stok mevcut ve şu an itibarıyla konutlar 2.300 TL/

m2 fiyatla satılmakta.

www.korupark.com.tr

*Ekspertiz değeri, kalan ünitelerin değeridir.
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Korupark Terrace – Bursa 

Yeşil Bursa’ya yakışır  
modern bir proje 

Mülkiyet Torunlar GYO (%100)

İnşaata başlama tarihi Nisan 2011

Faaliyete geçiş tarihi Aralık 2012

İnşaat maliyeti 104,1 milyon TL (51,2 milyon ABD doları)

Ekspertiz değeri* (Aralık 2013) 94,7 milyon TL (46,5 milyon ABD doları)

Kiralama/Mülkiyet durumu Mülkiyet

Konut adedi sayısı/BSA 678 adet/102.213 m2 konut

Mevcut durumu Tamamlandı

Korupark Terrace’ı, Korupark AVM ve Korupark Evleri’nin bitişiğinde yer alan arazide lüks 

konut yerleşimi olarak projelendirdik. Yedi blok ile 680 daireden oluşan Korupark Terrace 

evlerinde, daire tipleri 1+1’den 4+1’e kadar farklı ihtiyaçlara cevap veriyor. 102.213 m2’lik 

konut alanına sahip projenin inşaatına 2011’de başlandı, 2012 yılı dördüncü çeyreğinde ta-

mamlandı ve teslimatlar başladı. 2011’de satışına başlanan Korupark Terrace satışları Türk 

Lirası üzerinden yapılıyor. 31 Aralık 2013 itibarıyla 2.300 TL/m2 fiyata sahip projede, 678 

adet konutun 431 adedi (63.580 m2) satıldı. 

www.koruparkevleri.com.tr

*Ekspertiz değeri, kalan ünitelerin değeridir.
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► torunlar GYo varlıKları / planlanan prOjeler

Paşabahçe Arsası – İstanbul 

Boğaz’ın incisine yakışacak 
yatırım
İstanbul’un en değerli arazilerinden Paşabahçe Tekel Fabrikası arazisi, Boğaz kıyısındaki özel 

konumuyla cazibe merkezi olma özelliği taşıyor. Bu kıymetli araziyi 2012 yılı Eylül ayında 355 

milyon TL’lik ihale teklifimizle Torunlar GYO portföyümüze aldık. Böylece teklif içinde yer alan 

3.935 m2 yüzölçümlü iskele-rıhtım ve dolgu alanının 2057 yılına kadar olan 45 yıllık kullanma 

izni de Torunlar GYO’ya devredildi. 

 

Arazi üzerinde 54.870 m2, 16.212 m2 ve 827 m2 yüzölçümlü üç ayrı taşınmazla bu taşınmaz-

lar üzerinde bulunan binalar yer almaktadır. Şu anda bina yıkım çalışmaları tamamlanmış-

tır. İnşaat iznini 2014 yılı içinde almayı planlıyoruz.

Proje, “Kentsel Resort Otel” konseptinde, az yoğunluklu, lüks, yaklaşık 120 odalı olması 

planlanan butik otel ve yine öngörülen prestijli otel markasının hizmet vereceği apart otel 

dairelerini kapsayan karma bir projedir. “Kentsel Resort” konseptinde geliştirilecek olan 

otelde sakin, lüks, ayrıcalıklı bir atmosfer yaratılacak ve otel kültür/eğlence/dinlenme odak-

lı iş ve tatili seçen kitlenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanacaktır. Otel lüks ve 

prestijli uluslararası bir marka tarafından işletilecektir. 49 yıllığına Torunlar GYO tarafından 

üst hakkı alınan iskele, otele hizmet verecektir. 

Mülkiyet Torunlar GYO (%100)

İnşaata başlama tarihi 4Ç 2014

Tahmini bitiş tarihi 4Ç 2016

Tahmini faaliyete geçiş tarihi  1YY 2017

İnşaat alanı 64.633 m2

Tahmini inşaat maliyeti 286 milyon TL  

(140,9 milyon ABD doları)

Ekspertiz değeri (Aralık 2013) 395,4 milyon TL  

(194,8 milyon ABD doları) 

Kiralama/Mülkiyet durumu Mülkiyet

Mevcut durumu Ruhsat aşamasında
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Maltepe Arsası – İstanbul

İstanbul Maltepe’de, değerleme şirketince 24,3 milyon ABD doları değer biçilen 14.163 m2 

arsayı 20 milyon ABD doları bedelle satın aldık. Torunlar GYO’nun %50 ile hâkim hissedar 

olduğu arazide Kapıcıoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve RenkYol Yapı İnşaat Sanayi ve Ti-

caret Madencilik Elektrik Enerji İmalat Proje Ltd. Şti.’nin %25’erlik hisseleri bulunmaktadır. 

Projeye 2014 yılında başlamayı planlıyoruz.

Arsanın bir kısmı yol ve park alanı için belediyeye terk edildikten sonra kalan 9.252 m2 arsa 

üzerinde konut kullanım amaçlı bir proje geliştirilmesi öngörülmektedir. 

Kayabaşı Arsası – İstanbul 

İstanbul’da yeni şehrin kurulacağı bölgede bulunan 60.833 m2 arsada 2016’da yapacağımız 

yatırımla İstanbul’a yakışır bir proje geliştirmenin heyecanını şimdiden duyuyoruz.

Mülkiyet Torunlar GYO (%50)

İnşaata başlama tarihi 3Ç 2014

Tahmini bitiş tarihi 4Ç 2016

Arsa alanı 14.163 m2

İnşaat alanı 47.913 m2

Tahmini inşaat maliyeti* 70 milyon TL (35 milyon TL*) (34,5 milyon ABD doları) (17,2 

milyon ABD doları*)

Ekspertiz değeri (Aralık 2013) 18,5 milyon TL (9,1 milyon ABD doları) 

Kiralama/Mülkiyet durumu Mülkiyet

Mevcut durumu Ruhsat aşamasında

Mülkiyet Torunlar GYO (%100)

İnşaata başlama tarihi 2016

Arsa alanı 60.833 m2

Ekspertiz değeri (Aralık 2013) 21,3 milyon TL (10,5 milyon ABD doları) 

Kiralama/Mülkiyet durumu Mülkiyet

Mevcut durumu Ruhsat aşamasında

*Torunlar GYO payıdır.
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► torunlar GYo varlıKları / planlanan prOjeler

Kemankeş Arsası – İstanbul

İstanbul Beyoğlu’nun Kemankeş mahallesinde Karaköy vapur iskelesi ve İstanbul Modern Sa-

nat Müzesi’ne çok yakın, ticari potansiyeli yüksek bir bölgede 1.501 m2 arsa üzerinde 3.900 

m2 kapalı alana sahip metruk durumdaki 3 katlı bina yıkılarak yerine butik otel yapılacaktır. 

Deepo Outlet Genişletme Projesi

Antalya Kepez Belediyesi’nin nazım planı çalışmaları tamamlandığında bölgenin önemli bir 

cazibe merkezi olan Deepo Outlet Alışveriş Merkezi’nin kiralanabilir alanını yaklaşık üç ka-

tına çıkarmayı planlıyoruz.

Mülkiyet Torunlar GYO (%100)

İnşaata başlama tarihi 2Ç 2015

Tahmini bitiş tarihi 2Ç 2017

Arsa alanı 1.501 m2

Kiralanabilir alan 3.900 m2

Tahmini inşaat maliyeti 17 milyon TL (8,4 milyon ABD doları)

Ekspertiz değeri (Aralık 2013) 18,3 milyon TL (9 milyon ABD doları) 

Kiralama/Mülkiyet durumu Mülkiyet 

Mevcut durumu Ruhsat aşamasında

Mülkiyet Torunlar GYO (%100)

Arsa alanı 99.386 m2 (mülkiyet); 21.231 m2 (kiralama)

Kiralanabilir alan 26.662 m2

Tahmini inşaat maliyeti 65 milyon TL (32 milyon ABD doları)

Ekspertiz değeri (Aralık 2013) 54,9 milyon TL (27 milyon ABD doları) 

Kiralama/Mülkiyet durumu Mülkiyet / Kiralama

Mevcut durumu Nazım plan aşamasında
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KİPTAŞ Eyüp Projesi - İstanbul

Torunlar GYO 28.06.2013 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait KİPTAŞ şirketi ile 

515.977 m2 arsa üzerinde varlık paylaşımına dayalı bir sözleşme imzalamıştır. Buna göre, 

inşaat alanının %54,28’i Torunlar GYO’ya ait olacaktır. KİPTAŞ’a sosyal içerikli konutlar, üni-

versite kampüsü, hastane, sosyal alanlar yapılarak teslim edilecektir. 

KİPTAŞ Eyüp Projesi, Avrupa yakasında TEM’e cepheli, hemen Finanskent’in yanındaki par-

selde yer alan, merkezi iş alanlarına yakınlığıyla değeri gün geçtikçe artan bölgede yer 

almaktadır. Projenin farklılaşma noktası sadece lokasyon değil, ihtiyaçların bir arada kar-

şılanarak, sadece ailelerin yaşamayı tercih edeceği orta ve büyük ölçekte daire tipleri sun-

masıdır.

Projede, 1+1’den 4+1’e kadar pek çok daire alternatifleri sunan yaklaşık 3.500 konut bulun-

maktadır. Projede bisiklet parkuru, yürüyüş parkurları, açık yüzme havuzları (kaydıraklı, 

kulvarlı, çocuk havuzları), farklı yaş gruplarına yönelik özel oyun alanları, futbol, basket-

bol sahaları ve tenis kortu bulunacaktır. Proje, kentsel dönüşüm alanında olduğu için %8 

KDV’ye tabidir.

Mülkiyet Varlık paylaşımı (Torunlar GYO %54,28, KİPTAŞ %45,72)

İnşaata başlama tarihi 4Ç 2014

Tahmini bitiş tarihi 4Ç 2017

Arsa alanı 515.977 m2

Konut sayısı / Satılabilir alan 3.500 / 345.000 m2

Tahmini inşaat maliyeti 1,1 milyar TL (0,5 milyar ABD doları)

Mevcut durumu Ruhsat aşamasında
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1. Risk yönetimi
Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit 
edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar 
yapmak maksadıyla oluşturulan Riskin Erken Tespiti Komitesine ilişkin görevler Kurumsal Yöne-
tim Komitesi tarafından yürütülecektir. 

Faaliyet riski

Şirket, portföy yönetimi faaliyeti kapsamında, gerek gayrimenkullere, gerekse para ve sermaye 
piyasası araçlarına yatırım yapmaktadır. Gayrimenkul yatırımları 31.12.2013 itibarıyla, toplam 
portföy yatırımlarının yaklaşık %67,7’sini oluşturmaktadır. Söz konusu yatırımlar bitmiş gayri-
menkullerin satışı ve/veya kiralama amaçlı satın alınması şeklinde olabileceği gibi aynı amaçla 
proje geliştirmek şeklinde de olabilir. Belirtilen faaliyetlerle bütünleşik başlıca risk faaliyet or-
tamı riskidir. Bu kapsamda riskler, imar mevzuatı başta olmak üzere Şirket faaliyetlerini ilgilen-
diren mevzuat ve imar uygulamalarındaki olası değişiklikler, gayrimenkul sektöründeki daral-
maya bağlı olarak yeni yatırım olanaklarının azalması, gayrimenkullere olan talebin azalması 
ve fiyatların düşmesi ve yerel ve/veya merkezi yönetimin şirket faaliyetlerini etkileyecek şekilde 
politika ve uygulamalarını değiştirmesi gibi dışsal faktörler olarak sayılabilir. Şirket, faaliyet 
ortamından kaynaklanabilecek riskleri en aza indirmek üzere gerekli tedbirleri almakta, kontrol 
sistemlerini kullanmakta ve söz konusu tedbir ve kontrol sistemlerinin etkinliğini izlemektedir. 

Kredi riski

Şirketimiz, vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacakları ve bankalarda tutulan mevduat ne-
deniyle kredi riskine maruz kalmaktadır. Şirket, banka mevduatını ticari ilişkisini sürdürdüğü ve 
Türkiye’de kurulu bulunan en büyük 10 banka içerisinde yer alan ticari bankalarda tutmaktadır. 
Ticari alacakların önemli bir kısmı ilişkili şirketlerdendir. İlişkili olmayan şirketlerden olan riskin 
yönetiminde alacakların mümkün olan en yüksek oranda teminat altına alınması prensibi ile 
hareket edilmektedir. Bu kapsamda kullanılan yöntemler şunlardır:

a. Banka teminatı (teminat mektubu, akreditif vb.),
b. Gayrimenkul ipoteği,
c. Çek-senet.

Teminatlar ile güvence altına alınmayan müşteriler için risk kontrolü müşterinin finansal po-
zisyonu, geçmiş tecrübeleri ve diğer faktörleri dikkate alarak müşterinin kredi kalitesinin de-
ğerlendirilmesi sonucu bireysel limitler belirlenmekte ve sözkonusu kredi limitlerinin kullanımı 
sürekli olarak izlenmektedir.

risKler ve Yönetim orGanının 
DeğerlenDirmesi 
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likidite riski

Likidite riski, şirketin net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Şirket yöne-
timi likidite riskini, günlük işlemler için yeterli seviyede nakit ve nakit benzeri bulundurmak ve 
yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle bilançonun 
beklenen nakit akışına uygun yönetilmesi prensibi ile bertaraf edilmektedir. Şirket yönetimi ay-
rıca inşaat maliyetleri ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımı için kullanılan finansal borçların vade 
yapılarını, mümkün olduğu ölçüde yine bu gayrimenkullerden elde edilecek kira gelirlerinin 
nakit akışına göre düzenlemeye çalışmaktadır. Konut projelerinin inşaat maliyetlerinin karşılan-
ması için bu projelerdeki finansman yükünün hafiflemesi amacıyla; Şirket, müşterileriyle satış 
vaadi sözleşmesi imzalamak suretiyle nakit avans almaktadır.

Faiz oranı riski 

Şirketimiz, faiz kazanan varlık ve faiz ödenen yükümlülükleri nedeniyle, faiz oranlarının değişi-
minden doğan faiz oranı riskine açıktır.  Bu risk, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerin 
miktar ve vadelerini dengeleyerek bilanço içi yöntemlerle veya gerekli olduğu durumlarda tü-
rev araçlar kullanılarak yönetilmektedir.

Bu kapsamda, alacak ve borçların sadece vadelerinin değil, faiz yenilenme dönemlerinin de 
benzer olmasına büyük önem verilmektedir. Finansal borçların piyasadaki faiz oranı dalgalan-
malarından en az düzeyde etkilenmesi için, bu borçların “sabit faiz/değişken faiz”, “kısa vade/
uzun vade” ve “TL/yabancı para” dengesi, hem kendi içinde, hem de aktif yapısı ile uyumlu 
olarak yapılandırılmaktadır.

Şirketimizin bilançosunda finansal borçlar olarak sınıfladığı değişken faizli krediler faiz deği-
şimlerine bağlı olarak faiz riskine maruz kalmaktadır. 31 Aralık 2013 tarihinde USD ve Avro para 
birimi cinsinden olan faiz %1 oranında yüksek/düşük kalsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit 
kalsaydı vergi öncesi kâr 5.7 milyon TL düşük/yüksek olacaktı (31.12.2012: 5.4 milyon TL).

Döviz kuru riski 

Şirketimiz, çok sayıda para birimi ile yaptığı operasyonları nedeniyle döviz kuru riskine maruz 
kalmaktadır. Bu riskin yönetiminde ana prensip, kur dalgalanmalarından en az etkilenecek şe-
kilde, diğer bir deyişle sıfıra yakın bir döviz pozisyonu seviyesinin korunmasıdır.

Bu amaçla para birimlerinin çapraz veya Türk Lirası’na karşı pozisyonlarının toplam özkaynak 
tutarına oranları belli sınırlar içinde tutulmaya çalışılmaktadır.

Şirketimiz başlıca avro ve ABD doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.

Şirket’in 1.747 milyon TL karşılığı (2012: 753 milyon TL) net yabancı açık para pozisyonu bulun-
maktadır. Kurlardaki %10 değişim neticesinde ABD dolarının net kâra etkisi 123.6 milyon ve 
avronun net kâra etkisi 49.1 milyon’dur.
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31.01.2014
Konu: “Değerleme Şirketi Seçimi”
Açıklama: Yönetim Kurulumuzun 31 Ocak 2014 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye Piyasa-
sı Kurulu’nun III-48.1 sayılı “ Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin esaslar Tebliği”nin “Gayri-
menkul Değerleme Şirketinin Seçimi” başlıklı 35.maddesi uyarınca; Portföyümüzde değerleme 
yapılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti alınacak bir adet değerleme şirketi 
olarak Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.’nin, Portföyümüze o yıl içerisinde alı-
nabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için en fazla iki adet değerleme şirketi olarak 
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. ve Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin , 
değerleme şirketi olarak seçilmesine karar verilmiştir. 

06.02.2014
Konu: “Torun Tower Projesinde Yer Alan Ofislere İlişkin Kiralama Sözleşmesi Hakkında”
Açıklama: DenizBank A.Ş. ile Ortaklığımız arasında portföyümüzde yer alan Torun Tower ofis 
projesinin, 30 katına tekabül eden 60.023 metrekarelik bölümünün kiralanmasına ilişkin söz-
leşme imzalanmıştır. 

14.02.2014
Konu: “Yönetim Kurulu Komitelerine Atama Yapılması”
Açıklama: Yönetim Kurulumuzun 14.02.2014 Tarih ve 2014/09 Sayılı toplantısında, Sermaye Pi-
yasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca,

1.  Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 
görev yapmak üzere, Ali Alp, Şerife Cabbar ile Mehmet Haluk Yükler’in atanmasına, Üyeler-
den Ali Alp’in Komite başkanı olarak görev yapmasına,

2.  Aday Gösterme Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan Genel Kurul toplantısına kadar gö-
rev yapmak üzere Mehmet Mumcuoğlu ile Ali Alp’in atanmasına, Mehmet Mumcuoğlu’nun 
komite başkanı olarak görev yapmasına, 

3.  Riskin Erken Tespiti Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan Genel Kurul toplantısına kadar 
görev yapmak üzere Mehmet Mumcuoğlu, Ali Alp, yönetim kurulu üyesi ve Genel Müdür 
yardımcısı Yunus Emre Torun, Genel Müdür Yardımcısı Remzi Aydın ve Genel Müdür Yardım-
cısı İsmail Kazanç’ın atanmasına, Ali Alp’in Komite Başkanı olarak görev yapmasına,

4.  Ücret Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yap-
mak üzere Ali Alp, Mehmet Mumcuoğlu ve Yunus Emre Torun’un atanmasına, Ali Alp’in 
Komite başkanı olarak görev yapmasına, Karar verilmiştir. 

31.12.2013 FaaliYet Dönemi sonrasınDa 
ilGili KamuYa aÇıKlanan önemli 
olaYlar 
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14.02.2014
Konu: “Yatırımcı İlişkileri Bölümü Oluşturulması ve Atama Yapılması”
Açıklama: Yönetim Kurulumuzun 14.02.2014 Tarih ve 2014/08 Sayılı toplantısında, 
1-  Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 Ocak 2014 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

giren II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11. Maddesi uyarınca, Yatırımcılar ile ortaklık 
arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve 
güncel olarak tutulmasını sağlamak, Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi 
taleplerini yanıtlamak, Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve in-
celemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve Genel Kurul toplantısının ilgili 
mevzuata, Ana Sözleşme’ye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını 
sağlayacak tedbirleri almak, Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü 
husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin 
yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek, Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzu-
ata, Ana Sözleşme’ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyumun sağlanması maksadıyla bir 
müdür ve iki personelden teşekkül eden Yatırımcı İlişkiler Bölümü kurulmasına, 

2-  Kurulan yatırımcı ilişkileri bölümünün genel müdür yardımcılarından İsmail Kazanç’a bağlı 
olarak çalışmasına, 

3-  Bölümün yöneticiliğine, yatırımcı ilişkileri direktörü olarak görev yapmakta olan Haluk Yük-
ler’in atanmasına, Bölümde Zeynep Torun ve Pelin Örsel’in görevlendirilmesine,

4-  Halen Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinatörü olarak görev yapmakta olan Şerife 
Cabbar’ın aynı unvanla çalışmaya devam etmesine,

5-  Şirket Yönetim Kurulunun 30.04.2010 Tarih 2010/32 Sayılı kararı ile oluşturulan Pay Sahip-
leri birimine ilişkin iç düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasına,

Karar verilmiştir. 
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Sermaye Piyasası mevzuatına ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyum sağlanmasını temin 
maksadıyla Şirketimizin Ana Sözleşmesi’nin 3,5,6,7,8, 9,10,11,13,16,17,19,21,27,28,30,31,32, 34, 
38, 40 ve 43. Maddelerinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvuru SPK’nın 
29.05.2013 tarihli ve 12333903-325.99-556/5824 sayılı izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 29.05.2013 tarih ve 67300147/431.02.59128-680969-6819/4313 
sayılı izin yazısı ile uygun görülmüştür. Genel Kurulumuz Ana Sözleşme değişikliklerini 30 Mayıs 
2013 tarihli genel kurul toplantısında onaylamıştır. 

İlgili maddelerin eski ve yeni metinleri internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri bölümünün altında 
yayınlanmıştır.

2013 Yılı FaaliYet Dönemi iÇinDe ana 
sözleŞme’De Yapılan DeğiŞiKliKler ve 
neDenleri 
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28.05.2013 tarihinde SPK tarafından yayımlanan “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin 
Esaslar Tebliği (III-48.1)” ile temel olarak;
- GYO’ların aktif toplamının %51’inin gayrimenkul yatırımlarından oluşturulması ve temel fa-

aliyet konusunun gayrimenkul yatırımları olması öngörülmüş,
- Lider sermayedar zorunluluğu kaldırılmış, kuruluş ve dönüşüm süreçlerinde bürokratik sü-

reçler kolaylaştırılmış,
- Halka açılma sonrası dönemdeki pay devirlerinden, sadece yönetim kontrol değişikliği do-

ğuran devirler için Kurul’dan izin alınması öngörülmüş ve bu düzenleme ile ortaklıkta yö-
netim kontrolüne sahip ortakların tesbitinde bir etkinlik kaybına yol açmaksızın GYO’ların 
prosedürel yükümlülükleri azaltılmış,

- Özellik arz eden kararlar, tüm ilişkili tarafları ve işlemleri kapsayacak şekilde genişletilmiş; 
ilişkili taraflardan danışmanlık, işletmecilik veya inşaat hizmeti alınması durumunda belirli 
bilgilerin kamuya açıklanması yükümlülüğü getirilmiş ve bu suretle yatırımcıların daha etkin 
bir şekilde aydınlatılması ve ilişkili taraf işlemlerinde şeffaflığın arttırılması hedeflenmiş,

- GYO’ların gayrimenkul sertifikası ihraç edebilmesine imkan tanınarak finansman imkanları 
genişletilmiş,

- Tebliğ’deki yükümlülükler karşısında Yönetim Kurulu’nun veya yetkilendirilmiş olması ha-
linde ilgili murahhas üyenin sorumluluğuna ilişkin düzenleme yapılmış ve bu suretle tüzel 
kişiliğin ve yöneticilerin sorumlulukları açıklığa kavuşturulmuştur. 

07 Haziran 2013 tarihinde SPK tarafından yayımlanan “Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1)” ile 
temel olarak; İstanbul’un uluslararası finans merkezi olma vizyonu kapsamında, bu düzenleme-
lerimizle şirketlerimiz için alternatif finansman kaynaklarını kullanma imkanı sağlanmış, yerli 
ve küresel yatırımcılar için de farklı sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak portföy çeşit-
lemesi yapmalarına imkan sağlanmıştır.
- Uluslararası genel kabul gören sahipliğe, yönetim sözleşmesine, alım-satıma, ortaklığa ve 

eser sözleşmesine dayalı olmak üzere toplam 5 yeni kira sertifikası türü tanımlanmıştır.
- Varlık Kiralama Şirketlerinin finansman ihtiyacı olan başka şirketlere de kira sertifikası ihraç 

edebilmelerine imkân sağlanmıştır. Varlık Kiralama Şirketleri halka açık gayrimenkul yatı-
rım ortaklıkları tarafından kurulabilir. 

- Bir Varlık Kiralama Şirketi’nin aynı anda birden fazla kira sertifikası ihracı yapabilmesine 
imkân tanınmıştır.

- Varlık tanımı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na uygun olarak varlık ve hakları kapsa-
yacak şekilde genişletilmiştir.

GaYrimenKul Yatırım ortaKlığı 
mevzuatınDaKi DeğiŞiKliKler 
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- Çıkar çatışmalarının önlenmesini teminen Varlık Kiralama Şirketi yönetim kuruluna bağım-
sız üye zorunluluğu getirilmiş ve önemli kararlar bağımsız üyenin olumlu oyuna bağlanmış-
tır.

- Yatırımcıların bilgilendirilmesi ve haklarının korunmasını teminen, Varlık ve haklar ile yü-
kümlülüklerin Varlık Kiralama Şirketi kayıtlarında, ihraç edilen her farklı kira sertifikası ba-
zında ayrı ayrı izlenmesi hükme bağlanmıştır.

- Yatırımcıları haklarının korunmasını teminen, ortaklığa ve eser sözleşmesine dayalı kira ser-
tifikalarında varlık ve hak rehni kurulması öngörülmüş, yönetim sözleşmesine ve alım-satı-
ma dayalı kira sertifikalarında ise kaynak kuruluş veya fon kullanıcısı olabilecek ortaklıklar 
sınırlı olarak belirlenmiştir.

05 Temmuz 2013 tarihinde SPK tarafından yayımlanan “Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-
128.2)” ile temel olarak,
-  Gayrimenkul sertifikaları halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıla-

ra satılmak suretiyle ihraç edilebilecektir. Her iki durumda da gayrimenkul sertifikalarının 
borsada işlem görmeleri zorunludur. Konut veya ticari alan teslimini tercih etmeyen (tali 
edimi seçen) yatırımcılara asgari olarak gayrimenkul sertifikalarının ihraç değerinin öden-
mesi yükümlülüğü getirilmiştir.

-  İhraççının gayrimenkul yatırım ortaklığı olması durumunda, gayrimenkul projesinin satış 
değerinin en az yarısı büyüklüğünde satış değerine sahip bir projeyi, sözleşmesi ve teknik 
şartnamelerine uygun olarak Kurula başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde tamamlatmış 
olması gerekmektedir.

-  T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İller Bankası Anonim Şirketi ve bun-
ların bağlı ortaklıklarınca ihraç edilecek veya bunlara ait arsalar üzerinde gerçekleştirilecek 
gayrimenkul projelerinin finansmanı için yükleniciler tarafından yapılacak ihraçlarda banka 
garantisi zorunluluğu kaldırılmıştır.

-  İhraççılara arsa sahibi olma şartı getirilmiştir.
-  Gayrimenkul sertifikaları halka arzlarında (ikinci madde de belirtilenler hariç) asli ve tali 

edimlerin yerine getirilmesi için banka garantisi zorunluluğu getirilmiştir. Banka garantisi-
nin kapsamı, itfa bedeli olarak adlandırılan proje bitiş tarihindeki ortalama alan birimi satış 
fiyatının yatırımcılara ödenmesini içermektedir. Ancak bu bedel her durumda gayrimenkul 
sertifikalarının ihraç değerinin altında olmayacaktır.

-  Gayrimenkul sertifikaları ihracından elde edilen fonlar inşaat ilerleme raporlarında belirti-
len projenin tamamlanma oranına göre ihraççıya aktarılacaktır.

► GaYrimenKul mevzuatınDaKi DeğiŞiKliKler
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-  Gayrimenkul sertifikaları, projenin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin 
belirli bir alan birimini temsilen ihraç edilebilecektir. Bağımsız bölümlerin belirli bir alan 
birimini temsil eden gayrimenkul sertifikası ihraçlarında asli edimin yerine getirilmesi sıra-
sında yatırımcılardan talep edilebilecek şerefiyenin ihraç aşamasında belirlenmesi gerektiği 
Tebliğ’de hüküm altına alınmıştır.

 Sermaye Piyasası Kurulunun 02.08.2013 tarih ve 27/884 sayılı Kararı SPK’nın 2013/29 sa-
yılı Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır. 2001/4 sayılı Bülteni ile kamuya duyurulan, yatırım 
ortaklıklarının halka arzlarında ek süre tanınmasına ilişkin 25.01.2001 tarih ve 4/99 sayılı 
kararın, menkul kıymet yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları için uygulan-
masına ilişkin karardır. 

 
 08 Eylül 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip 

İmar Yönetmeliği’nin 48 maddesi değişti. 

- Yapılaşmaya ilişkin uygulamalar artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen tanım çer-
çevesinde yapılacak. İmar Planları ve yerel idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle tip yönet-
meliğe aykırı uygulama ve değişiklik yapılamayacak. Büyükşehirlerin İmar yönetmelikleri 
yürürlükten kalkarken, büyükşehir belediyelerinin yetkileri kısıtlanıyor. Bununla birlikte, 
alt kademe planlarının, üst kademe planlarının kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl 
içinde üst kademe planlarına uygun hale getirilmesi zorunlu oldu. Aksi halde planlar uygun 
hale gelene kadar bölgelerde yapılaşma gerçekleşmeyecek ya da üst kademe planları onay-
layan kuruluşlardan birine başvurmak gerekecek. 

- Emsal artışı geliyor: Yönetmelikte bazı tanımlara açıklık getirilirken, bu imar artışını bera-
berinde getiriyor. Buna göre yapılarda emsale dahil edilmeyecek alanlar yeniden tanımla-
narak netlik kazanıyor. Örneğin çöp ayrıştırma bacaları, su depoları, su sarnıcı, avlular, iç 
bahçeler, açık havuzlar, pergolalar, zemin terasları ile açık ve kapalı otoparklar taban alanı 
ve emsal hesabına dahil edilmiyor. Katlarda brüt alan tanımına nelerin dahil edileceği be-
lirtiliyor. Bu durum kat sayısına ve katın taban oturumuna göre değişirken, satılabilir emsal 
hesabında % 15-20 artış olmasını sağlıyor. Örneğin emsali 2 olan bir parselin satılabilir alan 
emsali 2.3, hatta 2.4’e kadar çıkabiliyor. Bu nedenle tapuları henüz teslim etmeyen İnşaat 
firmaları parsellerine yeni binalar/alanlar ilave etmek için revizyonlar yapıyor. 

- Katlar yükseliyor: Ticari alanlarda zemin katların 4,5 metre, diğer katların 3,8 metre; Konut 
alanlarında ise zemin katların 4 metre, diğer katların da 3,5 metre inşa edilmesi zorun-
luluğu getiriliyor. Dolayısıyla tavandan tabana 2.60 metreyle sınırlı olan kat yükseklikleri 
artabiliyor.

- Stüdyoya m2 sınırı: Stüdyo Daireler artık eskisi gibi istenen büyüklükte inşa edilemeyecek. 
Çünkü yeni yönetmelikle dairelere minimum alan ve dar kenar kıstasları getiriliyor. Buna 
göre bir dairenin toplam alanı minimum 27,5 m2 olabilecek. 
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- Eski imar geçerli: Ruhsat süresi dolan ve inşasına devam edilen binalar için ilk ruhsat tari-
hindeki İmar Planı geçerli olacak. Ama ruhsat prosedürü yerine getirilecek. Ancak ilave kat 
veya ilave İnşaat alanı talepleri olması halinde yürürlükteki İmar Planı hükümleri geçerli 
olacak. 

- Kapıcılar geri dönüyor: Katı yakıt kullanılan ve bağımsız bölüm sayısı 30’u geçen binalarda 
bir adet kapıcı dairesi, 75 bağımsız bölümü aşan binalarda iki kapıcı dairesi olma zorunlu-
luğu getiriliyor. Doğalgaz veya akaryakıtla ısınan binalarda ise bağımsız bölüm sayısı 50’yi 
geçen binalarda bir, 150’yi geçen binalarda ise artık ikinci kapıcı dairesi inşa etme zorunlu-
luğu bulunuyor. 

- Home-ofise izin yok: Ticari alanlarda Rezidans yapılamayacak. İmar planında sadece ticaret 
alanı olarak ayrılan yerlerde Rezidans inşa edilmesine izin verilmeyecek. Yani artık rezidans 
Konut kabul edilecek. Home-Ofis olarak adlandırılan ama gerçekte Ofis olarak kullanılan 
kavram tarihe karışacak. 

- Parklara emsal geliyor: Rekreasyon alanlarında inşa edilecek lokanta, spor sahaları gibi 
yapılar için iki kat sınırı getirilirken, kat yükseklikleri asma katlılarda 9,3 metreye, asma katlı 
olmayan binalarda ise 8,3 metreye yükseliyor. Böylelikle parklar ve Eğlence alanlarına ilk 
kez emsal verilip yapılaşmanın nasıl olacağına netlik kazanıyor. 

- Kat bahçesi artık tanımlı: İstanbul imar yönetmeliği ile gündeme gelen Kat Bahçesi artık 
tüm Türkiye için geçerli oluyor. Emsal hesabında % 25 olarak belirlenen kat bahçeleri sınırı 
yeni yönetmelikle yaklaşık % 20’ye düşürülüyor. Eskiden ortak alandan ulaşılması şart olan 
kat bahçelerine artık daireden ulaşılabiliyor. 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”u 28.11.2013 tarihinde Resmi Gazete’de ya-
yınlanmış olup 28 Mayıs 2014’ten itibaren yürürlüğe girecek olan Tüketicinin Korunması Hak-
kında Kanun Gayrimenkul sektöründe de köklü değişiklikleri hayatımıza sokacak. Yeni mevzuat, 
gerek ön satışlara başlama zamanı, gerekse ön satış kapsamında düzenlenen gayrimenkul satış 
vaadi sözleşmeleri çerçevesinde ünite satışı yapan GYO’ları etkilemektedir.
- Satıştan önce ruhsat almak zorunlu oldu: Müteahhit firmanın tüketiciye konut satış sözleş-

mesini imzalatabilmesi için öncelikle Yapı ruhsatını alması ve sözleşme kurulmadan en az 
1 gün önce de Bakanlıkça tespit edilecek hususları içeren ‘ön bilgilendirme formu’nun tü-
keticiye ibraz edilmesi zorunlu kılındı. Bu formla Müteahhit taşınmazla ilgili bilgilendirmeyi 
yaparken, tüketici ise bu durumu bilerek taşınmazı satın aldığını kabul edecek. Tüketici ile 
ön ödemeli konut satış sözleşmesinin imzalanabilmesi için bu iki ön şartın gerçekleştirilme-
si zorunlu oldu. Bilgilendirme formunun detayları ise Yönetmelik çıkarılarak düzenlenecek. 

► GaYrimenKul mevzuatınDaKi DeğiŞiKliKler
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- Tüketiciye cayma hakkı verildi: Yeni kanunda tüketiciye sözleşmenin imza tarihinden itiba-
ren 14 gün içinde herhangi bir tazminat vb. ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkı tanın-
dı. Fakat, konutun krediyle alınması durumunda ise konut Finansman Kredi sözleşmesinin 
maddeleri devreye giriyor. Kanunun 43/2 maddesi bu problemi, konut Finansman sözleş-
mesinin, konut satış sözleşmesini kurulduğu tarihte hüküm doğuracağı ancak cayma hakkı-
nın süresinin bitiminden itibaren yürürlüğe gireceğini ve bankanın cayma hakkını kullanan 
tüketiciden Faiz, komisyon, yasal yükümlülük vb. isimler altında hiçbir masraf talep edeme-
yeceğini hüküm altında alıyor. 

- Sözleşmeler noter huzurunda yapılacak: Satış vaadi sözleşmelerinde tapuya şerh koymak 
zorunlu oldu. Ön ödemeli konut sözleşmesi ve satış vaadi sözleşmelerinin tapuda tescil edil-
mesi, satış vaadi sözleşmelerinin ise noterde düzenlenerek yapılması zorunluluğu yasaya 
eklendi. Bu düzenlemeyle yüksek meblağlı ödemelerin yapıldığı bu tip satışlarda özellikle 
eğitim seviyesi düşük tüketicilerin dolandırılmasının önüne geçip resmi bir Kurum tarafın-
dan tüm süreç boyunca tüketicilerin bilgilendirilmeleri amaçlanıyor. 

- Bina tamamlama sigortası yolda: Proje inşaatının tamamlanamaması veya firmanın iflas 
etmesi gibi durumlarda tüketicilerin büyük mağduriyetlere uğraması nedeniyle kanunun 
42’nci maddesiyle bina tamamlama sigortası getirildi. Buna göre satıcının, ön ödemeli ko-
nut satışına başlamadan önce koşulları ve uygulama esasları Hazine Müsteşarlığı’nca be-
lirlenen bina tamamlama sigortasını yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat 
ve şartlarını sağlaması zorunlu kılındı. Bu maddeyle proje sahibi projeyi tamamlayamasa 
da, bina tamamlama sigortası veya diğer teminatlarla binanın tamamlattırılarak tüketicinin 
konut sahibi olması sağlanacak veya projenin yarıda kalması dolayısıyla zarara uğraması 
engellenecek. 

- Yüzde 2 tazminat alma hakkı tanındı: Cayma hakkının yanı sıra dönme hakkı da yeni düzen-
lemede yer alıyor. 45’inci maddeyle düzenlenen dönme hakkında, tüketici konutun teslim 
tarihine kadar konutu iade edebilir. Fakat bu durumda satıcı, tüketiciden konutun satışı veya 
satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan Vergi, Harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden do-
ğan masraflarla sözleşme bedelinin en fazla yüzde 2’sini tazminat olarak talep edebilir. Bu 
tazminat ‘dönme cezası’ olarak adlandırılırken, 45’inci maddenin ikinci fıkrasında 4 istisna 
yer alıyor. Bu istisnaların herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ise tüketici dönme cezası 
olmadan da sözleşmeden dönebiliyor. 

36 ay içinde tapu verilecek: 36 ay içinde alıcıya kat irtifakı tapusu verilmesi zorunluluğu geti-
rildi. Buna göre sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 36 ay içinde satıcının, tüketici 
adına tapuda kat irtifakını tescil ettirip, tapuyu vererek zilyetliğini tüketiciye devretmesi gerek-
liliği zorunlu tutuldu.
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Bursa/Korupark AVM ve İstanbul/Torium AVM - İşletmeci Şirket :

UNVANI TORUN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ YATIRIM ve YÖNETİM A.Ş. 

Sermayesi 100.000 TL

Ortaklık Yapısı Sermayedeki Payı (%)

1-Aziz TORUN %46

2- Mehmet TORUN %48

3-Ömer Faruk TORUN %1

4-Yunus Emre TORUN %1

5-Neslihan TORUN KAYA %2

6-Zeynep TORUN %2

Faaliyet Konusu Alışveriş Merkezi İşletmeciliği

Yapılan Sözleşmenin Tarih ve Süresi 01.06.2010 / 5 Yıllık

Hizmet Kapsamı Korupark Alışveriş Merkezine verilecek Yönetim Hizmeti.

Ödenen Ücret Alışveriş Merkezi Kiracılarına kesilmiş olan aylık TL bazındaki KDV 

Hariç Sabit kira, Ciro kirası, ATM kirası, Depo Kirası ve GSM/Baz 

İstasyonu kirası toplamı üzerinden % 2 hizmet bedeli, Stant Kira 

Bedeli, Reklam Kirası ve Sabit Yatırım Bedelleri ve bunun gibi gelirler 

toplamı üzerinden %5 hizmet bedeli ödenmektedir. (01.04.2012 

tarihinden itibaren)

ortaKlıK portFöYÜnDeKi varlıK 
ve HaKlara iliŞKin Hizmet veren 
DanıŞman ŞirKet, iŞletmeci ŞirKet, 
GaYrimenKul Değerleme ŞirKeti, 
portFöY Yönetim ŞirKeti ve saKlama 
KuruluŞuna iliŞKin BilGiler
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Bursa/Zafer Plaza AVM İşletmeci Şirket:

UNVANI ZAFER PLAZA İŞLETMECİLİK A.Ş. 

Sermayesi 50.000 TL

Ortaklık Yapısı Sermayedeki Payı (%)

1-Aziz TORUN %44,50

2- Mehmet TORUN %39,50

3-Ömer Faruk TORUN %5,00

4-Yunus Emre TORUN %5,00

5-Neslihan TORUN %5,00

6-Remzi AYDIN %0,98

7-Mehmet Semih PALA %0,01

8-Levent FİDANSOY %0,01

Faaliyet Konusu Alışveriş Merkezi İşletmeciliği

Yapılan Sözleşmenin Tarih ve Süresi 09.10.2009 / 10 Yıllık

Hizmet Kapsamı Alışveriş Merkezi kiralanabilir alanların kiralanması, kiracı kiralayan 

ilişkileri olan ve olması muhtemel etkinlik alanlarının, otoparkın 

kiralanması, işletilmesi, makine, teçhizat bakım, onarım işlerinin 

yapılması, yaptırılması, ortak alanlar ile bir bütün olarak yönetimi ve 

işletilmesi,

Ödenen Ücret İşletmeci şirket m2 bazında kira bedelini sözleşmeye bağlı olarak 

Torunlar GYO‘ya ödemektedir. İşletmeci şirkete personel, idare ve sair 

masraflar haricinde ödeme yapılmamaktadır.

Portföy Yönetim Şirketi: Bulunmamaktadır.
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ortaKlığın iÇ Kontrol sistemi ile  
iÇ ve DıŞ Denetim FaaliYetleri  
HaKKınDa BilGiler

Şirketimizin iç kontrol sistemi; Şirket’in faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin kontrollerin uygunluk, 

yeterlilik ve etkinliğini incelemek, kontrol etmek, izlemek, değerlendirmek ve sonuçları ilgili birim-

lere raporlamak üzere oluşturulmuştur. Oluşturulan sistemde risk odaklı kontrol anlayışı benimsen-

miş olup bu kapsamda Şirket faaliyetleriyle bütünleşik riskleri en aza indirmek ve ortadan kaldır-

mak üzere geliştirilmiş olan kontroller ve bu kontrollerin yeterliliği iç kontrol faaliyetinin temelini 

oluşturmaktadır. 

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplere uymaktadır. Bu kapsamda Yönetim 

Kurulu bünyesinde “Denetimden Sorumlu Komite” oluşturulmuş ve Yönetim Kurulu tarafından ça-

lışma esasları belirlenmiştir. Şirket’in faaliyet sonuçlarını gösteren finansal tabloları Bağımsız De-

netim Şirketi PriceWaterHouseCoopers-Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmektedir. 2013 hesap dönemi içinde bir defa bağımsız denetim 

yapılmış olup olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Dönem içinde kamu ve özel denetim yapıl-

mamıştır.

Ekspertiz Şirketi (2013 Yılı için)

Unvanı STANDART Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş.

Sermayesi 215.000 TL

Tam Tasdik Sözleşmesi ile Hizmet Alınan Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi    

Unvanı Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Sermayesi 50.000,00 TL

► ortaKlıK portFöYÜnDeKi varlıK ve HaKlara iliŞKin  
Hizmet veren DanıŞman ŞirKet, iŞletmeci ŞirKet, GaYrimenKul 
Değerleme ŞirKeti, portFöY Yönetim ŞirKeti ve saKlama 
KuruluŞuna iliŞKin BilGiler



139İş, Alışverİş ve YAşAm AlAnlArı Gelİştİrmek Üzerİne 10 İYİ Fİkİr

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ İLİŞKİLİ TARAF 
İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

GENEL BİLGİLER
Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri:IV, No.41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi 

Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ’in (Tebliğ) 5.maddesi kapsamında 

hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları İMKB’de işlem gören Şirketler ile ilişkili tarafları ara-

sındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap 

dönemi içerisindeki tutarının kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının 

veya brüt satışlar toplamının %10’una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, şirket yönetim ku-

rulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor 

hazırlanması zorunlu kılınmıştır. 

Bu raporun amacı Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin (şirketimiz) SPK mev-

zuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Finansal Raporlama Standardı’nda (UFRS 24) tanımla-

nan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının 

açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında şirketimiz aleyhine bir sonuç doğurmadığının 

gösterilmesidir. 

2013 yılı içerisinde Şirketimizin ilişkili tarafla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bil-

giler, 2013 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 23 nolu dipnotunda 

açıklanmış olup bu Rapor’da sadece %10 sınırını aşan İlişkili Şirketlerden (Torunlar GYO-Torun Ya-

pı-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı*, Torunlar-Özyazıcı, Torun AVM, Torun Türkmall İş Ortaklığı, Torunlar 

Gıda, Torun Yapı, Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ) olan alacaklar, borçlar, satışlar ve alımların piyasa 

koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir.

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
Genel Bilgi

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin (Torunlar GYO – Şirket) faaliyet konusu, 

perakende, konut, eğlence ve ofis amaçlı gayrimenkul geliştirme projelerine yatırım yapmak ve 

sahip olunan gayrimenkuller aracılığıyla değer yaratmaktır. Şirket’in adresi aşağıdaki gibidir:

Rüzgarlıbahçe Mahallesi Selvi Çıkmazı No:4 Beykoz İstanbul-Türkiye

Şirket 20.09.1996’da Toray İnşaat olarak başladığı faaliyetlerini 21.01.2008’de ticaret unvanını To-

runlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi olarak değiştirmiştir.

iliŞKili taraF iŞlemine iliŞKin rapor

*Kapıcıoğlu İnşaat’ın %5 hissesi 11.03.2014 tarihinde Torunlar Gıda tarafından satın alınmıştır.
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►

Torunlar GYO’nun odaklandığı başlıca alan, İstanbul, Bursa, Antalya, Samsun ve Ankara gibi kentsel 

bölgelerde geniş ve çok geniş kapsamlı, sınıfının en iyisi alışveriş merkezlerinin geliştirilmesi ve var-

lık yönetimidir. 31.12.2013 itibariyle 13 gayrimenkul, 3 gayrimenkul geliştirme projesi ve 4 iştirakten 

oluşan portföyün arasında çalışır durumdaki altı alışveriş merkezi (Bulvar Samsun AVM Temmuz 

2012’de açıldı.) ve toplam 230.815 m2 BKA bulunmaktadır. 31.12.2013 itibariyle 6.3 milyar TL kon-

solide toplam varlıkları içinde %67.7’sini gayrimenkuller ve gayrimenkul projeleri oluşturmaktadır. 

Büyüme potansiyeli yüksek konut, ofis, otel gibi, çeşitli karma kullanım amaçlı geliştirme projeleri 

ve proje geliştirilecek arsalar da varlıklar bünyesinde yer almaktadır.

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 21 Ekim 2010 tarihinde İstanbul Menkul Kıy-

metler Borsası’nda işlem görmeye başlamış olup hisselerin %25’i halka açılmıştır. 

Adres ve İletişim Bilgileri:

Rüzgarlıbahçe Mahallesi Selvi Çıkmazı No: 4 Beykoz, İstanbul 

Telefon: (216) 425 20 07

Faks: (216) 425 59 57

Sermaye Yapısı ve ortaklar

ADI SOYADI / TİCARET ÜNVANI GRUBU TÜRÜ PAY ORANI (%) PAY TUTARI (TL)

Aziz TORUN A  Nama 20,03 100.156.875

Aziz TORUN C Nama 17,37 86.870.600,45

TORUNLAR GIDA A.Ş. A Nama 0,01 70.754,46

Ali COŞKUN A Nama 0,002 7.861,61

Mehmet TORUN B Nama 20,02 100.078.258,93

Mehmet TORUN C Nama 17,36 86.791.984,38

Yunus Emre TORUN B Nama 0,02 78.616,07

Yunus Emre TORUN C Nama 0,02 78.616,07

TORUNLAR GIDA A.Ş. B Nama 0,01 70.754,46

Mahmut KARABIYIK B Nama 0,002 7.861,61

Halka Arz Sonu Yeni Hissedarlar C Nama 25,16 125.787.816,96

Toplam Sermaye 100,00 500.000.000

► iliŞKili taraF iŞlemine iliŞKin rapor
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İlişkili Şirketler
Torunlar GYO-Torun Yapı-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı

Eski Ali Yen Stadyumu üzerinde gerçekleştirilen Torun Center projesi ile ilgili olarak, 18 Ekim 2010 

tarihinde Torunlar Aşçıoğlu Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı unvanıyla kurulmuş olup ortaklık yapısı %65 

Torunlar GYO, %30 Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm ve Ticaret AŞ ve %5 Kapıcıoğlu İnşaat Sanayi ve 

Ticaret AŞ şeklinde belirlenmiştir. Söz konusu proje kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile 

10 Kasım 2010 tarihinde Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı sözleşmesi imzalanmıştır.

22 Haziran 2012 tarihinde proje ortakları ve Torun Yapı arasında imzalanan devir ve temlik sözleş-

mesine istinaden Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm ve Ticaret AŞ proje ortaklığında yer alan tüm hak 

ve alacaklarını Torun Yapı Sanayi ve Ticaret AŞ’ye devir ve temlik etmiştir. Bu kapsamda proje or-

taklığının unvanı Torunlar GYO-Torun Yapı- Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı şeklinde değişmiş olup Torun 

Yapı, Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm ve Ticaret AŞ’nin %30’luk ortaklık payına sahip olmuştur. Söz 

konusu değişiklik TOKİ tarafından 3 Ağustos 2012 tarihinde onaylanmıştır. Kapıcıoğlu İnşaat’ın %5 

hissesi 11.03.2014 tarihinde Torunlar Gıda tarafından satın alınmıştır.

Proje ortaklığı adına ön satış avanslarını Torunlar GYO topluyor ve proje ortaklığına 228.118.000 TL 

borcu var. Torunlar GYO’nun arsa ve inşaat maliyetleri için iş ortaklığına verdiği para ise 125.947.000 

TL’dir. Nette Torunlar GYO’nun 102.171.000 TL borcu bulunmaktadır.

Ortaklık Yapısı % TL

Torunlar GYO 65 650.000

Torun Yapı Sanayi ve Ticaret AŞ 30 300.000

Kapıcıoğlu İnşaat 5 50.000

Toplam Ödenmiş Sermaye 100 1.000.000

Torunlar-Özyazıcı
Torunlar Özyazıcı; 26 Ocak 2009 tarihinde imzalanan proje ortaklığı sözleşmesiyle adi ortaklık ola-

rak kurulmuştur. Proje ortaklığının amacı; Yenibosna İstanbul’da Nishİstanbul projesinin inşaatının 

yapılması ve satılmasıdır. Bu proje 17’şer katlı 4 bloktan oluşan toplam 63 ofis, 585 konut, 52 adet 

mağazayı içermektedir. 

Torunlar Özyazıcı’nın projenin arsa sahibi ile yaptığı hasılat paylaşımı sözleşmesi gereği, toplam 

proje gelirinin %31’i arsa sahiplerine, kalan %69’un ise %60’ı Torunlar GYO’ya, %40’ı proje ortağı 

Özyazıcı İnşaat Elektrik, Makine, Müşavirlik veTaah. Ltd. Şti’ye dağıtıma konudur. 

Özyazıcı proje ortaklığı tasfiye edilemediğinden geçmiş dönemden kalan 22.122.000 TL cari borç 

devam ediyor.
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►

Ortaklık Yapısı % TL

Torunlar GYO 60 24.000.000

Özyazıcı İnşaat Taahhüt Ltd Şti 40 16.000.000

Toplam Ödenmiş Sermaye 100 40.000.000

Torun Alışveriş Merkezleri Yatırım Yönetim AŞ
Torun AVM, Torunlar GYO’nun sahip olduğu İstanbul Torium AVM, Antalya Deepo AVM ve Bursa Ko-

rupark AVM’lerin işletmeciliğini yapmaktadır. Bu AVM’ler için imzalanan yönetim sözleşmesi gereği, 

AVM’ye ait aylık TL bazındaki kiracılara kestiği kira bedeli faturaları toplamı üzerinden (KDV hariç) 

%2 yönetim ücreti ödenmektedir. 

Torun AVM ile olan borç alacak ilişkisi Torun AVM’nin bu AVM’leri yönetmesi sonucu gerçekleşen 

gider yansıtması ve işletme hizmet bedelinden kaynaklanmaktadır. Torun AVM’ye 3.294.000 TL 

borç bulunmaktadır.  

Ortaklık Yapısı % TL

Aziz Torun 46 46.000

Mehmet Torun 48 48.000

Ömer Faruk Torun 1 1.000

Yunus Emre Torun 1 1.000

Neslihan Torun Kaya 2 2.000

Zeynep Torun 2 2.000

Toplam Ödenmiş Sermaye 100 100.000

      

Torun Turkmall Yönetim ve Kiralama İş Ortaklığı
Alışveriş merkezlerinin kiralanması ve yönetilmesi amacıyla kurulmuştur. Mall of İstanbul’un kirala-

ma işlemlerini yürütmektedir. Torunlar GYO’nun 102.000 TL borcu bulunmaktadır.

Ortaklık Yapısı % TL

Torun Alışveriş Merkezleri Yatırım Yönetim AŞ 50 5.000

Turkmall Real Estate Yatırım İnşaat Ticaret ve Ticaret AŞ 50 5.000

Toplam Ödenmiş Sermaye 100 10.000

► iliŞKili taraF iŞlemine iliŞKin rapor
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Torunlar Gıda
Torunlar Gıda 2013 yılında 1.5 milyar TL bilanço büyüklüğü ve 910 milyon TL net satışları ile ISO 

500’ün en değerli 98. Şirketidir. Türkiye’de yeterli miktarda yetişmeyen soya ve kanola, Torunlar Gıda 

tarafından ABD, Güney Amerika ve Ukrayna’dan ithal ediliyor. Bunun yanında Bandırma Yağlı Tohum 

Kırma Tesisi, kapasitesi ve çoklu tohum kırabilme özelliği ile Türkiye’nin en büyük ham yağ fabrikası 

yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca Adana’daki Küçükdikili ve Karataş yağ fabrikaları ve 

Afyon Yağ Fabrikası da yıllık yaklaşık 200.000 ton tohum kırma kapasitesine sahip. Torunlar Gıda 

çeltik ekimi ve işlemesi alanında da faaliyet gösteriyor. Torunlar Gıda antrepoları ise yurtdışından ithal 

edilen ve gümrük kontrolü altında depolanan ürünler için önemli bir hizmet sağlıyor. Serbest bölge 

işletmeciliği ve pancar işleme ise Torunlar’ın diğer faaliyet alanları arasında yer alıyor. 

Torunlar Gıda ile olan ilişki merkez binanın sahibi olmasından dolayı kira vb bina giderlerinden 

kaynaklanmaktadır. Torunlar GYO’nun 80 milyon TL borcu bulunmaktadır.

Ortaklık Yapısı % TL

Mehmet Torun 49,96 124.900.000

Aziz Torun 48 120.000.000

Neslihan Torun 2 5.000.000

Osman Ali Torun 0,02 50.000

Ömer Faruk Torun 0,01 25.000

Yunus Emre Torun 0,01 25.000

Toplam Ödenmiş Sermaye 100 250.000.000

Torun Yapı
Şirket, inşaatı devam eden firmalarda yüklenici olarak çalışmaktadır. Torun Yapı, Torun Center pro-

jesinde hakkedişleri Torunlar GYO adına yapıyor.

Ortaklık Yapısı % TL

Mehmet Torun 49,85 1.096.700

Aziz Torun 45 990.000

Neslihan Torun 5 110.000

Osman Ali Torun 0,05 1.100

Ömer Faruk Torun 0,05 1.100

Yunus Emre Torun 0,05 1.100

Toplam Ödenmiş Sermaye 100 2.200.000

Zafer Plaza İşletmecilik AŞ
Zafer Plaza İşletmeciliği A.Ş., Şirket’in sahip olduğu Zafer Plaza AVM’nin işletmeciliğini yapmaktadır. 

Zafer Plaza AVM için imzalanan yönetim sözleşmesi gereği, Torunlar GYO 2013 yılı için 17.200.000 

TL ve 2012 yılı için 13.950.000 TL kira geliri elde etmiştir.
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Ortaklık Yapısı % TL

Aziz Torun 44,50 990.000

Mehmet Torun 39,50 110.000

Ömer Faruk Torun 5 1.096.700

Yunus Emre Torun 5 1.100

Neslihan Torun 5 1.100

Feyza Acar Sönmezer 0,01 1.100

Seyfettin Avşar 0,01 1.100

Aziz Elbaş 0,98 1.100

Toplam Ödenmiş Sermaye 100 2.202.200

Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ
2007 yılında kurulan Başkent Doğalgaz, 4.5 milyon nüfusa sahip olan Ankara’nın, hızla büyüyen do-

ğalgaz dağıtım şirketidir. 2037 yılına kadar geçerli 30 yıllık doğalgaz dağıtım lisansına sahip Başkent 

Doğalgazın, 2013 sonu itibariyle yaklaşık 1,5 milyon abonesi bulunmaktadır. Türkiye’nin nüfusunun 

%6.5’ine hizmet veren ikinci büyük doğalgaz dağıtım şirketidir. 

Torunlar Enerji tarafından 2013 yılında 1.162 milyon ABD doları bedel ile satın alınmıştır.

2013 yılında 1.7 milyar TL bilanço büyüklüğüne ve 2.1 milyar TL net satış gelirine sahiptir. 

TRN Başkent Doğalgaz’a 99.000 TL karşılığında bir adet otomobil satmıştır.

Ortaklık Yapısı % TL

Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ 100% 700.000.000

Toplam Ödenmiş Sermaye 100 700.000.000

Torun Yorum Adi Ortaklığı
Torun Yapı’nın inşaatı devam eden projelerinde yüklenici firma olarak çalışmaktadır.

Ortaklık Yapısı % TL

Torun Yapı Sanayi ve Ticaret AŞ 50 5.000

Yorum İnşaat AŞ 50 5.000

Toplam Ödenmiş Sermaye 100 10.000

► iliŞKili taraF iŞlemine iliŞKin rapor
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Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı 
ve mesleki tecrübesi ve sağlanan faydalar: Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin özgeç-
mişleri daha önce verilmiştir. Üst yönetime 2013 yılında ücret ve prim toplamı olarak 2.228.000 
TL ödenmiştir. 

Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve 
menfaatler: 01.01.2013-31.12.2013 döneminde Şirketimizin çalışan personel sayısı 138’dir. İş Ka-
nununa tabi sendikasız çalışanlarımız vardır. Toplu sözleşme mevcut değildir. Aylık ücretinden 
başka sağlanan hak ve menfaat bulunmamaktadır. Bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime 
tabi ortaklıkları ile birlikte çalışan sayısı 176’dır.

Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harca-
malar hakkında bilgiler: 

Ana Sözleşme’nin 6. Maddesine göre Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı 
kalmak kaydıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara 
bağış yapabilir.

01.01.2013-31.12.2013 döneminde Torunlar GYO A.Ş.’de konsolide olarak 5.4 milyon TL bağış ve 
yardım yapılmıştır.  

Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri: Şirketimizin bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olması 
sebebiyle Ar-Ge faaliyeti bulunmamaktadır. Piyasa araştırması ve gerekli görülen diğer analiz-
ler profesyonel danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar aracılığıyla yürütülmektedir.

Diğer Hususlar 
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öDÜllerimiz ve sertiFiKalarımız

Ödüllerimiz
• Korupark Alışveriş Merkezi AMPD 2010 – 2011 Ödülleri’nde “Korupark 1000 Basar” projemizle 

“Yılın Pazarlama Kampanyası” dalında mansiyon ödülü aldık. 

• Türkiye’nin en büyük karma kullanım (mixed-use) projelerinden biri olarak geliştirdiğimiz “Mall 

of İstanbul” projemizle uluslararası arenada üç özel ödül aldık. Projemiz “Avrupa Gayrimenkul 

Ödülleri 2011”de (European Property Awards) En İyi Karma Kullanım Projesi (Best Mixed-Use 

Development) ve En İyi Alışveriş Merkezi Geliştirme Projesi (Best Retail Development) kategori-

lerinde büyük ödüle, “Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri 2011”de (International Property Awards) 

En iyi Alışveriş Merkezi Geliştirme Projesi (Best Retail Development) kategorisinde büyük ödüle, 

Dünyanın önde gelen perakende ve eğlence sektörü dergisi Retail & Leisure International’ın 

düzenlediği The Global RLI Awards 2011’de “Geleceğin Projeleri Üstün Başarı Ödülü”ne (Highly 

Commended Project) layık görüldü.

• Bulvar Samsun AVM 2013 projemizle Uluslararası Alışveriş Konseyi (ICSC) tarafından organize 

edilen Avrupa Alışveriş Merkezleri Ödülleri’nde “Avrupa’nın En İyi AVM’si Onur Ödülü”nü ve “Av-

rupa’nın En İyi Yenileme Projesi Jüri Özel Ödülü”nü aldık.

• Bulvar Samsun AVM, ArkiPARC 2013’te “En İyi Alışveriş Merkezi Ödülü”ne layık görüldü. 

Adaylıklarımız
• Korupark AVM, 2010’da Uluslararası Alışveriş Merkezi Konseyi (ICSC) tarafından organize edilen 

ve “AVM Oscarı” olarak kabul gören Avrupa 

Alışveriş Merkezi Ödülleri “Large” kategorisinde finalist oldu.

• Torium AVM, 2011’de Uluslararası Alışveriş Konseyi (ICSC) tarafından organize edilen Avrupa Alış-

veriş Merkezleri Ödülleri “Large” kategorisinde 

finalist oldu.

Çevreye Duyarlılık, Çevresel Sorumluluk Sertifikalarımız
Torium Alışveriş Merkezi, 2011’de dünyanın en önemli yeşil bina sertifikalarından biri olarak ka-

bul edilen “LEED Altın” (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) sertifikasını almaya hak kazandı. 

LEED sertifikasını Türkiye’de almaya hak kazanan ilk alışveriş merkezi olma başarısını gösteren 

Torium, Avrupa’da da LEED Altın sahibi en büyük binalar arasında yer alıyor. Türkiye’nin en büyük 

karma kullanım projelerinden “Mall of İstanbul” ve gerek konsepti gerekse mimarisiyle ofis anla-

yışına farklı bir bakış açısı getiren “Torun Tower” projelerimiz için de LEED sertifikası başvurusunu 

gerçekleştirdik. 
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sÜrDÜrÜleBilirliK 

İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisi içindeki önemini üç etkene bağlamak mümkündür:

- Konut, okul, yol, hastane ve benzeri birçok altyapının hayata geçirilmesindeki rolü

- Hacim olarak büyüklüğü

- İnşaat alanında kullanılan malzemelerin üretimindeki rolü

Özellikle son dönemde, dünyada ve ülkemizde inşaat sektöründe müşteri beklentileri ve talepleri-

nin hızla değişmesi ve bu taleplerin inşaat maliyetlerini de yükseltmesi sektörün yeni teknolojilere 

yönelmesini zorunlu bir hale getirmektedir. Yeni teknolojiler ve bu teknolojilere yapılacak yatırımlar 

sayesinde hem maliyetlerin düşürülmesi, hem de farklılaşan müşteri talep ve beklentilerine karşılık 

verilmesi mümkün hale gelmektedir. Bu açılardan değerlendirildiğinde inşaat sektörünün yeni bir 

değişimin eşiğinde olduğu ve sektörün geleceğinde rekabet edebilirliğin ölçütünün teknolojik geliş-

melerde yattığı öngörülebilmektedir.

İnşaat malzemeleri alanında yapılması gereken yenilik ve teknolojik değişimin tek nedeni maliyetler 

değildir. Müşterilerden gelen taleplerin yanı sıra sürdürülebilir kentleşme ve çevrenin korunması, 

dolayısıyla kentleşmenin çevreye verdiği zararların en aza indirgenmesi tüm inşaat sektöründe ino-

vasyonu artık zorunlu hale getirmektedir. İnşaat sektörü açısından sürdürülebilirlik çevre dostu, 

daha az enerji tüketen, daha az CO
2
 salınımı yapan ve daha az atık üreten binaların tasarımı ve 

inşası ve kullanılan malzemelerin üretimi ile de yakından ilgilidir. 

Modern sürdürülebilirlik girişimi, hem yeni binaların yapımını hem de mevcut binaların iyileştirme-

sini kapsayan bir yaklaşımdır. Sürdürülebilir tasarım olarak da bilinen bu yaklaşımın amacı, binanın 

yaşam döngüsü ile tasarım uygulamaları arasında sinerji oluşturmaktır.

Yeşil yapılanma, sıklıkla güneş enerjisi kullanımı, fotovoltaik teknikler, bitki ve ağaçların yeşil çatı-

larda kullanımı, yağmur bahçeleri, yağmur suyunun kaçmasının engellenmesi ve atık ısı kazanım 

pompaları gibi yenilenebilir kaynakların kullanım avantajlarını vurgulamaktadır. Paketlenmiş çakıl 

veya klasik konsantre yerine geçirgen konsantre veya yeraltı suyunun yenilenmesi için asfalt kulla-

nımı gibi birçok teknik de bulunmaktadır.

Yarattığı katma değer ve istihdamla Türkiye’de ekonomik büyümenin lokomotifi konumunda olan 

inşaat sektörü için belirlenen hedef, bu konumunu daha da güçlendirerek uluslararası pazarlarda 

yüksek rekabet gücü elde etmektir. Bu hedefe ulaşmada teknolojik kapasitenin artırılarak katma 

değeri yüksek ürünlere yönelmenin yanı sıra doğal kaynakları hızla tükenmekte olan dünyamızda 

en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen sürdürülebilirlik konusunun da sektörde önce-

likler arasına alınması zorunluluk haline gelmiştir. 
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Sürdürülebilir bir gelecek için çevreyi daha az kirleten, doğaya daha az zarar veren, doğal kay-

nakları daha etkin kullanabilen, enerji verimliliği yüksek ve karbon salınımı daha düşük binalar 

tasarlamamız gerekmektedir. Doğaya saygılı, ekolojik, konforlu ve enerji tüketimini azaltmak üzere 

geliştirilen yeşil binalar aynı zamanda enerji verimliliği, çevre ve iklim değişikliğine karşı duyarlı, 

sağlık ve güvenliğine önem veren tüketicilerin de beklentilerini karşılamaktadır.

Binaların özellikle ısınma amaçlı enerji tüketimlerinin azaltılabilmesi binalardaki ısı kayıplarının en 

aza indirilmesi ile mümkün olacaktır. Bu amaçla, öncelikli olarak daha iyi yalıtım malzemeleri ge-

liştirilmesi ve kullanılması, verimli ısıtma, soğutma sistemleri kullanılması, güneş ve rüzgar gibi 

yenilenebilir enerji kaynaklarından daha etkin şekilde faydalanılması gerekmektedir.

Daha hafif, daha esnek, daha dayanıklı, daha uzun ömürlü, hem üretim, hem kullanım süreçlerinde 

çevreye daha az zarar veren, yenilenebilir enerji kaynaklarından daha etkin şekilde faydalanabilen 

inşaat malzemelerine ve binalara ihtiyacımız olacaktır. 

Torunlar GYO AŞ, geliştirdiği projelerle milyonlarca insan ve kurumun hayatlarında rol oynamak-

ta, geleceklerini planlama ve inşa süreçlerinde yanlarında yer almaktadır. Bu kapsamda en geniş 

yelpazede iş ortaklarımız, sivil toplum kuruluşları, kamu otoriteleriyle yakın bir iş birliği içinde ça-

lışıyor; hizmet döngümüz dahilinde kurumsal sorumluluklarımızın gereklerini eksiksiz bir biçimde 

yerine getirmeyi hedefliyoruz.

Sürekli değer yaratarak uzun vadeli sürdürülebilir büyüme kaydetmek şeklinde tanımladığımız 

stratejimiz, etkinliğimiz, çevikliğimiz ve örgütsel verimliliğimiz müşterilerimize, hissedarlarımıza, 

çalışanlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırmamıza 

olanak tanımaktadır.

Sürdürülebilirlik, dışsal etkenlere karşı dirençli planlar ve süreçler inşa ederek doğru bir strateji 

ve iş modeline sahip olmakla yakından ilgilidir. Bu anlamda hissedarlarımızın kararlı desteğine de 

sahip olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çalışanlarımızın yüksek aidiyet duygusu ile paydaşlarımızın 

markamıza olan inancı ve güveni bu yolculukta ihtiyaç duyduğumuz en değerli varlığımızı oluştur-

maktadır.

Torunlar GYO ulusal ölçekte sürdürülebilir yarınların inşası çalışmalarında rol almaya, bu konuda 

sektörüne öncülük etmeye, insanlığın geleceğine katkıda bulunmaya devam edecektir.

► sÜrDÜrÜleBilirliK
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Torunlar GYO’da paydaşlarımıza karşı en temel yükümlülüğümüzü kısa vadede olduğu gibi uzun 

vadede de kalıcı değer üretmek olarak tanımlıyoruz. Sürdürülebilirliği ise yeni çağın çevresel, sosyal 

ve ekonomik sorunlarının çözümüne katkıda bulunmamızı kolaylaştıracak değerli bir araç ve aynı 

zamanda sürekli bir amaç olarak görüyoruz Sürdürülebilirliğin, müşterilerimiz ve paydaşlarımız 

nezdinde işimizi güçlü kılacağına ve bu alandaki çalışmalarımızın hissedarlarımız için bir gurur kay-

nağı olacağına da inanıyoruz.

Piyasadaki varlığımız, ekonomik canlanmaya, toplumun refahına, insanların yaşam şekillerine ve 

hatta tüketim kalıplarına dahi etki ediyor. Diğer taraftan hizmet döngümüz kapsamında attığımız 

her adımda doğru ve şeffaf olmak, etik değerleri gözetmek ve yasalara tam uyumu sürdürmek en 

temel konular olarak gündemimizde bulunuyor.

Küresel koşulların her geçen gün zorlaştığı, dalgalanmaların olağan süreçlere dönüştüğü bir kon-

jonktürden geçiyoruz. Kıt kaynaklar büyüyen nüfusun ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalırken, in-

sanlık çok sayıda sorunu çözmekle uğraşmaktadır. Böylesi bir dünyada rekabet yarın bugünkünden 

çok daha farklı olacaktır.

Şirketlerin bu süreçte benimsemesi gereken en doğru yaklaşım, bir taraftan risklerin etkin bir bi-

çimde yönetilmesini ve hissedar değerinin pekiştirilmesini, diğer taraftan ise kaynak aktarma ça-

lışmalarıyla topluma ve çevreye olan etkilerin dengeli bir şekilde yönetilmesini gerektirmektedir.

Son dönemde Türkiye çapında AVM’lerimizde kaynak tasarrufuna yönelik çok sayıda önlemi hayata 

geçirmiş bulunuyoruz. Verimli aydınlatma yöntemleri ve ısı yalıtımı gibi önlemlerle sürekli olarak 

elektrik ve fosil yakıt tüketimimizi azaltmanın yollarını araştırıyoruz. Bu konuyu işletme maliyetle-

rimizin. azaltılması yönünden büyük bir fırsat olarak gördüğümüz bakış açımızın en büyük kanıtı, 

LEED kriterlerine göre ödül aldığımız Torium AVM’dir.

Torunlar GYO olarak gücümüzün ve istikrarımızın kaynağı; sağlam kurumsal yönetimimiz, güçlü ve 

esnek bilançomuz, şeffaf raporlamamız ve hepsinin ötesinde riske duyarlı yaklaşımımızdır. Bütün 

bunlar az önce tanımladığımız sürdürülebilirlik yaklaşımımıza uygun olarak müşterilerimizi, hisse-

darlarımızı ve çalışanlarımızı uzun vadede artan oranda desteklememizi sağlayacaktır.

Çalışanlarımız, başarımızın merkezinde yer almaktadır. Çalışanlarımızın üyesi olmaktan gurur du-

yacağı, emeğe saygılı ve güvenli bir iş ortamının sürekliliğini sağlamaya ve geliştirmeye odaklıyız.

Toplumu farklı sosyal sorumluluk projeleriyle desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Bu çalışmala-

rımızı bir görev olarak görmüyor, birer üyesi olduğumuz ve ticari faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz 

topluma doğal sorumluluğumuz olarak tanımlıyoruz.
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Etkinliği ve verimliliği kârlılığın olduğu kadar paydaşlar için kalıcı değer üretmenin de temeli olarak 

kabul eden Torunlar GYO, sürdürülebilirliği maliyet tabanını optimal bir noktada yönetmek ve per-

formans hedeflerine ulaşmak açısından önemli bir platform olarak görmektedir. Yapılanmamızın 

etkinliğini ve verimliliğini geliştirdiğimiz sürece, rekabet gücümüzü koruyacak ve hizmet döngüsün-

de toplam çıktımızı sürekli artırarak paydaşlarımıza sunduğumuz değeri uzun vadede yükseltmeyi 

başaracağız. Bu, sürdürülebilirliğin ekonomik cephesi olarak görünse de, çevresel ve toplumsal 

boyuttaki sorumluluklarımızı yerine getirmemiz bakımından da hayati değerdedir.

Sosyal, ekonomik ve çevreye yönelik sorumluluklarımızı yerine getirmek iş önceliklerimiz arasında 

yer alır. Ülkemizin geleceği için, sürdürülebilirliğin önemine inanıyor ve faaliyet gösterdiğimiz her 

alanda bunu destekliyoruz. Bu doğrultuda hem iş alanlarımızda yaptığımız iyileştirmelerde, hem 

de kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizde, toplumdan aldığını topluma geri verme ve topluma 

değer katma felsefesiyle hareket ediyoruz.

Torunlar GYO olarak işimizin sürdürülebilirliği için etkin bir paydaş iletişimi politikasının önemine 

inanıyoruz. Tüm paydaşlarımızla açık ve şeffaf ilişkiler kurarak beklentilerini ve önceliklerini öğre-

nerek bunlara uygun çözümler arıyoruz. Onların beklentilerini iş stratejilerimize yansıtarak karşılıklı 

fayda yaratma hedefiyle kararlarımızı alıyoruz.

Torunlar GYO, sorumlu ve sürdürülebilir bir yaklaşımla iş yapmayı ve büyümeyi, ekonomik ve top-

lumsal bir ihtiyaç olarak görür. Kurumsal sorumluluk Torunlar GYO için yönetimsel bir araç ve aynı 

zamanda kurumsal stratejisinin bir parçasıdır.

Torunlar GYO’da çalışan sağlığı ve güvenliğiyle ilgili prosedürlerimiz mevcuttur. Çalışanlarımızın 

sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla bu prosedürlere uygun hareket edilir. Şirketimiz için ça-

lışanlarının sağlığı ve güvenliği öncelikli alanların başında gelir. Aynı şekilde birlikte iş yaptığımız 

paydaşlarımızın da konuya aynı hassasiyeti göstermesini bekleriz. Tedarikçilerle yapılan sözleşme-

lerimizde de işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili gerekli önlemlerin alınması ve eğitimlerin verilme-

siyle ilgili maddeler bulunur. Bunlar; çalışma ortamında sağlık ve güvenlik şartlarının korunması ve 

iyileştirilmesi, koruyucu ekipman ve kıyafetleriyle ilgili genel esasları belirleyerek, taşeron firmalar-

daki çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızın, söz konusu esaslara uyum göstermesini 

sağlar.

Yeni ekonomik düzende dengeli ve sürdürülebilir büyüme anlayışı değer kazanıyor. Kalite, değişen 

beklentilere ve gelişmelere uygun ürün ve hizmet geliştirme, hız, verimlilik, kaynakların doğru ve 

► sÜrDÜrÜleBilirliK
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yerinde kullanımı, varlık yönetimi, sorumlu yatırım anlayışı, tedarik zincirinde ortak kalite ve değer 

anlayışı, müşteri memnuniyeti, çalışanların refahı ve mutluluğu gibi konular, artık bir şirketin sürek-

liliğini sağlayabilecek ana unsurlar arasında listenin en başında yer alıyor.

Torunlar GYO olarak sürdürülebilir büyümeye bakış açısını, operasyonel mükemmellik olarak tanım-

layarak bu anlayışla gelecek vizyonumuzu oluşturuyoruz. Bu konulara sonsuz bir istekle odaklanı-

yor ve bu doğrultuda sorumlu büyümenin kaynaklarını yaratmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Torunlar GYO, tanımladığı süreçler ve yürüttüğü projelerle müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının 

artırılmasını hedefler. Gerek organizasyon yapısı gerekse yürütülen faaliyetler (müşteri memnuni-

yeti araştırmaları, vb.) bu hedefin çalışanlar tarafından anlaşılmasını ve hedefe ulaşılmasını sağlar.

Müşterilerimizin ürün ve hizmet memnuniyetini düzenli olarak izlemek ve kendimizi geliştirmek 

için her yıl müşteri memnuniyeti anketleri gerçekleştiriyoruz. Bu konuda uzman ve yetkin araştır-

ma firmaları tarafından örnekleme metoduyla yürütülen anketleri müşterilerimize uyguluyor, ilgili 

analizler sonucunda gerekli aksiyonları alıyoruz.

Torunlar GYO, ekolojik çevreye karşı sorumluluğunun iş süreçlerinde kullanılan enerjiyi azaltmakla 

başladığını bilir. Genel Müdürlük ve AVM’lerde kâğıt, plastik ve evsel atık olmak üzere toplanan atık-

ların ayrıştırıldığı geri dönüşüm kutuları bulunur. Her atık, türüne göre ayrı ayrı toplanmakta daha 

sonra ilgili kuruluşlara geri dönüşüm için verilir. Ayrıca pil atık kutularıyla kullanım süreleri dolmuş 

piller toplanarak geri dönüşüm için yerel belediyelere gönderilir.

Doğal kaynaklar hızla azalmakta, AVM’lerimizde su, gaz, elektrik, mazot olabildiğince ekonomik 

kullanılmaya çalışılmaktadır. Enerji bedelleri sürekli artmakta, artan bedelleri ancak tasarruf yo-

luyla telafi edebilmekteyiz. Aynı zamanda işin ekonomik boyutu yanında çevre kirliliği ve küresel 

ısınma konularında da hassas davranıyoruz. Tasarruf yapılabilecek potansiyele sahip sistemlerin 

tespiti ve bu sistemlerin çalışmaları, tepkileri ve teknolojik gelişmelerini izlemek önemlidir. Bulunan 

çözümlerin konfor şartlarını düşürmemesine ve uygulanabilir düzeyde olmasına dikkat ettik.

Kullanılan yöntemler şunlardır:

- Günlük olarak tüketimlerin takibi, değerlendirilmesi ve müdahalesi,

- Tasarruf yapılabilecek sistemlerin tesbiti ve uygulama geliştirme,

- Tasarruf kültürünün teknik ekibe aktarılarak aktif rol almalarını sağlamak,

- Ekiplerarası koordinasyonun sağlanması,

- Operasyonların sonuçlarının değerlendirilmesi
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Bu tedbirler neticesinde her bir tüketim kaleminde sağlanan tasarruf AVM bazında şu şekildedir:

2013-2012 fark % Zafer Plaza Korupark Deepo Outlet Torium

Su (m3) -9 -9 73 -13

Doğalgaz (m3) -52 -92 0 -49

Elektrik (kwh) -12 -8 -5 -10

2013-2012 fark TL Zafer Plaza Korupark Deepo Outlet Torium Toplam

Su -8.000 -15.743 9.828 -57.438 -71.352

Doğalgaz -22.859 -87.810 0 -137.274 -247.943

Elektrik -183.412 -149.280 -22.500 -249.357 -604.549

Toplam -214.271 -252.833 -12.672 -444.069 -923.844

Torium Alışveriş Merkezi’nin çevreye duyarlı ve enerji tasarrufunu teşvik eden uygulamaları Ame-

rikan Çevre Dostu Binalar Konseyi’nce tescillendi. Torium, Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik 

(LEED) Sertifikası almaya hak kazanan Türkiye’deki ilk alışveriş merkezi olurken, Avrupa’da bu ser-

tifikayı alan en büyük binalardan biri oldu. 

Mall of İstanbul ve Torun Tower projeleri, LEED sertifası almaya aday binalardır .

Mall of İstanbul Ve Torun Tower, yakınında bulunan otobüs durakları ile bireysel araç kullanımından 

çok toplu taşım kullanımına imkan vermekte ve bu hususta CO
2
 salımını düşürmektedir. 

Bireysel araç kullanımından kaynaklı çevre kirliliğini azaltmak için alınan bir başka önlem de bina 

kullanıcılarını bisiklet kullanımına teşvik etmektir. Bu hususta, bina kullanıcı ve çalışanlarına bisiklet 

parkları ve duşlar sağlanmaktadır. 

 

Su kullanımını azaltmak için Mall of İstanbul’da ve Torun Tower’da yüksek verimli sensorlu batar-

yalar kullanılmaktadır ve şebeke suyu kullanımında %45 tasarruf sağlanmaktadır. Düşük debili re-

zervuar ve pisuvar seçimiyle atık su oluşumu %50 azaltılarak kanalizasyon sistemlerinin kullanımı 

hafifletilmektedir. 

► sÜrDÜrÜleBilirliK
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Aşırı enerji kullanımına bağlı çevresel ve ekonomik etkileri azaltmak ve binada maksimum enerji 

tasarrufu yapmak için enerji modellemesi yapılarak binanın enerji performansı ASHRAE 90.1.2007 

standardı ile karşılaştırılmış ve enerji etkin sistemlerin kullanımıyla enerji maliyeti açısından Mall of 

İstanbul’da %26 ve Torun Tower’da %32 tasarruf sağlanmıştır.

Her iki projede doğal kaynakların kullanımını düşürmek amacıyla inşaat maliyetinin %30’u kadar 

geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmıştır. Yerel ekonomiye katkıda bulunmak ve nakliye kaynaklı 

yakıt tüketiminden dolayı oluşan çevre kirliliğini önlemek amacıyla, inşaat maliyetinin %50’si kadar 

yerel malzeme kullanılmıştır.

Bina kullanıcılarına sağlıklı ortamlar sağlamak için, bina içerisine ASHRAE 62.1.2007 standardına 

göre %30 daha fazla taze hava verilmektedir. Kullanım yoğunluğu yüksek olan food court alanla-

rında ve otoparklarda CO2 (karbondioksit) sensorları kullanılarak iç mekan hava kalitesi kontrol 

altında tutulmaktadır. 

Torunlar GYO, ekonomik büyüme ve verimlilik hedefleriyle bağlantılı olarak optimal sayıda çalı-

şan istihdam ediyor. 2013 raporlama döneminde Torunlar GYO’nun, bağlı ortaklıklarının, müşterek 

yönetime tabi ortaklıklarının ve iştiraklerinin tümündeki personel sayısı 176’dır. Torunlar GYO’nun 

dönem sonu personel sayısı 138’dir. Ana Şirket bordrosundaki 138 çalışanın %46.3’ü kadındır. Çalı-

şanlarımızın yaş ortalaması 35’dir.

Çalışanların %5.7’si üniversite ön lisans, %51.4’ü üniversite lisans, %10.1’i yüksek lisans ve %0.7’si 

doktora mezunudur.

Ücretlerin belirlenmesinde cinsiyet, belirleyici bir faktör değildir. Erkek ve kadın çalışanlar aynı üc-

ret skalasındadır; kadın ve erkek çalışanlara benzer ücretler verilmektedir. 
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1. Kurumsal Yönetim ilkeleri’ne Uyum Beyanı 
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., büyüklüğü açısından sektöründe öncü ve lider 

halka açık Şirketlerden biri olarak pay sahiplerine karşı taşıdığı sorumlulukların bilincindedir. 

Şeffaflık, sorumlu yönetim anlayışı, etik kurallara ve yasal düzenlemelerle, mevzuattan kaynak-

lanan tüm sorumluluklarını doğru ve zamanında yerine getirmiştir. 

Şirketimiz Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesin-

de ve Kurul tarafından yayımlanan, “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uyum konusunda koordi-

nasyonu sağlamak amacıyla SPK Seri IV No: 41 sayılı tebliği ile öngörülen “Sermaye Piyasası 

Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı”na ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı”na 

sahip personel görevlendirmiştir. 

Şirketimiz tarafından, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan 

düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2013 yılında da uyum için gerekli özen 

gösterilmiştir. 

Ayrıca, SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yü-

rürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin Belirlenmesine ve Uygulan-

masına İlişkin Tebliğ” kapsamında Şirketimizde uyum çalışmalarına hızlı bir şekilde başlanmış 

olup söz konusu Tebliğ’e göre gerçekleştirilmesi gereken ana sözleşme değişiklikleri, ücret poli-

tikası ve komitelerin çalışma esaslarına ilişkin olarak yönetim kurulu tarafından alınan kararlar 

28.05.2012 tarihinde gerçekleştirilen 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul’un 

onayına sunulmuş ve yürürlüğe girmiştir. Mevcut denetim komitesi, kurumsal yönetim komitesi 

ve İcra Komitesi’ne ilave olarak Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve 

Ücret Komitesi yönetmelikleri kabul edilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluştu-

rulan politikalar ve komitelerin çalışma esaslarını düzenleyen yönetmelikler internet sitemizde 

yer almaktadır. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanılmaktadır. Ancak, aşağıda bölümler 

itibari ile yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere zorunlu olmayan ilkelerden henüz tam 

uyum sağlanamayanlar mevcuttur.

torunlar GaYrimenKul Yatırım 
ortaKlığı a.Ş. Kurumsal Yönetim 
ilKeleri uYum raporu
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BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 

2. Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi 
Yönetim Kurulumuzun 30.04.2010 tarihli toplatışında alınan kararla, Pay sahiplerine ilişkin 

kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını temin etmek, Şirket ile ilgili kamuya 

açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket 

ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, çalışmaları hakkında her ay Yönetim Kuruluna rapor 

vermek, Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak, Genel kurul toplantı-

sının yürürlükteki mevzuata, Ana Sözleşme’ye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak 

yapılmasını sağlamak, bu toplantılarda pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırla-

mak, oylama sonuçlarının kaydını tutarak sonuçlarla ilgili raporları pay sahiplerine göndermek, 

mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu 

gözetmek ve izlemek üzere, Kurumsal Yönetim Komitesinin gözetim ve denetimi altında çalış-

mak üzere pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuştur.

Pay sahipleri ile ilişkiler birimine ilişkin görevler Yatırımcı İlişkileri Direktörü unvanı ile atanan 

Dr. Haluk YÜKLER tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı ilişkileri Birimi İletişim Bilgileri

Ad Soyad Unvan Telefon e-posta

Haluk Yükler Yatırımcı İlişkiler Direktörü 0216 425 20 07 halukyukler@torunlargyo.com.tr

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 
Mevzuat ve Bilgilendirme Politikası uyarınca sermaye piyasası katılımcılarını ilgilendirecek her 

türlü bilgi, özel durum açıklamalarıyla duyurulmakta ve internet sitemizde yer almaktadır. 

Pay sahiplerinden gelen çok sayıda yazılı ve sözlü bilgi talebi Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü 

tarafından Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç 

olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde, geciktirilmeksizin zamanında ce-

vaplandırılmaktadır. 

Şirket Ana Sözleşmesinde yer alan “Şirket sermayesinin %5’ine sahip pay sahipleri, seçilen ba-

ğımsız denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de bağımsız denetçinin 

taraflı davrandığı bir kuşkunun varlığı halinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurarak başka 

bağımsız denetçi atanmasını isteyebilir.” şeklindeki düzenleme ile pay sahiplerine bağımsız de-

netçi atanma talep hakkı verilmiş olmakla birlikte pay sahiplerinden dönem içerisinde herhangi 

bir talep söz konusu olmamıştır.
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4. Genel Kurul Toplantıları 
Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul, Şirket’in hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde ve yılda en az bir 

kere toplanır ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri göz önüne alınarak yönetim kurulu 

tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Şirketin genel kurullarında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın Kurul’un görüşülmesini veya 

ortaklara duyurulmasını istediği hususların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur. Yö-

netim Kurulu Üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi gündemde yer almasa da 

görüşülüp karara bağlanabilir.

Gerektiği takdirde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket 

işlerinin gerektirdiği hallerde Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme’de yazılı hükümlere göre 

toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne 

göre ilan olunur.

Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye 

memurları da görevleri ile ilgili konular için Genel Kurul’u toplantıya çağırabilirler. Yönetim 

Kurulu’nun devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması 

veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi Genel Kurul’u 

toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret Kanunu’nun 411inci madde hükmü saklıdır.

Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı takdirde başkan vekili, o da 

bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu üyelerinden biri toplantıya başkanlık eder. Genel Kurul 

toplantısında gerek dışarıdan gerekse pay sahipleri arasından bir kişi oy toplama görevlisi ola-

rak seçilir. Genel Kurul yazmanı gerek dışarıdan gerekse pay sahipleri arasından genel Kurul’ca 

seçilir. 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, asgari unsur-

ları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan bir iç yönerge hazırlar ve genel 

kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurul’u hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Ser-

maye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak “pay sahipleri 

► torunlar GaYrimenKul Yatırım ortaKlığı a.Ş.  
Kurumsal Yönetim ilKeleri uYum raporu
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çizelgesi”ne göre hazırlar. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek Genel Kurul’a 

katılırlar. Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay dev-

rinin yasaklanmasına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. 

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye 

Piyasası Kanunu’nun hükümlerine tabidir. 

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri Türk Ticaret Kanununun 434. maddesi uyarınca, sahip 

oldukları payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy kullanırlar. 

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin katılması esastır; ayrıca gün-

demdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenlerin de 

hazır bulunması gerekir. Bu fıkra çerçevesinde toplantıya katılamayanların, katılamama maze-

retleri Divan Başkanı tarafından açıklanır.

Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır 

bulunmaları gerekli olup kendilerine yöneltilecek soruları cevaplamaları sağlanır. Adaylar hak-

kında kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, Şirket ile ilişkisinin düzeyi ve niteliği, deneyimi, finansal 

durumu ve sair niteliklerinin Genel Kurul’a açıklanması gerekir.

Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe, toplantılar ilgililere ve medyaya açık olarak 

yapılır. Pay sahibi veya vekili sıfatı olmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur.

Türk Ticaret Kanunu’nun 438 nci maddesi hükmü saklıdır.

 Şirketimiz tarafından dönem içerisinde 2013 yılı olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

 30.05.2013 tarihinde gerçekleştirilen 2012 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplan-

tısına ilişkin çağrısı, 3 hafta öncesinde mevzuata ve esas sözleşmeye uygun olarak Kamuyu 

Aydınlatma Platformunda, Ticaret Sicil Gazetesinde, ülke çapında yayın yapan bir gazete ile 

Şirket internet sitesinde duyurulmuştur. Ayrıca Genel Kurul’a ilişkin duyuru Merkezi Kayıt Kuru-

luşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’ne girilmek suretiyle de duyurulmuştur. Ana Sözleşme 

değişikliğini de içeren gündeme ilişkin Ana Sözleşme taslağı da çağrı ekinde duyurulmuştur.

2012 yılına ilişkin bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar Kamuyu Aydınlatma Platformunda 

kamuoyunun bilgisine sunulmuş ve internet sitesinde yayınlanmıştır. Şirket merkezinde de pay 

sahiplerinin incelemesine açık tutulmuş ve arzu edenlere birer örneği verilmiştir. 
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Toplantıda payların % 87,51’i temsil edilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Katılanlar Cetveli Kap’ta ve Şirketimiz internet sayfasında ya-

yınlanmıştır. 

Toplantıda,

Genel Kurul çağrısı yapılırken “Sermaye Piyasası Kurulu’nun talimatları çerçevesinde Sermaye 

Piyasası mevzuatına ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa uyum sağlanmasını temin maksadıy-

la şirket ana sözleşmesinin 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 27, 28, 30, 31, 32, 34 ve 38. maddelerinin tadil 

edileceği ancak Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayının alınmadı-

ğı, onay alınması durumunda gündeme alınacağı ifade edilen tadil tasarısı Kurul’un talebi doğ-

rultusunda revize edilerek 3, 6, 11, 19, 20, 21, 40 ve 43. Maddeleri eklenmiş ve ana sözleşmenin 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16 17, 19, 20, 21, 27, 28, 30,31, 32, 33, 34, 38, 40 ve 43. Maddelerinin 

tadiline oybirliği ile karar verilmiştir.

2013 yılı bağış ver yardımlarına ilişkin 14. Gündem maddesi görüşülürken, 2014 yılında bağış 

yapılabilmesi için Yönetim Kurulu’na Yetki verilmesine ilişkin alt gündem önerisi olmuş ve öneri 

oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Genel Kurul’a internet aracılığı ile katılan pay sahibi tarafından Yönetim Kurulu’na kadın üye 

alınması hususunda görüş iletilmiş ve görüş diğer katılımcılar ile paylaşılmıştır.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları 
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında fiziken ve elektronik ortamda hazır bulunan 

hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu bulunmaktadır. Genel Kurul toplantılarında 

hissedarlar kendilerini, diğer hissedarları veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil 

ettirebilirler. Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır. 

Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca Şirket, Anonim şirketlerde Elektronik Or-

tamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel 

kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunma-

larına ve oy kullanmalarına imkan tanımakta, elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi 

bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın almaktadır. 

► torunlar GaYrimenKul Yatırım ortaKlığı a.Ş.  
Kurumsal Yönetim ilKeleri uYum raporu
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Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Ana Sözleşme’nin bu hükmü uyarınca, fiziken ya da 

elektronik ortam aracılığı ile katılarak sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anı-

lan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. 

Sermaye A, B ve C grubu paylara bölünmüştür. 100.235.491,07 adet payı temsil eden 

100.235.491,07 TL nominal değerli kısmının tamamı nama yazılı olup A Grubunu, ;

100.235.491,07 adet payı temsil eden 100.235.491,07 TL nominal değerli kısmının tamamı nama 

yazılı olup B Grubunu,

299.529.017,86 adet payı temsil eden 299.529.017,86 TL nominal değerli kısmının tamamı nama 

yazılı olup C Grubunu,

temsil etmektedir. 

A ve B grubu payların, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

Genel Kurul toplantılarında ve Şirketimiz Ana Sözleşmesinde imtiyazlı oy hakkı yoktur, Genel 

Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin her hisse için bir oy hakkı 

vardır. Pay sahipleri ile Şirketimiz arasında iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Şirketimiz Ana Söz-

leşmesinde birikimli oy kullanımı yöntemi yer almamaktadır.

Yönetim Kurulumuzda azınlık payı ile temsil eden üye bulunmamaktadır.

6. Kâr Payı Hakkı 
Şirket kârına katılım konusunda Ana Sözleşme’de bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse eşit 

kâr payı hakkına sahiptir.

16.09.2010 Tarih ve 2010/68 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirketin Kâr Dağıtım Politikası 

oluşturulmuş ve 25.05.2011 Tarihinde gerçekleştirilen 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısın-

da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 

Kâr Dağıtım Politikası uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleriyle çelişmemek 

kaydıyla, Ortaklığın her yıl dağıtılabilir kârının %50 si oranındaki tutarı temettü olarak dağıtıl-

ması hususunun Genel Kurul onayına sunulmak üzere gündeme alınmasına, 

İlke olarak bu kâr dağıtım politikasının Ortaklığın uzun dönemli büyümesinin gerektirdiği yatı-

rım ve diğer fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektirdiği özel 

durumlar hariç olmak üzere sürdürülmesine karar verilmiştir. 

Kâr dağıtım politikası internet sitemizde yer almaktadır.
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Kâr dağıtım politikasında yer alan düzenlemelere riayet edilerek 2010, 2011ve 2012 mali yılla-

rında pay sahiplerine nakit kâr payı dağıtımı yapılmıştır. Şirket kâr dağıtım politikası uyarınca 

gelecek yıllarda da kâr dağıtımı yapılacağı varsayılmaktadır.

7. Payların Devri 
Halka arzdan önce şirket paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabi-

dir. Bu kapsamdaki pay devirlerinde, Şirket’te pay edinecek yeni ortaklar için de kurucular-

da aranan şartlar aranır. Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde, yönetim kontrolü 

sağlayan paylara sahip olan ortakların da kurucularda aranan şartları sağlamaları zorunludur. 

Yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Kurul iznine 

tabidir. İmtiyazsız paylarla yönetim kontrolünün elde edilmesi halinde ise, bu paylara sahip 

olan ortakların söz konusu şartları sağladıklarını tevsik edici belgeleri pay devrini takip eden 

10 iş günü içinde Kurula iletmeleri zorunludur. Yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan 

miktardaki imtiyazlı payların devrinde, imtiyazlı payları devralacak ortakların, Kurulun pay alım 

teklifi zorunluluğuna ilişkin hükümleri kapsamında devir sonrası diğer ortakların paylarını satın 

almayı sağlayacak mali güce sahip olmaları ve bu durumu tevsik etmeleri zorunludur. Bu husus-

ta, Kurulun pay alım teklifi zorunluluğundan muafiyete ilişkin hükümleri saklıdır. Şirket payları-

nın halka arzından sonraki dönemde, yönetim kontrolü sağlayan paylara sahip olan ortakların, 

kurucularda aranan şartları sağlayamamaları halinde; yönetim kontrolü sağlayan paylarını, 

şartları sağlayamadıkları tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde elden çıkarmaları zorunludur. 

Şirket ile ilişkilerde, nama yazılı pay ya da intifa hakkı sahibinin tespitinde Şirket defter ve 

kayıtları esas alınır. Borsada işlem görmeyen nama yazılı paylar ancak Şirket’in onayı ile devre-

dilebilir. Ancak imtiyazlı paylar, kendi grupları içinde ya da aynı imtiyaza sahip diğer grup içinde 

yer alan pay sahiplerine Şirket onayı aranmaksızın devredilebilir.

Yukarıda yer alan düzenleme saklı kalmak kaydı ile; Şirket hakimiyetinin Torun ailesinde kal-

masının sağlanması maksadıyla, imtiyazlı payların, Torun ailesine mensup olmayan kişiler ta-

rafından iktisap edilmek istenmesi; Şirketle, rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ile, 

Rakiplerin sahibi, işleteni, doğrudan yada dolaylı ortağı veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi 

veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılan-

ların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin imtiyazlı pay iktisap 

etmek istemesi; Şirket’in, ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda, imtiyazlı 

paylar toplamının %10’unu bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı 

olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi 

► torunlar GaYrimenKul Yatırım ortaKlığı a.Ş.  
Kurumsal Yönetim ilKeleri uYum raporu
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Türk Ticaret Kanunu’nun 492 ve 493 ncü maddeleri kapsamında “önemli sebep” sayılır. Şirket, 

imtiyazlı payların devri söz konusu olduğunda önemli sebep ileri sürerek pay devrini onayla-

mayı reddedebilir. Bununla birlikte, paylarını devretmek isteyen imtiyazlı pay sahibi, devretmek 

istediği payları, Devre Konu Payları satın almak isteyen potansiyel alıcının piyasa koşullarına 

uygun olarak teklif ettiği fiyat ve diğer satış koşullarını öncelikle diğer imtiyazlı pay sahiplerine, 

aşağıda belirtilen usule uygun olarak payları oranında satmayı teklif ettiği ve bu teklifin aşağıda 

yazılı olan süreç sonrasında, teklif edilenler tarafından kabul edilmediği takdirde, herhangi bir 

sınırlamaya tabi olmaksızın Devre Konu Payları Potansiyel Alıcı’ya Teklif Fiyat ve Şartları ile 

serbestçe devredebilir. 

Pay devri sırasında aşağıda sayılan hususlara uyulur.

i-  Devreden; devretmek istediği pay miktarı, bu paylar için talep ettiği bedeli ve bu bedelin 

ödeme şartlarını içeren teklifini diğer diğer imtiyazlı pay sahiplerine iletilmek üzere Yö-

netim Kurulu’na müracaat eder. Yönetim Kurulu bu müracaat üzerine, devretmek isteyen 

ortağın teklifini diğer imtiyazlı pay sahiplerine bildirir ve bu konudaki cevaplarını sunmak 

için 30 gün süre verir.

ii- Devre Konu Payların tamamının söz konusu Bildirim Süresi içinde Bildirim Yapılan Pay 

Sahipleri tarafından satın alınmak istenmesi durumunda, Şirket, Devre Konu Payları, teklif 

edilen bedel ve şartlarda Devreden’den, Bildirim Yapılan Pay Sahipleri hesabına satın alır. 

Bu durumda, Devre Konu Payları satın almak isteyen Pay Sahipleri payları oranında satın 

alabilir. Devre Konu Payların tamamının tek bir Pay Sahibi tarafından satın alınmak isten-

mesi halinde Şirket, Devre Konu Payların tamamını, söz konusu Pay Sahibi hesabına satın 

alabilir. 

iii-  Devreden’in, Devre Konu Payları, yukarıda düzenlendiği şekilde Teklif Edilen Pay Sahiple-

rine teklif etmemesi durumunda, Şirket, yukarıda belirtilen Önemli Sebep’lerden herhangi 

birini ileri sürerek pay devrini onaylamaktan imtina edebilir. 

iv-  Bildirim Süresi içinde Devre Konu Payların Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından talep 

edilmemesi ya da sadece bir kısmının satın alınmasının talep edilmesi durumunda; Şirket, 

Bildirim Süresi’nin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde; (a) Devre Konu Pay-

ların herhangi bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi tarafından talep edilmemesi halinde Devre 

Konu Payların tamamını; ya da (b) Devre Konu Payların bir kısmının Bildirim Yapılan Pay 

Sahipleri tarafından talep edilmesi halinde ise Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından 

talep edilmeyen kısmının tamamını, başvurma anındaki gerçek değeri üzerinden, kendi 

takdirine göre kendi hesabına veya üçüncü kişiler hesabına satın alabilir. Aksi taktirde, 

Devreden, Devre Konu Payların tamamını, Teklif Fiyat ve Şartları ile Potansiyel Alıcı’ya 

serbestçe devredebilir ve devir pay defterine işlenir. Herhangi bir tereddüde mahal ver-

memek için belirtmek gerekir ki; Şirket’in işbu Madde uyarınca, Devre Konu Payları gerçek 
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değeri üzerinden satın alarak Devreden’in paylarını Potansiyel Alıcı’ya devretmesine onay 

vermekten kaçınabilmesi için, Devre Konu Payların tamamının işbu Maddede belirtildiği 

şekilde Şirket tarafından kendisi, Bildirim Yapılan Pay Sahipleri ya da üçüncü kişiler hesa-

bına satın alınması gerekmektedir. 

v- Yukarıda belirtilen usulün yanı sıra, söz konusu usule başvurulduğu hallerde dahi, Şirket, 

her halükarda, Devre Konu Payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle kendi veya diğer 

pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına satın alabilir.

vi- Yukarıda Maddede belirtilen usuller çerçevesinde Şirket’in yapacağı işlemlerde ve ala-

cağı kararlarda Devreden’in aday göstermiş olduğu kişiler arasından seçilmiş olan ya da 

herhangi bir şekilde Devreden ile ilişkisi bulunan yönetim kurulu üyesi ya da üyeleri mü-

zakerelere katılamaz ve toplantı ve karar nisabında dikkate alınmaz. Böyle bir durumda, 

yönetim kurulunda, toplantı ve karar nisabında dikkate alınacak olan diğer üyelerin ço-

ğunluğunun olumlu yönde oyuyla karar alınır.

vii- Ayrıca, Devralan payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmez ise Şirket, 

devrin pay defterine kaydını reddedebilir. Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasında-

ki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, payları edinen 

kişiye, paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

viii-  C grubu payların devri kısıtlanamaz.

ix- İşbu madde uyarınca Devre Konu Payların Şirket’e başvurma anındaki “gerçek değeri” 

Şirket tarafından tayin edilir. Devreden’in Şirket tarafından belirlenen gerçek değere iti-

raz etmesi halinde ise, gerçek değer, Şirket ve Devreden ile doğrudan ve dolaylı olarak 

sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan, bağımsız denetim kuruluşları, bu kuruluşların 

üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerle yapılan lisans, know-how ve benzeri 

sözleşmeler çerçevesinde faaliyette bulunan danışmanlık şirketleri, halka arza aracılık ve 

yatırım danışmanlığı yetki belgesinin her ikisine birlikte sahip olan aracı kurumlar veya 

mevduat kabul etmeyen bankalardan herhangi biri tarafından hesaplanır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 

8. Bilgilendirme Politikası 
Yönetim Kurulumuzun 27.08.2010 tarihli toplantısında alınan karar ile Ortaklığın geçmiş per-

formansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve Sermaye 

Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şe-

kilde, Sermaye Piyasası Katılımcıları (yerli/yabancı pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası 

uzmanları, aracı kurumlar vb. hepsi birlikte Sermaye Piyasası Katılımcıları) ile eşit bir biçimde 

► torunlar GaYrimenKul Yatırım ortaKlığı a.Ş.  
Kurumsal Yönetim ilKeleri uYum raporu
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paylaşarak, her zaman aktif ve şeffaf bir iletişim sağlamak üzere Torunlar Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklığı Anonim Şirketinin bilgilendirme politikası, oluşturulmuştur. 

Bilgilendirme politikasının uygulanmasında, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıkla-

maların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahipleri-

ne zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde, eşit 

koşullarda iletilmesinin sağlanması esastır. 

Kamuyu bilgilendirme politikası Sermaye Piyasası Mevzuatına, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 

çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Bilgilendirme politikasının tam metni internet sitemizde yer almaktadır.

Halka açık bir Şirket olmanın sorumluluğuyla Şirketimiz Özel Durumlar Tebliği kapsamına giren 

tüm gelişmeleri yatırımcılarımıza ve kamuya ivedilikle duyurmakta, ortaya çıkan değişiklik ve 

gelişmeler sürekli olarak güncellenmekte ve kamuyla paylaşılmaktadır. Şirketimiz tarafından 

2013 yılında 76 özel durum açıklaması yapılmıştır. 

Diğer yandan yatırımcılar tarafından telefon, e posta vb. kanalla ulaştırılmış olan her türlü 

soru ve talepleri Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası 

çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevaplandırılmaktadır. Dönem içeri-

sinde yatırımcılardan gelen çok sayıda e-posta ve telefonla gelen soru cevaplandırılmıştır. Bu 

şirketler ağırlıklı olarak yabancı aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin analist ve fon 

yöneticilerinden oluşurken, yerli tarafında analist ve fon yöneticileri ile görüşülmüştür. Toplam 

bilgi taleplerinin %80’i kurumsal yatırımcılardan, geriye kalan kısmı bireysel yatırımcıların bilgi 

taleplerinden oluşmaktadır. Gelen sorular Şirket’in hisse performansı, projeleri, hisse geri alım 

programı, temettü, sermaye artışı, kurumlar vergisi muafiyetinin kaldırılma olasılığı, Torunlar 

Gıda’nın Şirket’teki %7 payının satışı, kira gelirleri, yatırım harcamaları, nakit durumu üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Yurt içinde ve yurtdışında 192 yatırım fonu ile görüşme yapılmıştır. 2013 yılın-

da 5 aracı kurum daha Torunlar GYO’yu takibe almıştır ve analist raporu yazmaya başlamıştır. 

Analistlerle çok sayıda fiziki veya telefonla görüşme yapılmıştır. Aracı kurumlar tarafından Şir-

ket hakkında hazırlanan raporlar ve yayımlanan bilgilendirme notları da düzenli olarak takip 

edilmektedir. 

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 
Şirket internet sitesi erişimi www.torunlargyo.com.tr adresinden sağlanmaktadır. Web sitemiz-

de Torunlar GYO, Portföy, Yatırımcı İlişkileri, GYO sektörü ve Haberler ana bölümleri yer almak-

tadır. 



164 TORUNLAR GYO 2013 FAALİYET RAPORU FAALİYETLER
►

Şirket web sitesinin Yatırımcı İlişkileri başlığı altında; Kuruluş ve sermaye bilgisi, ortaklık yapısı, 

Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, stratejisi ve tarihçesi hakkında bilgiler,

Şirket web sitesinin Yatırımcı İlişkileri başlığı altında; Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, 

Genel Kurul iç yönerge, Ana Sözleşme, İzahname, halka arz sirkülerleri, ticaret sicil belgesi, 

etik kurallar, bilgilendirme politikası, kâr dağıtım politikası, Yönetim Kurulu komiteleri, ücret 

politikası, periyodik mali tablolar, portföy tabloları, faaliyet raporları, değerleme raporları, fiyat 

tespit raporu, analist raporları, Genel Kurul bilgileri, sermaye artırım tablosu, özel durum açık-

lamaları, hisse geri alım programı ve hızlı bağlantılar yer almaktadır. 

Ortaklık ve yönetim yapısının son durumlarını yansıtabilmek için internet sitesi sürekli güncel-

lenmektedir. Şirket, internet sitesi yolu ile ulaşan her türlü bilgi talebini ivedilikle cevaplamak-

tadır.

10. Faaliyet Raporu 
Şirket faaliyet raporu, kamuoyunun Şirket’in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşma-

sını sağlayacak ayrıntıda, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun 

olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 
Torunlar GYO kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat, yasal düzenle-

meler ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır. Şirketin çalışanları, 

ortakları, iştirakleri ve iş ilişkisi içinde bulunduğu üçüncü şahıs ya da kurumlar bu konulardaki 

önerilerini ya da ihlalleri doğrudan Şirket yöneticilerine iletebilirler. 

Şirket çalışanları ve diğer menfaat sahipleriyle açık ve dürüst iletişim kanalları kurulmakta olup, 

kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgi edinmeleri için azami dikkat gösterilmektedir. Menfaat 

sahipleri Şirket ile ilgili olarak, kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmektedirler. Şir-

ketimiz hisselerini satın almayı düşünen potansiyel yatırımcılar, Yatırımcı İlişkiler Bölümümüzle 

doğrudan iletişim kurarak bilgi taleplerini iletebilmektedirler. Torunlar GYO Yatırımcı İlişkileri, 

kendilerini Şirket hakkında e-posta, telefon ya da toplantı ile bilgilendirmektedir. 

► torunlar GaYrimenKul Yatırım ortaKlığı a.Ş.  
Kurumsal Yönetim ilKeleri uYum raporu
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Yönetim Kurulunca yayınlanmış olan Etik Kurallar çerçevesinde bütün menfaat sahiplerinin 

hakları gözetilmektedir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 
Menfaat sahiplerinin yönetime katılmaları konusunda her türlü iletişim kanalını açık tutmak 

ve oluşabilecek bütün engelleri ortadan kaldırmak esastır. Faaliyetimiz nedeniyle etkilediğimiz 

ya da faaliyetlerimizi etkileyen kişi, grup ya da kuruluşların tümü paydaşlarımızdır. Görüş ve 

değerlendirmeleri bizim için değer ifade eder.

Bu kapsamda Etik Kurallarda da belirtildiği şekilde, işyeri politikası çalışanlarla sürekli iletişim 

içerisinde, onların istekleri de göz önünde bulundurularak belirlenmekte ve güncellenmektedir. 

Genel Müdür başkanlığında koordinasyon sağlama amaçlı, Şirket çalışanlarının katıldığı düzenli 

toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılar, Şirket üst yönetiminin karar alma sürecinde önemli rol 

oynamaktadır.

Diğer menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

13. İnsan Kaynakları Politikası 
Şirket’in insan kaynakları politikası gereği belirlenen hedef ve stratejiler doğrultusunda; nitelikli 

insan gücü istihdam edilir. Organizasyon, insan gücünün verimini artıracak şekilde oluşturulur. 

Yasalar ve şartların gerektirdiği seviyede sağlıklı ve güvenli çalışma şartları oluşturulur ve im-

kanlar nispetinde geliştirilmeye çalışılır.

İşe alımlarda görevin gerektirdiği özellikler ön planda tutulur. Çalışanların iş ve kişisel gelişimini 

sağlayacak konularda eğitimler düzenlenir. Kişisel gelişim için çalışanlara eşit fırsatlar sunulur 

ve tatmin edici kariyer olanakları sağlanmaya çalışılır.

Çalışanlara yönelik uygulamalarda cinsiyet, yaş, etnik köken ve dini inanca yönelik ayrım ya-

pılmaz. 

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 
Torunlar GYO, çalışanları ve ortaklarıyla, faaliyetlerinin yürütülmesinde Saydamlık, Dürüstlük ve 

Doğruluk ilkelerinin ışığı altında hareket eder, 

Hukuk kurallarına ve faaliyetleri itibarıyla bağlantılı olduğu her türlü hukuki sınırlamaya uyar. 
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Çalışanların ve ilişkide bulunulan diğer kişilerin haklarına ve özgürlüklerine saygılı, 

Torunlar GYO, diğer şirketlerle ilişkilerinde her zaman dürüst davranır ve adil rekabet ilkelerine 

göre hareket eder, karşı tarafın da aynı davranış içinde olmasını bekleyen temel ilkeleri bulunan 

etik kurallarını oluşturmuştur. 

Etik kuralların tamamına internet sitesinden ulaşmak mümkündür.

Şirketimiz her türlü faaliyetinde sosyal sorumluluk bilinciyle yasalara ve çevresel değerlere 

uyum konusunda özen göstererek hareket etmektedir. Dönem içinde, çevreye verilen zararlar-

dan dolayı şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.

01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında Torunlar GYO konsolide olarak 5.4 milyon TL bağışta 

bulunmuştur. 

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU 

15. Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu 
Şirket’in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçe-

vesinde Genel Kurul tarafından bir yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatı’nda belirtilen şartları haiz 7 (yedi) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. 

A ve B grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yö-

netim kurulu üyelerinin iki adedi A Grubu pay sahiplerinin, iki adedi B Grubu pay sahiplerinin 

gösterdiği adaylar arasından ve diğer üç üye Genel Kurul’da gösterilen adaylar arasından olmak 

üzere, Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul tarafından seçilen 3 adayın 2 tanesi Bağımsız 

adaylardan seçilir.

► torunlar GaYrimenKul Yatırım ortaKlığı a.Ş.  
Kurumsal Yönetim ilKeleri uYum raporu
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TORUNlAR GAYRİMENKUl YATIRIM ORTAKlIĞI A.Ş. –Yönetim Kurulu üyeleri 

Kişi Görevi Şirket Dışındaki Görevleri

Aziz TORUN Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür Grup şirketlerde yönetim kurulu üyelikleri

Ali COŞKUN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim kurulu üyelikleri

Mehmet TORUN Yönetim Kurulu Üyesi  Grup şirketlerde Yönetim kurulu 

başkanlıkları ve üyelikleri

Yunus Emre TORUN Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür 

Yardımcısı

Grup şirketlerde yönetim kurulu üyelikleri

Mahmut KARABIYIK Yönetim Kurulu Üyesi Serbest avukatlık, iştirakler ve grupla ilişkisi 

olmayan diğer şirketlerde yönetim kurulu 

üyelikleri

Mehmet MUMCUOĞLU Bağımsız Yön.Kurulu Üyesi Yönetim kurulu üyeliği

Prof Dr. ALİ ALP Bağımsız Yön.Kurulu Üyesi Akademisyen, yönetim kurulu üyeliği

Yönetim Kurulu Üyeleri 30.05.2013 tarihinde gerçekleştirilen 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Top-

lantısı’nda ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Torunlar GYO, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin mev-

cudiyetlerinin, gerek Şirket’in faaliyetlerinin gelişmesi ve güçlenmesi açısından gerekse daha 

profesyonel bir yönetim anlayışının geliştirilmesi açısından önemli katkılar sağlayacağını dü-

şünmektedir. 

Geçmiş faaliyet dönemi itibariyle, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum yaşanmamıştır. 

Yöneticilere ilişkin yasaklar ana sözleşmenin 21. maddesinde belirtilmiştir; 

Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Kurulca 

belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte 

Yönetim Kurulu’na bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta TTK’nın 

393 üncü maddesi hükmü saklıdır.

Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 

maddelerine uygun hareket edilir.” 

Yönetim Kurulu üyelerimizin, tamamı bu hükümlere uygun hareket etmektedir. 
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Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır 

bulunmaları prensip olup, kendilerine yöneltilecek soruları cevaplamaları sağlanır. Katılamayan 

üyelerden noter onaylı “Yönetim Kurulu adaylığı beyanı” alınır. Adaylar hakkında kimlik bilgileri, 

eğitim düzeyi, Şirket ile ilişkisinin düzeyi ve niteliği, deneyimi, finansal durumu ve sair nitelikle-

rinin Genel Kurul’a açıklanması gerekir.

Aday Gösterme Komitesi görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 

30.04.2013 Tarihli toplantıda aldığı, mevcut bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığı-

nı kaybetmedikleri ve yönetim kurulu üyeliklerinin devamında yarar olacağı tespitlerini içeren 

rapor Genel Kurul yapılmasına ilişkin 03.05.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde 

yönetim kuruluna sunulmuştur. Mevcut bağımsız yönetim kurulu üyeleri tekrar aday gösteril-

diğinden ve bağımsızlıklarını ortadan kaldıran herhangi bir gelişme olmadığından bağımsızlık 

beyanları mevcut olup tekrar alınmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin özgeçmişlere Şirket internet sitesinden ulaşmak mümkün.

Şirket yatırımlarının yoğun bir şekilde devam ediyor ve büyük çoğunluğunun tamamlanmamış 

olması nedeniyle yatırımların koordinasyonun sağlanmasında aksaklık yaşanmaması için Yöne-

tim kurulu başkanlığı ile genel müdürlüğü aynı kişide birleşmiş bulunmaktadır. 

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 
Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekili-

nin çağrısıyla toplanır. Ancak ayda en az bir kez toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu üyele-

rinden veya denetçilerden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kuru-

lun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya 

çağırmazsa üyeler de re’sen çağrı yetkisine sahip olurlar. 

Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı, çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve 

alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; bu sorumluluğunu Yönetim 

Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. 

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı 

yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını 

yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

► torunlar GaYrimenKul Yatırım ortaKlığı a.Ş.  
Kurumsal Yönetim ilKeleri uYum raporu
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Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından diğer Yönetim Kurulu 

üyeleri ve genel müdür ile görüşülerek tespit edilir. Acil hallerde toplantı gündemi doğrudan 

yönetim kurulu başkanı tarafından belirlenebilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik 

yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de 

toplanabilir.

Yönetim Kurulu en az dört kişi ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile 

alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy 

alan öneri reddedilmiş sayılır. 

Yönetim Kurulu’nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına makul 

ve ayrıntılı red gerekçesini yazarak imzalar ve şirket denetçilerine iletir. Olumsuz oy kullanan 

bağımsız üyelerin ayrıntılı karşı oy gerekçeleri, Şirketin web sayfasında kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esas olmakla birlikte Türk ticaret Ka-

nunun 1527. maddesi uyarınca toplantıya elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Ticaret 

Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hak-

kında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmala-

rına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç 

için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşme-

sinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem 

üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen 

çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin 

bilgisine sunulur. Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak, vekil tayin etmek suretiyle veya 

başka bir surette oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararla-

rını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak 

suretiyle de verebilir. Bu şekilde alınacak kararlar, yukarıda belirtilen şekilde ve sayıda Yöne-

tim Kurulu üyesinin yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu 

üyelerine yapılmış olması, bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı 

kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim 

kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştü-

rülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.
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Yönetim Kurulu dönem içerisinde içerisinde 37 toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantılar genellikle 

üyelerin tamamının katılımı ile gerçekleşmiştir.

Bağımsız üyelerde dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri tarafından farklı görüş bildiren 

yada olumsuz oy kullanılan karar olmamıştır. 

İnternet sitesinde de mevcut olan Şirket Ana Sözleşmesinin 20 maddesinde düzenlenen özellik 

arz eden kararların yönetim kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde kararın gerekçeleri 

ile birlikte Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde 

kamuya açıklanması, ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının gündemine alınarak ortakla-

ra bilgi verilmesi gerekmekte olup dönem içerisinde oy birliği ile alınmayan bu nitelikte karar 

olmamıştır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 
Yönetim Kurulu’nun 30.03.2012 toplantısında aldığı karar ile görev ve sorumluluklarını sağlıklı 

olarak yerine getirmek amacıyla Şirket bünyesinde,

İç ve dış denetim sürecinin uygulama etkinliğinin, katma değerinin, muhasebe, mali raporlama 

ve iç kontrol ile ilgili iç sistemlerin işleyişi ve yeterliliğinin sağlanması maksadıyla genel müdür-

lük tarafından hazırlanan Denetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği,

Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumunu sağlamak, izlemek ve geliştirmek amacıyla “Kurumsal 

Yönetim Komitesi” kurulmasına, bu komitenin çalışma ve esas ve usullerinin belirlenmesi mak-

sadıyla Genel Müdürlükçe, hazırlanan Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları 

Yönetmeliği,

Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında 

şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi maksadıyla 

genel müdürlük tarafından hazırlanan Aday Gösterme Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Yö-

netmeliği, 

Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit 

edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar 

yapmak maksadıyla Genel Müdürlük tarafından hazırlanan Riskin Erken Tespiti Komitesi Görev 

ve Çalışma Esasları Yönetmeliği,

► torunlar GaYrimenKul Yatırım ortaKlığı a.Ş.  
Kurumsal Yönetim ilKeleri uYum raporu
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Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerde 

bulunmak amacıyla çalışmalar yapmak maksadıyla genel müdürlük tarafından hazırlanan Ücret 

Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği kabul edilerek komitelerin çalışma esasları dü-

zenlenmiş ve genel kurulun bilgisine sunulmuştur. Komite yönetmeliklerine internet sitemizden 

ulaşmak mümkündür.

Denetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız yönetim kurulu üyesi Mehmet MUMCUOĞLU, Üyeliğine 

bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Ali ALP, 

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali ALP, Üyeliğine Ku-

rumsal Yönetim Uygulamaları Koordinatörü Şerife CABBAR seçilmiştir.

Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Tespiti Komitesi ve Ücret Komisine ilişkin görevler Ku-

rumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği çerçevesinde yönetim kurulu yapılanmasını sağla-

mıştır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız Yönetim Kurulu üye-

lerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden 

oluşması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla komitede görev almaktadır. 

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması 
Şirketimizin maruz bulunduğu risklerin sistemli bir şekilde yönetilmesi amacıyla risk yönetimi 

İcra Komitesi görevleri arasına alınmıştır. Risk yönetim sistemini yönetim kuruluna karşı temsil 

etmek üzere İcra Komitesi Başkanlığına Aziz TORUN, İcra Komitesi Üyeliklerine Yunus Emre 

TORUN, İlham İnan DÜNDAR, Remzi Aydın ve İsmail KAZANÇ seçilmiştir.

 

Şirket bünyesindeki iç ve dış denetim sürecinin uygulama etkinliğinin, katma değerinin, mu-

hasebe, mali raporlama ve iç kontrol ile ilgili iç sistemlerin işleyişi ve yeterliliğinin sağlanması 

maksadıyla Denetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği hazırlanmış ve Denetim 

komitesi kurulmuştur. Denetim Komitesi Başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyelerinden 

Mehmet MUMCUOĞLU, Denetim komitesi üyeliğine bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Ali 

Alp seçilmiştir.
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19. Şirketin Stratejik Hedefleri 
Şirket tarafından kabul edilen ve aşağıda yer alan stratejiler izlenerek rekabet avantajı sağla-

mayı hedeflemektedir:

·  Perakende tabanlı karma kullanım projelerini geliştirmek ve alışveriş merkezlerinde odak-

lanmaya devam etmek,

·  Alışveriş merkezlerinin aktif ve dinamik yönetimi,

·  Gayrimenkul sektörlerindeki gelişmeleri takip etmek, 

·  Yüksek büyüme ve gelişme potansiyeli taşıyan bölge ve gayrimenkul çeşitlerinde fırsatları 

değerlendirmek,

·  Kriz yönetimi geliştirmek ve bu sayede krizleri fırsata çevirmek,

·  Sektörde öncü rol oynamak, örnek alınacak projeler geliştirmek,

·  Gayrimenkul sektöründeki teknolojik gelişmeler ile diğer teknolojik gelişmeleri yeni proje-

lerde kullanarak yaşamı kolaylaştıran alanlar yaratmak, 

·  Teknoloji sayesinde sektörü çağın ötesine taşımak,

·  Uluslararası danışmanlık ve know-how ile yerel tecrübelerimizi birleştirerek geleceğin pro-

jelerini inşa etmek,

·  Hissedarlarımıza en yüksek getiriyi kazandırmak için değer artıran fırsatları yakından izle-

mek,

·  Sektördeki konumunu güçlendirerek en yüksek kâr payı dağıtan güvenilir ve yatırımcının 

tercih ettiği bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olmak. 

20. Mali Haklar 
Şirket ücret politikası olup ücret tespitinde ücret politikası dikkate alınmaktadır. Ücret politika-

sına internet sitesinden ulaşmak mümkündür.

Yönetim Kurulu üyelerinin, ücretleri genel kurul tarafından belirlenmekte olup, 30.05.2013 ta-

rihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerine net 3.500.-TL, huzur hakkı, 

ödenmesine karar verilmiştir. 2013 yılında üst yönetime 2.166.000 TL fayda sağlanmıştır.

Dönem içinde, şirketin Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine borç, kredi, lehine teminat 

ve/veya kefalet verme vb. işlemler ve dolayısıyla bunlara ilişkin süre uzatımı olmamıştır.

► torunlar GaYrimenKul Yatırım ortaKlığı a.Ş.  
Kurumsal Yönetim ilKeleri uYum raporu
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TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
1 OCAK-31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT 
KONSOLİDE BİLANÇOLAR 
(TuTarlar aksi belirTilmedikçe bin Türk lirası [“Tl”] olarak ifade edilmişTir.)

Not referansları 31 Aralık 2013

Yeniden
düzenlenmiş-

Not 2
31 Aralık 2012

VARLIKLAR

Dönen varlıklar 1.874.100 1.111.080

Nakit ve nakit benzerleri 4 1.033.198 434.630
Ticari alacaklar 7 207.231 156.784

İlişkili taraflardan alacaklar 7,23 127.256 54.473
Ticari alacaklar 7 79.975 102.311

Diğer alacaklar 365 582
İlişkili olmayan taraflardan diğer 
alacaklar 365 582

Stoklar 9 485.489 487.622
Peşin ödenmiş giderler 6 140.282 23.310
Diğer dönen varlıklar 11 7.535 8.152

Duran varlıklar 4.477.871 3.383.335

Ticari alacaklar 7 32.868 50.387
İlişkili olmayan taraflardan ticari 
alacaklar 32.868 50.387

Stoklar 9 24.942 -
Özkaynak yöntemi ile değerlenen 
yatırımlar 13 275.754 224.960
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 8 3.514.788 3.043.707
Maddi duran varlıklar 10 2.297 1.375
Maddi olmayan duran varlıklar 150 159
Peşin ödenmiş giderler 6 549.309 850
Diğer duran varlıklar 11 77.763 61.897

Toplam varlıklar 6.351.971 4.494.415

31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tablolar, 10 Mart 2014 tarihinde Yönetim 
Kurulu adına Genel Müdür Yardımcısı İsmail Kazanç ve Muhasebe Müdürü Lütfü Vardı 
tarafından imzalanmıştır.

Takip eden açıklama ve notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
1 OCAK-31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT 
KONSOLİDE BİLANÇOLAR 
(TuTarlar aksi belirTilmedikçe bin Türk lirası [“Tl”] olarak ifade edilmişTir.)

Not referansları 31 Aralık 2013

Yeniden
düzenlenmiş-

Not 2
31 Aralık 2012

KAYNAKLAR

Kısa vadeli yükümlülükler 1.018.343 667.549

Kısa vadeli borçlanmalar 5 277.719 70.345
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli 
kısımları 5 246.207 122.247
Diğer borçlar 12 13.506 7.115

-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 13.506 7.115
Ticari borçlar 7 103.726 76.209

İlişkili taraflara borçlar 7,23 26.740 24.944
İlişkili olmayan taraflara borçlar 7 76.986 51.265

Dönem karı vergi yükümlülüğü 497 448
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 11 5.787 2.289
Ertelenmiş gelirler 6 370.901 388.896

Uzun vadeli yükümlülükler 2.346.037 979.831

Uzun vadeli borçlanmalar 5 2.046.687 766.567
Ticari borçlar 7 299.118 213.000

-İlişkili taraflara ticari borçlar 23 228.118 -
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 71.000 213.000

Uzun vadeli karşılıklar 232 232
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin 
karşılıklar 232 232

Diğer uzun vadeli yükümlülükler - 32

Özkaynaklar 2.987.591 2.847.035

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.987.591 2.847.035

Ödenmiş sermaye 15 500.000 500.000
Pay ihraç primleri 15 25.770 25.770
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler 15 16.639 5.239
Geri alınmış paylar 15 (1.195) (1.195)
Geçmiş yıl karları 15 2.255.821 1.980.336
Net dönem karı/(zararı) 15 190.556 336.885

Toplam kaynaklar 6.351.971 4.494.415

Takip eden açıklama ve notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
1 OCAK-31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT 
KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 
(TuTarlar aksi belirTilmedikçe bin Türk lirası [“Tl”] olarak ifade edilmişTir.)

Not
referansları

1 Ocak-
31 Aralık 2013

Yeniden
düzenlenmiş-

Not 2
1 Ocak-

31 Aralık 2012
Hasılat 16 343.769 225.031
Satışların maliyeti (-) 16 (177.953) (86.339)

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR 165.816 138.692

Genel yönetim giderleri (-) 17 (19.633) (11.718)
Pazarlama giderleri (-) 17 (6.398) (5.279)
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışları 19 222.203 156.638
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 19 2.915 1.853
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 19 (1.108) (3.014)

ESAS FAALİYET KARI 363.795 277.172

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların 
karlarından paylar 13 73.575 11.776

FİNANSMAN GELİRİ GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI 437.370 288.948

Finansal gelirler 20 33.449 87.718
Finansal giderler (-) 20 (278.942) (37.649)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI 191.877 339.017

Dönem vergi gideri (-) 22 (1.321) (2.132)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI 190.556 336.885

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI - -

DÖNEM KARI 190.556 336.885

Pay başına kazanç 0,38 0,67

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına Kazanç 21 0,38 0,67

DİĞER KAPSAMLI GELİR

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar - -

Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak - -

DİĞER KAPSAMLI GELİR - -

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 190.556 336.885

Takip eden açıklama ve notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
1 OCAK-31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE 
AİTKONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI 
(TuTarlar aksi belirTilmedikçe bin Türk lirası [“Tl”] olarak ifade edilmişTir.)
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TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
1 OCAK-31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT 
KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI 
(TuTarlar aksi belirTilmedikçe bin Türk lirası [“Tl”] olarak ifade edilmişTir.)

Not
referansları

1 Ocak-
31 Aralık 2013

Yeniden
Düzenlenmiş-Not 2

1 Ocak-
31 Aralık 2012

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI (447.493) 218.837

Dönem karı 190.556 336.885

Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler (70.504) (226.080)

Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler 154.364 (39.686)
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler 20 60.639 (14.396)
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 201 417
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler 10,18 736 570
Vergi gider ile ilgili düzeltmeler 22 1.321 2.132
Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artış kazancı 8 (222.203) (156.638)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile 
ilgili düzeltmeler (66.089) (18.156)
Türev finansal araçların gerçeğe uygun değerleme farkları ile ilgili 
düzeltmeler - (1.313)
Kar zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler 527 990

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler (566.273) 110.126

Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler (15.032) (23.920)
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler 28.183 (11.663)
Stoklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler (129) (122.746)
Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler (33.641) (56.828)
Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 132.193 209.607
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler (659.852) (13.247)
Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler (17.995) 126.739
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/azalışla ilgili düzeltmeler - 2.184

Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları (1.272) (2.094)

Vergi Ödemeleri (1.272) (2.093)
Diğer ödemeler - (1)

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI (183.466) (459.728)

Alınan Temettüler 13 15.295 12.835
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit 
çıkışları (1.664) (1.200)
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımından kaynaklanan nakit çıkışları (197.097) (471.363)

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.190.567 76.120

Finansal yatırımlardaki artış - 58.197
Alınan faiz 24.777 45.503
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 1.779.964 295.826
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları (511.724) (249.314)
Ödenen faizler (52.450) (51.333)
Ödenen temettüler (50.000) (22.400)
İşletmenin kendi paylarını almasıyla ilgili nakit çıkışları - (359)

Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit 
benzerlerindeki net artış/azalış 559.608 (164.771)

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 36.667 (2.404)

Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış 596.275 (167.175)

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 430.112 597.287

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 1.026.387 430.112

Takip eden açıklama ve notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
31 ARALIK 2013 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN  
AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 
(TuTarlar aksi belirTilmedikçe bin Türk lirası [“Tl”] olarak ifade edilmişTir.)

NOT 1-ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (“Torunlar GYO” veya 
“Şirket”), Toray İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanıyla 1996 yılında İstanbul, Türkiye’de 
kurulmuştur. Şirket 25 Ocak 2008 tarihinde yayınlanan Ticaret Sicili Gazetesindeki ana 
sözleşme değişikliğiyle, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak 21 Ocak 
2008 tarihinde tescil edilmiştir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK’’) kayıtlı 
olup, 21 Ekim 2010 tarihinden itibaren hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası’nda işlem görmektedir. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Torunlar GYO’nun, Bağlı 
Ortaklıklarının, Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklarının ve İştiraklerinin (hepsi birlikte 
“Grup” olarak adlandırılmıştır) tümü Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Grup’un 
31 Aralık 2013 itibariyle toplam personel sayısı 176’dır (31 Aralık 2012: 289). Torunlar 
GYO’nun dönem sonu personel sayısı 138’dir (31 Aralık 2012: 204) ve nihai ana ortağı 
Torun Ailesi’dir (Not 15).

Şirket Türkiye’de İstanbul Ticaret Sicil Odası’na kayıtlı olup merkezi aşağıdaki adreste 
bulunmaktadır:

Rüzgarlıbahçe Mahallesi Selvi Çıkmazı Sokak No: 4 Beykoz 34805 İstanbul/Türkiye

Şirket’in ana faaliyet konusu; gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası 
araçları, gayrimenkul projeleri ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak gibi 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin 
düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularda iştigal etmektir.

Bağlı Ortaklıklar

Torunlar GYO ’nun Bağlı Ortaklıkları, Türkiye’de faaliyet göstermekte olup, temel 
faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir (Not 2):

Bağlı ortaklık Faaliyet konusu

TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş. (“TRN”)
Gayrimenkul Proje 

Geliştirme ve Yönetim

TRN

Şirket, 9 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul’da, halihazırda 
mevcut imar durumuyla gayrimenkul portföyünde bulunması sakıncalı olan Antalya 
İli, Merkez İlçesi, Koyunlar Köyü’nde bulunan Antalya Deepo Alışveriş Merkezi’ni kayıtlı 
değerleri üzerinden “kısmi bölünme” yolu ile yeni kurulacak TRN’ye devretme kararı 
almıştır. Buna ek olarak, TRN’ye alışveriş merkezi konseptinin dışında kalan, ancak, 
ileride yapılacak parselasyon planı nedeniyle, konseptin bütünlüğünün korunması ve 
ilave projelerin uygulanmasına imkân sağlanması bakımından lüzumlu olduğu düşülen 
Antalya İli Koyunlar Köyü’nde bulunan taşınmazlar da (“Antalya Deepo ilave arsa”) 
devir işlemine dahil edilmiştir. TRN 31 Mart 2010 tarihinde İstanbul Ticaret Müdürlüğü 
tarafından onaylanarak tescil edilmiştir.
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TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
31 ARALIK 2013 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN  
AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 
(TuTarlar aksi belirTilmedikçe bin Türk lirası [“Tl”] olarak ifade edilmişTir.)

Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar

Torunlar GYO’nun Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkları, Türkiye’de faaliyet göstermekte 
olup, temel faaliyet konuları ve müteşebbis ortakları aşağıda belirtilmiştir (Not 2):

Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar Faaliyet konusu Müteşebbis ortaklar

Torunlar Özyazıcı 
Proje Ortaklığı (“Torunlar Özyazıcı”)

Konut
projesi

Özyazıcı İnşaat Elektrik, 
Makine,

Müşavirlik ve Taah. Ltd. Şti.
TTA Gayrimenkul Yatırım Geliştirme
ve Yönetim A.Ş.(“TTA”)

AVM
projesi

Anaterra Gayrimenkul Yatırım
İnşaat ve Ticaret A.Ş.

Torunlar GYO-Torun Yapı-Kapıcıoğlu
Proje Ortaklığı

Konut
projesi

Torun Yapı-Kapıcıoğlu İnşaat
Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Torunlar Özyazıcı

Torunlar Özyazıcı; 26 Ocak 2009 tarihinde imzalanan proje ortaklığı sözleşmesiyle 
adi ortaklık olarak kurulmuştur. Proje ortaklığının amacı; Yenibosna İstanbul’da 
Nishistanbul projesinin inşaatının yapılması ve satılmasıdır. Bu proje 17’şer katlı 4 
bloktan oluşan toplam 63 ofis, 585 konut, 52 adet mağazayı içermektedir.

Torunlar Özyazıcı’nın projenin arsa sahibi ile yaptığı hasılat paylaşımı sözleşmesi 
gereği, toplam proje gelirinin %31’i arsa sahiplerine, kalan %69’un ise %60’ı Torunlar 
GYO’ya, %40’ı proje ortağı Özyazıcı İnşaat Elektrik, Makine, Müşavirlik ve Taah. Ltd. 
Şti.’ye dağıtıma konudur. 

TTA

Mülkiyetleri Samsun Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, Samsun İli, İlkadım İlçesi 
205 Ada, 2,8,9,10,11,12,13,14 no.lu parseller ile 376 Ada, 1 no.lu parsel ve 377 Ada, 5 
no.lu parselleri kapsayan alan üzerindeki “Eski Sigara Fabrikası ve Müştemilatlarının”, 
Samsun Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na projesi onaylattırılarak, 
alışveriş merkezi ve/veya otel olarak yenilenmesi; iki katlı yer altı otoparkının yapılarak, 
işletme hakkının Samsun Büyükşehir Belediyesine bırakılması; Tapuya 30 yıl süre ile 
sınırlı ayni hak tesisi (daimi ve müstakil üst hakkı tesisi) yapılarak, alışveriş merkezi 
ve/veya otelin işletme cirosundan Samsun Büyükşehir Belediyesine pay verilmek 
suretiyle, 30 yıl süre ile işletilmesi; süre sonunda, Samsun Büyükşehir Belediyesine 
devredilmesi işi ihalesini Şirket’in dahil olduğu ortak girişim grubu kazanmış olup, söz 
konusu iş ile alakalı olarak, 7 Ocak 2010 tarihinde TTA Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim 
A.Ş. unvanıyla kurulmuştur.

Ağustos 2011’de Turkmall Gayrimenkul Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş. ‘ye ait olan 
450.000 adet ve 450.000 TL nominal bedelli hisse senedi ile Ahmet Demir’e ait olan 
50.000 adet ve 50.000 TL nominal bedelli hisse senedini Anaterra Gayrimenkul Yatırım 
İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ye devredilmiştir. Devir sonrasında TTA’nın yeni ortaklık yapısı 
%40 Torunlar GYO, %8 Torunlar Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., %1 Aziz Torun, %1 Mehmet 
Torun, %50 Anaterra Gayrimenkul Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş. şeklindedir. TTA Bulvar 
Samsun AVM projesinin inşaatına 2011 yılında başlamış olup 2012 Temmuz ayında AVM 
ziyarete açılmıştır. 
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Torunlar GYO-Torun Yapı-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı

Mülkiyeti T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından, İstanbul 
İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, Ali Sami Yen Stadyumunun bulunduğu, 58 
Pafta, 1199 ada, 384 no.lu parselin arsa satışı karşılığı gelir paylaşım işi, özel teknik 
şartnamede belirtilen ada parsellerdeki arsa üzerine, tüm giderleri yüklenici tarafından 
karşılanmak üzere, turizm ticaret alanları ve rekreasyon alanının yapılması işini 
Şirket’in dahil olduğu ortak girişim grubu kazanmış olup, söz konusu iş ile alakalı 
olarak, 18 Ekim 2010 tarihinde Torunlar Aşçıoğlu Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı unvanıyla 
kurulmuş olup ortaklık yapısı %65 Torunlar GYO, %30 Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm ve 
Ticaret A.Ş. ve %5 Kapıcıoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. şeklinde belirlenmiştir. Söz 
konusu proje kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile 10 Kasım 2010 tarihinde 
Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı sözleşmesi imzalanmıştır.

22 Haziran 2012 tarihinde proje ortakları ve Torun Yapı arasında imzalanan devir ve 
temlik sözleşmesine istinaden Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş., proje 
ortaklığında yer alan tüm hak ve alacaklarını Torun Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 
devir ve temlik etmiştir. Bu kapsamda proje ortaklığının unvanı “Torunlar GYO-Torun 
Yapı-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı” şeklinde değişmiş olup Torun Yapı, Aşçıoğlu İnşaat 
Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin %30’luk ortaklık payına sahip olmuştur. Söz konusu 
değişiklik TOKİ tarafında 3 Ağustos 2012 tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu proje inşaatının başlayabilmesi için gerekli olan “Yapı Ruhsatı” Şişli 
Belediyesi tarafından 31 Mayıs 2012 tarihinde düzenlenmiş olup 3 Ağustos 2012 tarihinde 
Grup’a teslim edilmiştir. 

31 Aralık 2012 tarihinden sonra TOKİ ile varılan mutabakat çerçevesinde Arsa Satış 
Karşılığı Gelir paylaşımı sözleşmesine göre ödenmesi gereken tutarın erken ödemesi 
gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede yapılan ödeme 508.430 TL’dir. 

İştirakler

Torunlar GYO’nun iştirakleri, Türkiye’de faaliyet göstermekte olup, temel faaliyet 
konuları aşağıda belirtilmiştir: 

İştirak Faaliyet konusu
Yeni Gimat GYO A.Ş.  
(“Yeni Gimat”) Ankamall AVM ve Crowne Plaza Hotel mülk sahibi
Netsel Turizm Yatırımları A.Ş. 
(“Netsel”) Marmaris Marina işletmesi
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Yeni Gimat

Yeni Gimat, 30 Temmuz 1999 tarihinde 1.050 ortağın kurucu üye olarak iştirakiyle 
kurulmuştur. 2006 yılından itibaren Ankamall AVM’ye, 2007 yılından itibaren ise 
Ankara Crowne Plaza oteline sahiptir. Şirket’in doğrudan elinde bulundurduğu %14,83 
ve hissedarlarının sahip olduğu %5 oranındaki hisse ile en büyük paya sahip ortak 
olması ve Yeni Gimat’ın yönetim kurulunda temsil edilmesi nedeniyle, Yeni Gimat 
üzerinde önemli derecede etkisi olduğundan konsolide finansal tablolara özkaynak 
yöntemi ile konsolide edilmiştir. 

Netsel

Netsel; 6 Ekim 1987 yılında Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile Yüksel İnşaat A.Ş.’nin 
önderliğinde kurulmuş olup üzerinde faaliyet gösterdiği arazi 22 Aralık 1988 tarihinden 
itibaren 49 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kiralanmıştır. 1992 yılında Net 
Turizm sahip olduğu hisseleri Marmara Bankası’na, 1994 yılında ise Yüksel İnşaat 
sahip olduğu hisseleri Çukurova Grubu’na satarak devretmiştir. Marmara Bankası’nın 
tasfiye sürecini takiben, Netsel özelleştirme kapsamına alınmış ve 31 Mayıs 2005 ve 7 
Haziran 2005 tarihlerinde imzalanan “Hisse Devir Temlik Sözleşmeleri”ne istinaden 
%44,60’lık kısmı Torunlar GYO’ya, 22 Ağustos 2005 tarihinde imzalanan “Hisse Devir 
Temlik Sözleşmeleri”ne istinaden %55’lik kısmı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara 
Turizm Tesisleri A.Ş.’ye (Koç Holding A.Ş.’nin bağlı ortaklığı) geçmiştir. Geriye kalan 
%0,40’lık kısım Torun ailesinin kontrolündendir. 

NOT 2-FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar

Uygulanan muhasebe standartları

İlişikteki konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 
2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II–14.1 No’lu “Sermaye 
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun 
olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe 
ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan 
Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) esas alınmıştır. TMS’ler; Türkiye Muhasebe 
Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve 
yorumları içermektedir.

Grup’un konsolide finansal tabloları ve notları, SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli 
duyuru ile açıklanan formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek 
sunulmuştur. Bu kapsamda geçmiş döneme ait konsolide finansal tablolarda gerekli 
değişiklikler yapılmıştır.
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SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan 
ve finansal tablolarını SPK tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına 
(“SPK Finansal Raporlama Standartları”) uygun olarak hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 
2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının 
gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden 
başlamak kaydıyla, KGK tarafından yayımlanmış TMS 29 “Yüksek Enflasyonlu 
Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı uygulanmamıştır.

Şirket ve Türkiye’de kayıtlı olan Bağlı Ortaklıkları muhasebe kayıtlarının tutulmasında 
ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan prensiplere 
ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından 
çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Finansal tablolar, gerçeğe 
uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülükler ile yatırım amaçlı 
gayrimenkuller dışında tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış, kanuni kayıtlara TMS 
uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar 
yansıtılarak düzenlenmiştir.

Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimi

Grup bünyesinde yer alan şirketlerin finansal tablolarındaki her bir kalem, şirketlerin 
operasyonlarını sürdürdükleri temel ekonomik ortamda geçerli olan para birimi 
kullanılarak muhasebeleştirilmiştir (‘fonksiyonel para birimi’). Gruptaki tüm 
şirketlerin hem fonksiyonel, hem de raporlama para birimi TL’dir.

Konsolidasyon Esasları

Konsolide finansal tablolar ana ortaklık Torunlar GYO ile Bağlı Ortaklıklar, Müşterek 
Yönetime Tabi Ortaklıklar ve İştiraklerinin aşağıdaki belirtilen esaslara göre 
hazırlanan hesaplarını kapsamaktadır. Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin 
finansal tablolarının hazırlanması sırasında, tarihsel maliyet esasına göre tutulan 
kayıtlarına SPK Finansal Raporlama Standartlarına uygunluk ve Grup tarafından 
uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum biçimlerine uyumluluk açısından gerekli 
düzeltmeler ve sınıflandırmalar yapılmıştır.

Bağlı Ortaklıklar

Konsolide finansal tablolar Şirket ve Şirket’in bağlı ortaklıkları tarafından kontrol 
edilen ya da müşterek kontrol edilen işletmelerin finansal tablolarını kapsar. Kontrol, 
bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla finansal ve operasyonel 
politikaları üzerinde kontrol gücünün olması ile sağlanır.

Bağlı Ortaklıklar, Şirket’in ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan ve 
Şirket’in üzerinde oy haklarına sahip olduğu hisseler neticesinde şirketlerdeki hisselerle 
ilgili oy hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip olduğu ya da (b) oy 
hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve işletme 
politikaları üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle, mali ve işletme 
politikalarını Şirket’in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip 
olduğu şirketleri ifade eder.
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Bağlı Ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup’a transfer olduğu tarihten 
itibaren konsolidasyon kapsamına alınmış ve kontrolün ortadan kalktığı tarihte de 
konsolidasyon kapsamından çıkartılmıştır. Gerekli olması halinde, Grup’un izlediği 
muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı ortaklıkların finansal tablolarında 
muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıştır.

Bağlı Ortaklıklara ait bilançolar ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi 
kullanılarak konsolide edilmiş olup Şirket ve Bağlı Ortaklıkların sahip olduğu payların 
kayıtlı iştirak değerleri, ilgili özkaynaklar ile karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Şirket ile 
Bağlı Ortaklıklar arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon işlemi sırasında 
netleştirilmiştir. Şirket’in sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve bunlardan 
kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynaklar ve kapsamlı gelir tablosu hesaplarından 
netleştirilmiştir.

Konsolide bağlı ortaklıkların net varlıklarındaki ana ortaklık dışı paylar Grup’un 
özkaynağının içinde ayrı olarak belirtilir. Ana ortaklık dışı paylar, ilk işletme 
birleşmelerinde oluşan paylar ile birleşme tarihinden itibaren özkaynakta meydana 
gelen değişikliklerdeki ana ortaklık dışı payların toplamından oluşur. Konsolide edilen 
bir bağlı ortaklığın ana ortaklık dışı paya düşen birikmiş zararları, söz konusu bağlı 
ortaklığın ana ortaklık dışı özkaynak tutarını aşabilir. Bu durumda birikmiş zarar ve 
ana ortaklık dışı paya düşecek daha sonraki cari yıl zararları, ana ortaklık dışı pay ile 
ilişkilendirilir.

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
% %

TRN 99,99 99,99

Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar

Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar, Şirket ve Bağlı Ortaklıklar’ı ile bir veya daha fazla 
müteşebbis ortak tarafından müştereken yönetilmek üzere, bir ekonomik faaliyetin 
üstlenilmesi için bir sözleşme dahilinde oluşturulan şirketleri ifade etmektedir. 
Grup, bu müşterek kontrolü, kendisinin doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olduğu 
hisselerden yararlanarak sağlamaktadır

Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 
TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar Standardı hükümleri gereğince özkaynak yöntemi 
esasına göre muhasebeleştirilmiştir. Özkaynak yöntemi, bir müşterek yönetime tabi 
ortaklıktaki sermaye payının defter değerinin, iştirak edilen ortaklığın özkaynağından 
dönem içinde ortaya çıkan değişiklik tutarından, iştirak edene düşen pay kadar 
artırılıp azaltılmasını ve iştirak edilen ortaklıktan alınan kâr paylarının, müşterek 
yönetime tabi ortaklık tutarının bu şekilde değiştirilmiş değerinden düşülmesini 
öngören muhasebeleştirme yöntemidir. İş ortaklığı katılımcısı iş ortaklığındaki 
payını bir yatırım olarak kaydeder ve TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki 
Yatırımlar Standardında belirlenen özkaynak yönteminin uygulamasından muaf 
tutulmadığı sürece söz konusu yatırımı bu Standart uyarınca özkaynak yöntemine göre 
muhasebeleştirir.
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31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle konsolidasyon kapsamında yer alan Müşterek 
Yönetime Tabi Ortaklıklardaki Torunlar GYO’nun doğrudan ve dolaylı oy hakları ile 
etkin ortaklık oranları (%) aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
% %

Torunlar Özyazıcı 60,00 60,00
TTA 40,00 40,00
Torunlar GYO-Torun Yapı-Kapıcıoğlu 65,00 65,00

Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklardan, Torunlar Özyazıcı 26 Ocak 2009, TTA 7 Ocak 
2010, Torunlar GYO-Torun Yapı-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı ise 18 Ekim 2010 tarihinde 
kurulmuş olup 31 Aralık 2012 tarihine kadar 1 Ocak 2013’de yürürlükten kalkmış olan 
TMS 31 “ İş ortaklıklarındaki Paylar” standardı doğrultusunda oransal konsolidasyon 
yöntemiyle konsolide finansal tablolara dahil edilmiş iken, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle 
TFRS 11 çerçevesinde özkaynak yöntemi ile konsolide mali tablolara dahil edilmiş ve 
geçmiş yıl karşılaştırmalı bilgileri de bu çerçevede yeniden düzenlenmiştir (Not 2.3.).

Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklardan elde edilen birleştirilmiş tutarlar 

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Dönen varlıklar 198.768 298.371
Duran varlıklar 169.241 348.752

Toplam varlıklar 368.009 647.123

Kısa vadeli yükümlülükler 194.288 212.546
Uzun vadeli yükümlülükler 52.751 298.473
Özkaynaklar 120.970 136.104

Toplam yükümlülükler ve özsermaye 368.009 647.123

Net dönem (zararı)/karı 5.988 (19.194)
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İştirakler

Grup’un, önemli etkilere sahip olduğu ancak kontrolünün olmadığı iştiraklerdeki 
yatırımlar, özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilmektedir. İştiraklerin elde edilmesi 
sonrasında oluşan kar ve zararlardan Grup’un hissesine düşen tutarlar konsolide gelir 
tablosunda “özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlardan elde edilen kar” hesabı 
altında muhasebeleştirilmiştir. İştiraklerde meydana gelen zarardan Grup’un hissesine 
düşen miktar, iştirak üzerinde sahip olunan paya eşit veya paydan fazla olursa ve Grup 
teminatsız alacaklar da dahil olmak üzere daha önceden bir yükümlülüğe girmemiş 
veya iştirak adına ödemelerde bulunmadıysa, daha fazla zarar yazamamaktadır. Grup 
tarafından kabul edilen politikalarla bütünlük sağlanması açısından gerekli olduğu 
takdirde iştiraklerin muhasebe politikaları üzerinde değişiklik yapılabilmektedir.

Şirket ile iştirakleri arasındaki işlemlerden doğan gerçekleşmemiş karlar ve zararlar 
Grup’un iştiraklerdeki payı ölçüsünde düzeltilmiştir. Önemli etkinin sona erdiği 
tarihteki yatırımın kayıtlı değeri, o tarihten sonra gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak 
ölçülebildiğinde gerçeğe uygun değerinden aksi takdirde maliyet bedeli üzerinden 
gösterilir.

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle iştiraklerdeki Torunlar GYO’nun doğrudan ve 
dolaylı oy hakları aşağıda gösterilmiştir (%):

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
% %

Yeni Gimat 14,83 14,83
Netsel 44,60 44,60

İştiraklerden elde edilen birleştirilmiş tutarlar (*) 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Toplam varlıklar 1.497.129 1.378.389
Toplam yükümlülükler 20.382 253.369
Net dönem karı 428.232 134.916

(*) Yukarıda belirtilen birleştirilmiş tutarlar, özkaynak yöntemi ile konsolide edilen iştiraklerin konsolidasyon 
amaçlı sınıflandırmalar ve düzeltme kayıtları sonrası kendi solo finansal tablolarında gösterildiği şekli ile 
bakiyelerini ifade etmektedir.

Yeni Gimat’dan elde edilen birleştirilmiş tutarlar 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Toplam varlıklar 1.467.157 1.345.990
Toplam yükümlülükler 9.130 243.696
Net dönem karı 418.979 127.390
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Netsel’den elde edilen birleştirilmiş tutarlar 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Toplam varlıklar 29.972 32.399
Toplam yükümlülükler 11.252 9.673
Net dönem karı 9.253 7.526

Netleştirme/Mahsup

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve 
yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi 
ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak 
gösterilirler.

İşletmenin sürekliliği

Grup konsolide finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır.

2.2. Muhasebe Politikalarında Değişiklikler

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli 
muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları 
yeniden düzenlenir. 

Standartlarda değişiklikler ve yorumlar

Grup, UMSK ve Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (“UFRYK”) 
tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve 
revize edilmiş standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları 
uygulamıştır.

Yıllık raporlama dönemi sonu 31 Aralık 2013 olan finansal tablolarda geçerli yeni standartlar, 
değişiklikler ve yorumlar:

- TMS 1’deki değişiklikler, “Finansal tabloların sunumu”:diğer kapsamlı gelirlere ilişkin 
değişiklik; 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarihten sonra aşlayan yıllık raporlama 
dönemlerinde geçerlidir. Buradaki en önemli değişiklik, şirketlerin diğer kapsamlı 
gelir tablosunda bulunan kalemlerin, müteakip dönemlerde gelir tablosuna aktarılıp 
aktarılamayacağına göre gruplandırması gerekliliğidir. Bununla birlikte değişiklik, 
hangi kalemlerin diğer kapsamlı gelir tablosunda yer alacağı konusuna açıklık 
getirmez.

- TMS 19’daki değişiklik: ’’Çalışanlara sağlanan faydalar’’;; 1 Ocak 2013 tarihinde veya 
bu tarihten sonra aşlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik 
koridor yöntemini ortadan kaldırır ve finansman maliyetinin net fon bazına göre 
hesaplanmasını öngörür.
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- TFRS 1’deki değişiklikler, ‘Uluslararası finansal raporlama standartların ilk kez 
uygulanması’: devlet kredileri; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra aşlayan 
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, Uluslararası finansal raporlama 
standartlarını ilk kez uygulayacaklar için piyasa faizinden düşük, devlet kredisinin 
nasıl muhasebeleştirileceği ile ilgili bilgi verir. Ayrıca 2008 yılında yayınlanan TMS 
20’e ilaveler getirerek, daha önce UFRS finansal tablo hazırlayanlarında geçmişe dönük 
olarak, ilk defa TFRS hazırlayanlara tanınan imtiyazdan yararlanmasını sağlar.

- TFRS 7’deki değişiklik, ‘Finansal araçlar’: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi; 
1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra aşlayan yıllık raporlama dönemlerinde 
geçerlidir. Bu değişiklik ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri uyarınca 
finansal tablo hazırlayan kuruluşlarla, TFRS finansal tabloları hazırlayan kuruluşlar 
arasındaki karşılaştırmayı kolaylaştırmak için yeni açıklamaları içermektedir.

- TFRS 10,11 ve 12 geçiş rehberindeki değişiklik; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten 
sonra aşlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik TFRS 10,11 ve 
12’de karşılaştırmalı bilginin sadece bir önceki dönemle ilgili verilmesini sağlayan 
sınırlama getirmiştir. Konsolide edilmeyecek şekilde yapılandırılmış işletmelerde ilgili 
açıklamalar için, ilgili değişiklikler, TFRS 12 öncesi dönemler için karşılaştırmalı bilgi 
sunma zorunluluğunu kaldırmak için uygulanacaktır.

- Yıllık iyileştirmeler 2011; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra aşlayan yıllık 
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yıllık iyileştirmeler, 2009-2011 raporlama dönemi 
içinde altı başlığı içerir. Bu değişiklikler:

• TFRS 1, ‘Uluslararası finansal raporlama standartların ilk kez uygulanması’
• TMS 1, ‘Finansal tabloların sunumu’
• TMS 16, ‘Maddi duran varlıklar’
• TMS 32, ‘Finansal Araçlar; Sunumları’
• TMS 34, ‘Ara dönem finansal raporlama’ 

- TFRS 11, Müşterek anlaşmalar; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra aşlayan 
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 11 daha gerçekçi bir yaklaşımla şirketin 
yasal düzenlemeleri yerine müşterek anlaşmalara ilişkin haklar ve yükümlülüklere 
odaklanmıştır. İki tür müşterek anlaşma bulunmaktadır: Müşterek faaliyet ve 
iş ortaklığı. Müşterek faaliyet, müşterek katılımcının anlaşmaya ilişkin hak ve 
yükümlülüklere sahip olmasında ortaya çıkmaktadır ve bundan dolayı paylarına ait 
varlıklar yükümlülükler, gelir ve giderleri muhasebeleştirir. İş ortaklığı, iş ortağının 
düzenlemeye göre net varlıklar üzerindeki haklara sahip olmasıyla ortaya çıkmaktadır 
ve bu payların özkaynak muhasebeleştirilmesi yapılmaktadır. İş ortaklığında oransal 
konsolidasyona izin verilmemektedir.

- TFRS 12, ‘Diğer işletmelerdeki paylara ilişkin açıklamalar’; 1 Ocak 2013 tarihinde veya 
bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 12, müşterek 
anlaşmalar, iştirakler, özel amaçlı araçlar ve diğer bilanço dışı araçlar dahil olmak üzere 
her çeşit yatırım ile ilgili yapılacak dipnot açıklamalarını belirlemiştir.
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- TFRS 13, ‘Gerçeğe uygun değer ölçümlemesi’; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten 
sonra aşlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 13 tutarlılığın gelişmesini 
gerçeğe uygun değerin tam bir tanımını yaparak ve karmaşıklığın azalmasını ve tek 
kaynaklı gerçeğe uygun ölçümün ve dipnot açıklama gerekliliğini TFRS üzerinden 
kesin tanımlamalar yaparak sağlamayı amaçlamıştır. UFRS ve ABD GKGMS ile arasında 
uyumu sağlarken ilgili standartlarda varolan gerçeğe uygun değerin uygulama ile ilave 
zorunluluklar getirmeyip; yalnızca uygulamaya yönelik açıklık getirmiştir.

- TFRS 27 (revize 2011), ‘Bireysel finansal tablolar’; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten 
sonra aşlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Daha önce TMS 27’de yer alıp 
şimdi TFRS 10’da yer alan kontrol tanımı dışında, bireysel finansal tablolar hakkında 
bilgi verir.

- TMS 28 (revize 2011), ‘İştirakler ve iş ortaklıkları’; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten 
sonra aşlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 11’in yayımlanmasına 
müteakip TMS 28 (düzeltme 2011) iş ortaklıklarının ve iştirakların özkaynak yöntemine 
gore muhasebeleştirilmesi gerekliliğini getirmiştir.

- TFRYK/UFRYK 20, ‘Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat 
(Dekapaj)’; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra aşlayan yıllık raporlama 
dönemlerinde geçerlidir. Bu yorumlama yerüstü maden işletmelerinde üretim 
aşamasındaki hafriyat (dekapaj) maliyetinin muhasebeleştirilmesini ortaya koyar. Bu 
yorumlama, TFRS raporlaması yapan madencilik şirketlerinin, varlıkların bir cevher 
kütlenin belirlenebilir bir bileşenine atfedilememesi durumunda, mevcut dekapaj 
varlıklarının açılış geçmiş yıl karlarından silinmesini de gerektirebilir.

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak 1 Ocak 2014 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan 
standartlar ve değişiklikler:

- TMS 32’deki değişiklik, ‘’ Finansal Araçlar”: varlık ve yükümlülüklerin mahsup 
edilmesi’; 
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde 
geçerlidir. Bu değişiklikler, TMS 32 ‘Finansal Araçlar: Sunum’ uygulamasına yardımcı 
olmak için vardır ve bilançodaki finansal varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup 
edilmesi için gerekli bazı unsurları ortaya koymaktadır.

- TFRS 10, 12 ve TMS 27’deki ‘yatırım işletmelerinin konsolidasyonu ile ilgili 
değişiklikler’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik “yatırım işletmesi” tanımına giren 
şirketleri, bağlı ortaklıklarını konsolide etmekten muaf tutarak, bunun yerine, bu 
yatırımları gerçeğe uygun değer değişiklikleri kar veya zarara yansıtmak suretiyle 
muhasebeleştirmelerine olanak sağlamıştır. TFRS 12’ de de yatırım işletmelerine ilişkin 
açıklamalar ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.

- TMS 36’daki değişiklik, ‘Varlıklarda değer düşüklüğü’ geri kazanılabilir tutar 
açıklamalarına ilişkin’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış 
varlığın, geri kazanılabilir değeri, gerçeğe uygun değerinden satış için gerekli 
masrafları düşülmesi ile bulunmuşsa; geri kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin 
açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar getirmektedir.
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- TMS 39’daki değişiklik‘Finansal Araçlar’: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü’-‘türev 
araçların devredilmesi’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişik belirtilen şartlar sağlandığı sürece, 
kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan korunma aracının taraflarının değişmesi 
veya karşı tarafın yenilenmesi sebebiyle finansal risklerden korunma muhasebesi 
uygulamasına son verilmeyeceğine açıklık getirmektedir.

- TFRYK/UFRYK 21 – TMS 37, ‘Zorunlu vergiler’,; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten 
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. “Karşılıklar, koşullu borçlar ve 
koşullu varlıklar” üzerine bu yorum vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, 
ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda 
kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir.

- TFRS 9 “Finansal Araçlar-sınıflandırma ve ölçüm”; 1 Ocak 2015 tarihinde veya bu 
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal 
varlık ve yükümlülüklerin, sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS 39 standartlarının 
yerine geçmiştir. TFRS 9; itfa edilmiş değer ve gerçeğe uygun değer olmak üzere 
ölçümle ilgili iki model sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe uygun değeri 
ile ölçülürken; borçlanma araçlarının kontrata bağlı nakit getirisi Şirket tarafından 
alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve anaparayı içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiş 
değer ile ölçülür. Yükümlülükler için standart, TMS 39’daki itfa edilmiş maliyet yöntemi 
ve gömülü türevlerin ayrıştırılması da dahil olmak üzere birçok uygulamayı devam 
ettirmektedir.

Esas önemli değişiklik, finansal yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerden takip 
edildiği durumlarda; muhasebesel uyuşmazlık olmadığı sürece gerçeğe uygun değer 
değişimindeki Şirketin kendi kredi riskinden kaynaklanan kısmen artık gelir tablosuna 
değil, kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmasıdır. Bu değişiklik özellikle finansal 
kuruluşları etkileyecektir.

- TFRS 9’daki değişiklik, “Finansal Araçlar-genel riskten korunma muhasebesi”.Bu 
değişiklik TFRS 9 Finansal Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine 
önemli değişiklikler getirerek riski yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi 
yansıtılmasını sağlamıştır.

- TMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış Fayda Planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde 
veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı 
değişiklik üçüncü kişiler veya çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan 
katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; 
örneğin maaşının sabit bir kısmının katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl 
muhasebeleştirme yapılacağına açıklık getirmektedir.
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- Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010-2012 dönem aşağıda 
yer alan 7 standarda değişiklik getirmiştir:

- TFRS 2; Hisse Bazlı Ödemeler
- TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
- TFRS 8, Faaliyet Bölümleri
- TMS 16; Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- TFRS 9, Finansal Araçlar: UMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
- TMS 39, Finansal Araçlar-Muhasebeleştirme ve Ölçüm

- Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011-2-13 dönem aşağıda yer 
alan 4 standarda değişiklik getirmiştir:

- TFRS 1; “UFRS’nin İlk Uygulaması
- TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
- TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
- TMS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Grup yukarıda yer alan değişikliklerin operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip 1 
Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulayacaktır.  

2.3. Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden 
Düzenlenmesi 

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un 
konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. 
Grup önceki dönem konsolide mali tablolarında 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak 
üzere yeniden düzenlenen TFRS 11 “Müşterek Anlaşmalar” ve SPK’nın 7 Haziran 2013 
tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca yeniden düzenlemeler 
yapmıştır. Söz konusu düzenlemeler geçmişe dönük olarak yapılmış olup yeniden 
düzenlemelerin ara dönem konsolide finansal tablolar üzerinde etkileri aşağıda 
detayları ile anlatılmıştır.

TMS 19 Etkisi

TMS 19, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. 
Buna göre, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal (kayıp)/kazanç diğer 
kapsamlı gelir altında yansıtılması gerekmektedir. Söz konusu değişiklik konsolide 
finansal tablolara önemsiz etkisi nedeniyle yapılmamıştır.
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TFRS 11 Etkisi

TFRS 11, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 
Buna göre, standart daha önceden geçerli olan TMS 31 “İş Ortaklıklarındaki Paylar” 
standardını uygulamadan tamamen kaldırmış olup, müştereken kontrol edilen 
işletmelerin özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

Grup 31 Aralık 2012 tarihine kadar müşterek yönetime tabi ortaklıklarını, oransal 
konsolidasyon yöntemi kullanarak konsolide etmiştir. Grup’un müştereken kontrol 
edilen işletmeleri Torunlar Özyazıcı, TTA ve Torunlar GYO-Torun Yapı-Kapıcıoğlu Proje 
Ortaklığı’dır. İlgili standardın yürürlüğe girmesi ile, önceki dönem konsolide mali 
tabloları, Özyazıcı, TTA ve Torunlar GYO-Torun Yapı-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı’nın, 
özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmesi suretiyle yeniden düzenlenmiştir.

Grup’un Müşterek yönetime tabi ortaklığı olan Torunlar GYO-Torun Yapı-Kapıcıoğlu 
Proje ortaklığının zararlarından kendisine düşen payının Grup’un proje ortaklığındaki 
payını aşması sebebiyle ilave zararlar oluşmuştur. Proje Ortaklığı, Borçlar 
Kanunu’ndaki Adi Ortaklılarla ilgili hükümler çerçevesinde yasal veya zımni kabulden 
doğan yükümlülüğe maruz kalmış olup söz konusu ilave zararlar Grup’un proje ortaklığı 
adına yapmış olduğu ödemelerden mahsup edilmiştir (Not 23).
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31 Aralık 2013 tarihi itibarı ile yeniden düzenlenen; 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu ile 
1 Ocak-31 Aralık 2012 dönemi gelir tablosunun önceden raporlanan finansal tablolarla 
mutabakatı aşağıdaki gibidir:

Varlıklar

Daha Önce
Raporlanan

31 Aralık
2012

UFRS-11
Standardındaki

Değişikliğin
Etkisi

SPK Finansal
Raporlama 

Format
Değişikliğinin

Etkisi

Yeniden
Düzenlenmiş

31 Aralık
2012

Dönen Varlıklar 1.231.712 (120.632) - 1.111.080

Nakit ve nakit benzerleri 579.573 (144.943) - 434.630

Ticari alacaklar 131.030 25.754 - 156.784

-İlişkili taraflardan Ticari alacaklar 28.480 25.993 - 54.473

-İlişkili olmayan taraflardan Ticari 
alacaklar 102.550 (239) - 102.311

Diğer alacaklar - - 582 582

-İlişkili olmayan Taraflardan diğer 
alacaklar - - 582 582

Stoklar 487.506 116 - 487.622

Peşin ödenmiş giderler - - 23.310 23.310

Verilen avanslar 22.757 (482) (22.275) -

Diğer dönen varlıklar 10.846 (1.077) (1.617) 8.152

Duran Varlıklar 3.521.398 (138.063) - 3.383.335

Ticari alacaklar 50.387 - - 50.387

-İlişkili olmayan taraflardan 50.387 - - 50.387

Stoklar 21.665 (21.665) - -

Özkaynak yöntemiyle 
değerlenen yatırımlar 173.605 51.355 - 224.960

Yatırım amaçlı gayrimenkuller 3.096.236 (52.529) - 3.043.707

Maddi duran varlıklar 2.022 (647) - 1.375

Maddi olmayan duran varlıklar 180 (21) - 159

Peşin ödenmiş giderler - - 850 850

Verilen avanslar 108.063 (108.063) - -

Diğer duran varlıklar 69.240 (6.493) (850) 61.897

Toplam Varlıklar 4.753.110 (258.695) - 4.494.415
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Yükümlülükler

Daha Önce
Raporlanan

31 Aralık
2012

UFRS-11
Standardındaki

Değişikliğin
Etkisi

SPK Finansal
Raporlama 

Format
Değişikliğinin

Etkisi

Yeniden
Düzenlenmiş

31 Aralık
2012

Kısa Vadeli Yükümlülükler 731.083 (63.534) - 667.549

Kısa vadeli borçlanmalar 266.005 (73.413) (122.247) 70.345 
Uzun vadeli borçlanmaların 
kısa vadeli kısımları - - 122.247 122.247
Ticari borçlar 64.996 10.676 537 76.209

-İlişkili taraflara ticari borçlar 7.183 17.761 - 24.944
-İlişkili olmayan taraflara Ticari 
borçlar 57.813 (7.085) 537 51.265

Alınan avanslar 379.120 (15) (379.105) -
 Diğer borçlar - - 7.115 7.115

-İlişkili olmayan taraflara diğer 
borçlar - - 7.115 7.115

Ertelenmiş gelirler - - 388.896 388.896
Dönem karı vergi yükümlülüğü 448 - - 448
Diğer kısa vadeli 
yükümlülükler 20.514 (782) (17.443) 2.289

Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.174.992 (195.161) - 979.831

Uzun vadeli borçlanmalar 954.796 (188.229) - 766.567
Ticari borçlar 213.101 (101) - 213.000

-İlişkili olmayan taraflara Ticari 
borçlar 213.101 (101) - 213.000

Uzun vadeli karşılıklar 232 - - 232
-Çalışanlara sağlanan faydalara 
İlişkin uzun vadeli karşılıklar 232 - - 232

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 6.831 (6.831) - -
Diğer uzun vadeli 
yükümlülükler 32 - - 32

Toplam yükümlülükler 1.906.075 (258.695) - 1.647.380

Özkaynaklar 2.847.035 - - 2.847.035

Ödenmiş sermaye 500.000 - - 500.000
Pay ihraç primleri 25.770 - - 25.770
Kardan ayrılmış kısıtlanmış 
yedekler 5.239 - - 5.239
Geri alınmış paylar (1.195) - - (1.195)
Geçmiş yıl karları 1.980.336 - - 1.980.336
Net dönem karı 336.885 - - 336.885

Toplam Kaynaklar 4.753.110 (258.695) - 4.494.415
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2012

Daha Önce
Raporlanan

1 Ocak-
31 Aralık 2012

UFRS-11
Standardındaki

Değişikliğin
Etkisi

SPK Finansal
Raporlama 

Format
Değişikliğinin

Etkisi

Yeniden
Düzenlenmiş

1 Ocak-
31 Aralık 2012

Hasılat 226.705 (1.674) - 225.031

Satışların maliyeti (-) (86.757) 418 - (86.339)

Brüt Kar 139.948 (1.256) - 138.692

Genel yönetim giderleri (-) (12.440) 722 - (11.718)

Pazarlama giderleri (-) (5.862) 583 - (5.279)

Yatırım amaçlı gayrimenkuller 159.824 (3.186) - 156.638

Esas faaliyetlerden diğer gelirler 1.265 (5) 593 1.853

Esas faaliyetlerden diğer giderler 
(-) (1.117) 12 (1.909) (3.014)

Esas Faaliyet Karı/Zararı 281.618 (3.130) (1.316) 277.172

Özkaynak yöntemiyle değerlenen 
yatırımların karlarından/
zararlarından paylar - - 11.776 11.776

Finansman Geliri/Gideri Öncesi 
Faaliyet Karı/Zararı 281.618 (3.130) 10.460 288.948

Özkaynak yöntemiyle değerlenen 
yatırımların karlarından/
zararlarından paylar 22.251 (10.475) (11.776) -

Finansman gelirleri 90.678 (3.550) 590 87.718

Finansman giderleri (-) (48.699) 12.959 (1.909) (37.649)

Sürdürülen Faaliyetler Vergi 
Öncesi Karı/Zararı  345.848 (4.196) (2.635) 339.017

Dönem vergi gelir/gideri (8.963) 6.831 - (2.132)

Dönem Karı/Zararı 336.885 2.635 (2.635) 336.885
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2.4. Önemli muhasebe politikalarının özeti

Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları 
aşağıda özetlenmiştir:

Nakit ve nakit benzeri değerler

Nakit ve nakit benzeri değerler, eldeki nakit, vadesiz ve üç aydan kısa vadeli banka 
mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye 
sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan vadesi üç ay veya daha kısa olan 
yatırımları içermektedir (Not 4).

İlişkili taraflar

Konsolide finansal tablolar açısından ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim 
Kurulu üyeleri, aileleri, Torun Ailesi ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı 
şirketler, iştirak ve ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmişlerdir.  
(Not 23).

Dövizli işlemler

Dönem içinde gerçekleşen dövizli işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları 
üzerinden çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülükler, bilanço tarihinde 
geçerli olan döviz kurları üzerinden fonksiyonel para birimine çevrilmiştir. Dövize 
dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevirimlerinden doğan kur kazancı veya 
zararları konsolide kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmıştır.

Finansal yatırımlar

Sınıflandırma

Grup’un, finansal varlıkları, ticari alacaklar ile nakit ve nakit benzerlerinden 
oluşmaktadır. Yönetim, finansal varlıklarının sınıflandırmasını satın alındıkları 
tarihte yapar.

a) Krediler ve alacaklar

Krediler ve alacaklar, sabit veya belirli ödemeleri olan, aktif bir piyasada işlem 
görmeyen ve türev araç olmayan finansal varlıklardır. Vadeleri bilanço tarihinden 
itibaren 12 aydan kısa ise dönen varlıklar, 12 aydan uzun ise duran varlıklar olarak 
sınıflandırılırlar.

Ticari alacaklar çoğunlukla konut projelerinin satış vaadi sözleşmelerine dayalı olarak 
vadeli satışlardan kaynaklanan alacaklar ile alışveriş merkezi kira alacaklarından 
oluşmaktadır.
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b) Türev finansal araçlar

Grup kredilerden dolayı maruz kaldığı nakit akış riskinden kaynaklanan risklere karşı 
etkin bir koruma sağlamak amaçlı olarak faiz oranı swap işlemleri yapmaktadır. Risk 
muhasebesi yönünden TMS 39 “Finansal araçların muhasebeleştirilmesi” standardına 
ait gerekli dokümantasyon koşulunu taşımayan işlemler konsolide finansal tablolarda 
“Diğer finansal yükümlülükler” hesap kalemi altında türev finansal araçlar olarak 
muhasebeleştirilir.

Muhasebeleştirme ve Ölçümleme

Finansal varlıklar, alım-satımın yapıldığı tarihte kayıtlara alınır. Alım-satım yapılan 
tarih, yönetimin varlığı alım satım yapmayı vaat ettiği tarihtir. Gerçeğe uygun değer 
değişimleri gelir tablosu ile ilişkilendirilen finansal varlıklar hariç diğer yatırımlar 
deftere ilk olarak gerçeğe uygun değerine işlem maliyeti eklenmek suretiyle kaydedilir. 
Gerçeğe uygun değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilişkilendiren finansal varlıklar, 
gerçeğe uygun değeriyle değerlenir ve işlem maliyetleri, kapsamlı gelir tablosunda 
giderleştirilir. Finansal varlıklardan doğan nakit akım alım hakları sona erdiğinde 
veya transfer edildiğinde ve Grup tüm risk ve getirilerini transfer ettiğinde, finansal 
varlıklar defterlerden çıkartılır. Gerçeğe uygun değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla 
ilişkilendiren finansal varlıklar müteakip dönemlerde gerçeğe uygun değerleriyle 
muhasebeleştirilmektedirler. Krediler ve alacaklar etkin faiz oranı kullanılarak iskonto 
edilmiş değerleriyle muhasebeleştirilmektedir.

Alım satım amaçlı türev finansal araçlar, konsolide finansal tablolara ilk olarak maliyet 
değerleri ile yansıtılır ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri 
üzerinden değerlenir. Bu enstrümanların gerçeğe uygun değerlerinde meydana gelen 
değişikliklerden kaynaklanan kazanç ve kayıplar gelir veya gider olarak konsolide 
kapsamlı gelir tablosu ile ilişkilendirilir. 

Gerçeğe uygun değeri pozitif olan türev ürünleri konsolide bilançolarda varlıklarda, 
negatif olanlar ise yükümlülüklerde muhasebeleştirilmektedir.

Ticari alacaklar ile ilgili değer düşüklüğü tespiti ticari alacaklar ile ilgili muhasebe 
politikalarında açıklanmıştır.

Ticari alacaklar ve borçlar

Şirket tarafından bir alıcıya ürün ya da hizmet sağlanması sonucunda oluşan ticari 
alacaklar, tahakkuk etmemiş finansman gelirlerden netleştirilmiş olarak gösterilirler. 
Tahakkuk etmemiş finansman gelirleri sonrası ticari alacaklar, orijinal fatura 
değerinden kayda alınan alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin 
faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplanır. Belirlenmiş faiz oranı olmayan kısa 
vadeli alacaklar, orijinal etkin faiz oranının etkisinin çok büyük olmaması durumunda, 
maliyet değerleri üzerinden gösterilmiştir (Not 7).
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Şirket, tahsil imkânının kalmadığına dair objektif bir delil olduğu takdirde ilgili ticari 
alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır. Söz konusu bu karşılığın tutarı, 
alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün 
tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak 
üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak 
iskonto edilen değeridir.

Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, şüpheli alacak tutarının 
tamamının veya bir kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan 
şüpheli alacak karşılığından düşülerek diğer gelirlere kaydedilir. 

Ticari borçlar, satıcılardan doğrudan ürün ve hizmet almak suretiyle oluşan borçlardır. 
Ticari borçlar ve diğer yükümlülükler tahakkuk etmemiş finansman giderlerinden 
netleştirilmiş olarak gösterilirler. Tahakkuk etmemiş finansman giderleri sonrası 
ticari borçlar ve diğer yükümlülükler, orijinal fatura değerinden kayda alınan borçların 
izleyen dönemlerde ödenecek tutarlarının etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi 
ile hesaplanır. Belirlenmiş faiz oranı olmayan kısa vadeli borçlar, orijinal etkin faiz 
oranının etkisinin çok büyük olmaması durumunda, maliyet değerleri üzerinden 
gösterilmiştir.

Avanslar

Konut projeleriyle ilgili yapılan satış vadesi sözleşmeleri dolayısıyla alınan avanslar, 
konutların muhtemel teslim tarihi göz önüne alınarak kısa ve uzun vadeli olarak 
sınıflandırılır. Diğer operasyonel sebeplerden alınan avanslar, avansın alınma amacına 
ve süresine yönelik olarak kısa ve uzun vadeli olarak sınıflandırılır.

Finansal borçlar ve borçlanma maliyeti

Finansal borçlar, alındıkları tarihlerde, alınan finansal borç tutarından işlem giderleri 
çıkartıldıktan sonraki değerleriyle kaydedilir. Finansal borçlar, takip eden tarihlerde, 
etkin faiz oranı ile hesaplanmış iskonto edilmiş değerleri ile konsolide finansal 
tablolarda takip edilirler. 1 Ocak 2009’dan sonra başlayan projeler için kullanıma 
veya satışa hazır hale getirilmesi için önemli ölçüde zaman geçmesi gereken varlıklar 
(“özellikli varlıklar”) söz konusu olduğunda, elde edilmesi, inşası veya üretimi ile 
doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri, ilgili özellikli varlığın maliyetinin 
bir parçası olarak aktifleştirilir. 1 Ocak 2009’dan önceki dönemlerde TMS 23’te o zaman 
mevcut olan opsiyon çerçevesinde borçlanma maliyetleri giderleştirilmekteydi.
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Finansal kiralamalar 

Grup-kiracı olarak

Finansal Kiralama

Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varlık, varlığın kiralama döneminin 
başındaki vergi avantaj veya teşvikleri düşüldükten sonraki gerçeğe uygun değerinden 
veya asgari kira ödemelerinin o tarihte indirgenmiş değerinden düşük olanı üzerinden 
aktifleştirilir. Anapara kira ödemeleri yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe 
azaltılır. Faiz ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi boyunca konsolide kapsamlı 
gelir tablosunda giderleştirilir. Finansal kiralama yoluyla edinilen varlıklar ağırlıklı 
olarak yatırım amaçlı gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçasını oluşturduğundan, 
(asansör, yürüyen merdiven vs.) yatırım amaçlı gayrimenkullerin maliyeti içinde 
sınıflandırılmaktadır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller finansal tablolarda piyasa 
değeri ile gösterilmekte olup bu değer finansal kiralama ile alınan bu ek parçaları da 
kapsamaktadır. Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borçlar bilançoda 
“Finansal borçlar” kaleminde gösterilmektedir. Finansal kiralama ile ilgili faiz ve kur 
farkı giderleri kapsamlı gelir tablolarına yansıtılmaktadır.

Operasyonel Kiralama

Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama 
işlemi, işletme kiralaması olarak sınıflandırılır. İşletme kiraları olarak yapılan 
ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile kapsamlı gelir tablosuna gider 
olarak kaydedilir. 

Grup-kiralayan olarak

Operasyonel Kiralama

Operasyonel kiralamada, kiralanan varlıklar, konsolide bilançoda yatırım amaçlı 
gayrimenkuller altında sınıflandırılmış ve elde edilen kira gelirleri kiralama dönemi 
süresince, eşit tutarlarda konsolide kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmıştır. Kira 
geliri kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile konsolide kapsamlı gelir tablosuna 
yansıtılmaktadır. Grup’un ana faaliyet konusu olan kiralama gelirleri, gelirler altında 
sınıflandırılmaktadır (Not 16).

Dönem vergi gideri ve ertelenen vergi

Şirket Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesi d-4 bendine göre Kurumlar 
Vergisi’nden muaftır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi 6-a bendine göre ise 
gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kazançları stopaja tabi tutulmuş olmakla 
birlikte, 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile stopaj oranı “0” olarak belirlenmiştir. 
Bu nedenle Şirket’in ilgili döneme ilişkin kazançlarından kaynaklanan bir vergi 
yükümlülüğü mevcut değildir (Not 22).
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Şirket’in bağlı ortaklıklarından TRN, Antalya Deepo’nun gayrimenkul portföyünde 
bulunmasının sakıncalı olması dolayısıyla, kısmi bölünme yoluyla kurulmuş olup, ilgili 
gayrimenkuller TRN’ye devredilmiştir. Anonim şirket statüsünde kurulmuş olan TRN, 
Kurumlar Vergisi Kanunu’na tabidir. 

Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin 
konsolide finansal tablolarda yer alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki 
geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenen vergi hesaplanmasında yürürlükteki 
vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibariyle geçerli bulunan vergi oranları kullanılır 
(Not 22). Şirketin kurumlar vergisi istisnası bulunduğundan, herhangi bir ertelenmiş 
vergi varlığı ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bağlı ortaklıklardan TRN’nin sahip 
olduğu Antalya Deepo AVM ile ilgili sakıncanın giderilmesini takiben TRN’nin, Torunlar 
GYO ile birleşmesi planlandığından, ilgili yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun 
değeri ile taşınan değeri arasındaki farktan ertelenen vergi hesaplanmamıştır. 

Kıdem tazminatı karşılığı 

Kıdem tazminatı karşılığı, Grup’un, Türk İş Kanunu uyarınca personelin emekliye 
ayrılmasından doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam 
karşılığının bugünkü değerini ifade eder. Türkiye’de geçerli olan çalışma hayatını 
düzenleyen yasalar ve Türk İş Kanunu uyarınca, grubun bir yılını tamamlayan ve 
sebepsiz yere işten çıkartılan, askerlik görevini yapmak için çağrılan, vefat eden, 
25 yıllık hizmet süresini doldurup (kadınlarda 20 yıl) emeklilik yaşını doldurarak 
(kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş) emekli olan çalışanlarına kıdem tazminatı ödeme 
yükümlülüğü vardır.

23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle ilgili yasa değiştiğinden, emeklilikten önceki hizmet 
süresiyle bağlantılı, bazı geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır. 

Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 
Aralık 2013 tarihi itibariyle 3.438 TL ile sınırlandırılmıştır (31 Aralık 2012: 3.033 TL).

Tanımlanmış sosyal yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri ile ilgili ayrılan karşılık 
öngörülen yükümlülük yöntemi kullanılarak hesaplanır. Tüm aktüeryal karlar ve 
zararlar konsolide kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir.

TFRS, belirli fayda planları dahilinde muhtemel tazminat yükümlülüğünün 
tahmin edilebilmesi için aktüer değerleme öngörülerinin geliştirilmesini gerektirir. 
Konsolide finansal tablolarda, Grup öngörülen yükümlülük yöntemini uygulayarak 
ve geçmiş yıllardaki deneyimlerine dayanarak, hizmet süresini sonlandırdığı tarih 
itibariyle kıdem tazminatı almaya hak kazananları temel alarak bir yükümlülük 
hesaplamaktadır. Bu karşılık, gelecekte çalışanların emekliliklerinden doğacak 
muhtemel yükümlüklerin bugünkü değerinin tahmin edilmesiyle bulunmaktadır.

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile 
orantılı olarak artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen 
etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösterir. Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı, 
kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren 
geçerli olan 3.125 TL tavan tutarı (1 Ocak 2012: 2.917 TL) üzerinden hesaplanmaktadır.
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Borç karşılıkları, koşullu varlıklar ve yükümlülükler

Karşılıklar; Grup’un bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan 
yasal veya yapısal bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için 
ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışının gerçekleşme olasılığının muhtemel 
olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği 
durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Gelecek dönemlerde oluşması beklenen faaliyet 
zararları için karşılık ayrılmaz.

Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde 
bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip 
gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar konsolide 
finansal tablolara dahil edilmemekte ve şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak 
değerlendirilmektedir (Not 14).

Stoklar

Stoklar, maliyetin veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir. Stoklara 
dahil edilen maliyet unsurları Grup tarafından satış amaçlı konut inşa etmek için 
elde tutulan arsalar ve bu arsalar üzerinde inşaatı devam etmekte olan konutların 
maliyetlerinden oluşmaktadır. Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, 
dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için 
katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların birim maliyeti, elde etme maliyeti veya 
net gerçekleşebilir değerin düşük olanı yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. İnşaatına 
1 Ocak 2009 öncesi başlanan stokların (TMS 23’e göre özellikli varlık olarak tanımlanan 
stoklar) üzerine borçlanma maliyetleri aktifleştirilmezken bu tarihten sonra 
başlayan projelerde ilişkilendirilebilinen borçlanma maliyetleri aktifleştirilmektedir. 
Halihazırda veya ileride üzerinde konut inşaatı yapılacak arsalar stoklar içerisinde 
değerlendirilmiştir. Stoklar, konut inşaatlarının muhtemel bitiş tarihi göz önüne 
alınarak kısa ve uzun vadeli olarak sınıflandırılmıştır (Not 9).

Maddi duran varlıklar ve ilgili amortismanlar 

Maddi duran varlıklar elde etme maliyeti üzerinden, birikmiş amortisman ve gerekli 
olduğu durumlarda değer düşüklüğü karşılığı ayrıldıktan sonraki net değerleri ile 
gösterilmektedir. Maliyet bedeli, varlığın faaliyetini planlanan gibi gerçekleştirmesi 
için katlanılan doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetleri de içerir.

Amortisman, maddi duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri baz alınarak 
doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır (Not 10).
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Maddi duran varlıklar için tahmin edilen faydalı ömürler aşağıdaki gibidir:

Yıllar
Motorlu taşıtlar 5
Demirbaşlar 4-5

Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek 
faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları maddi duran varlığın maliyetine 
eklenmekte ve kalan faydalı ömrü boyunca amortismana tabi tutulmaktadır. Bu 
kalemler haricindeki harcamalar ise gider olarak muhasebeleştirilmektedir. 

Maddi duran varlıkların bilançoda taşınan değeri tahmini geri kazanılabilir değerinin 
üzerinde olması durumunda söz konusu varlığın değeri geri kazanılabilir değerine 
indirilir ve ayrılan değer düşüklüğü karşılığı gider hesapları ile ilişkilendirilir.

Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan satış karı veya zararı, kayıtlı 
değeri ile tahsil olunan tutarların karşılaştırılması sonucu belirlenir ve cari dönemde 
ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır.

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları 
ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar 
beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal itfa yöntemi kullanılarak itfaya tabi tutulur. 
Beklenen faydalı ömür ve itfa yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası 
etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler 
ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. 

İnşaat Sözleşmeleri

Grup’un TMS 11 “İnşaat Sözleşmeleri” kapsamına giren bir faaliyeti yoktur. Grup’un 
gayrimenkul alanındaki faaliyetleri TFRYK 15 “Gayrimenkul İnşaatına Yönelik 
Anlaşmalar” adlı yorumda da teyit edildiği üzere TMS 18 “Hasılat” çerçevesinde 
muhasebeleştirilmektedir.

Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar

Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar kayıtlı değerlerinin, kullanılmak suretiyle 
değil, satış işlemi sonucu geri kazanıldığı durumlarda satış amaçlı elde tutulan duran 
varlıklar olarak sınıflandırılır ve amortisman ayrılması durdurulur. Satış amaçlı 
elde tutulan duran varlıklar kayıtlı değerleri ile gerçeğe uygun değerlerinden satış 
giderlerinin çıkarılması sonucu oluşan değerden, düşük olanı ile değerlenir. Şirket’in 
31 Aralık 2013 itibariyle satış amaçlı elde tutulan duran varlıkları yoktur (31 Aralık 2012: 
Yoktur).

204 TORUNLAR GYO 2013 FAALİYET RAPORU FİNANsAL bİLGİLER
►



TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
31 ARALIK 2013 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN  
AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 
(TuTarlar aksi belirTilmedikçe bin Türk lirası [“Tl”] olarak ifade edilmişTir.)

Yatırım amaçlı gayrimenkuller

Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak veya idari maksatlarla veya işlerin normal 
seyri esnasında satılmak yerine, kira elde etmek veya değer kazanımı amacıyla veya her 
ikisi için tutulan araziler ve binalar yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırılır 
ve gerçeğe uygun değer yöntemi ile değerlenir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe 
uygun değerindeki bir değişiklikten kaynaklanan kazanç veya zarar, oluştuğu dönemde 
kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir (Not 8).

Yatırım amaçlı bir gayrimenkul, ancak ve ancak, gayrimenkulle ilgili gelecekteki 
ekonomik yararların işletmeye girişinin muhtemel olması ve yatırım amaçlı 
gayrimenkulün maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması durumunda varlık 
olarak kayıtlara alınır.

Yatırım amaçlı gayrimenkulün kullanım dışı kalması veya elden çıkarılması 
durumunda meydana gelen kazanç veya kayıplar; varlığın elden çıkarılmasından 
kaynaklanan net tahsilatlar ile gayrimenkulün defter değeri arasındaki farktır ve 
kullanıma son verilme veya elden çıkarılma döneminde yatırım amaçlı gayrimenkul net 
değer artış kârı veya zararı olarak muhasebeleştirilir.

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin ilk muhasebeleştirmesinde maliyet bedeli ile kayıtlara 
alınır. Maliyet bedeli; başlangıçta yatırım amaçlı gayrimenkulün elde edilmesine 
ilişkin olarak gerçekleştirilen maliyetler ile yatırım amaçlı bir gayrimenkule daha 
sonradan yapılan ilave, değişiklik veya hizmet maliyetlerini içerir. Bu maliyete 
işlem maliyeti ve borçlanma maliyeti de dahil edilir. Özellikli bir yatırım amaçlı 
gayrimenkulün alımı, inşası veya üretimi sırasında ortaya çıkan borçlanma maliyetleri 
aktifleştirilir, söz konusu aktifleştirme, varlık tamamlanana kadar devam eder. Grup, 
gayrimenkule ilişkin günlük hizmet giderlerini yatırım amaçlı gayrimenkulün defter 
değerinde muhasebeleştirmemektedir. Bu maliyetler gerçekleştikçe kâr veya zararda 
muhasebeleştirilir. Gayrimenkule ilişkin “bakım ve onarım” harcamaları oluştukları 
dönemde gelir tablosu ile ilişkilendirilir.

Grup, ilk muhasebeleştirme sonrasında, yatırım amaçlı gayrimenkullerini gerçeğe 
uygun değer yöntemi ile değerlemektedir. Gerçeğe uygun değerin tespitinde, aktif 
piyasa fiyatı gerekli görülen durumlarda spesifik olarak söz konusu varlığın, yapısal 
özellikleri, koşulları ve konumu göz önünde bulundurularak değiştirilebilir. Bu bilginin 
olmadığı durumlarda, Grup indirgenmiş nakit akım yöntemi gibi alternatif değerleme 
yöntemlerine başvurmaktadır. Grup makul ölçülere göre hesaplanmış bir dizi gerçeğe 
uygun değer tahmini arasından en güvenilir tahmini yapabilmek için söz konusu 
farklılıkları oluşturan koşulları dikkate alır.

Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri, gayrimenkulün geliştirilmesi 
veya kıymetinin artırılmasına yönelik gelecekteki yatırım harcamalarını ve söz konusu 
harcamalardan gelecekte elde edilecek yararları yansıtmaz.

205İş, Alışverİş ve YAşAm AlAnlArı Gelİştİrmek Üzerİne 10 İYİ Fİkİr



TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
31 ARALIK 2013 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN  
AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 
(TuTarlar aksi belirTilmedikçe bin Türk lirası [“Tl”] olarak ifade edilmişTir.)

Grup, inşaat halindeki gayrimenkullerini gerçeğe uygun değerleriyle değerlemektedir. 
İnşaat halindeki gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir biçimde 
değerlendirilebilmesi için yönetim tarafından; inşaatın tamamlanma derecesi, inşaatı 
yapılan projenin piyasada karşılaştırılabilirliği, tamamlanmaya müteakip oluşacak 
nakit girişlerinin güvenilir bir şekilde belirlenebilmesi, söz konusu gayrimenkule özgü 
riskler, aynı özelliklerdeki bir başka inşaata ilişkin geçmiş deneyimler ve imar izinleri 
gibi faktörler dikkate alınır.

Grup yatırım amaçlı gayrimenkulünün stoklara veya maddi duran varlıklara 
transferini ancak ve ancak kullanımında bir değişiklik olduğu zaman gerçekleştirir. 
Söz konusu kullanım değişikliği; geliştirme yaptıktan sonra satmak amacıyla 
geliştirme faaliyetinin başlamasıdır. Grup, yatırım amaçlı gayrimenkulünü herhangi 
bir geliştirme yapmadan elden çıkarmaya karar verirse, gayrimenkulü bilançodan 
çıkarana kadar yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırmaya devam eder. Benzer 
şekilde, Grup’un mevcut bir yatırım amaçlı gayrimenkulünü, ileride de yatırım amaçlı 
gayrimenkul olarak kullanmaya devam etmek amacıyla yeniden geliştirmeye başlaması 
durumunda, bu gayrimenkul yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kalır ve yeniden 
geliştirme sürecinde sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak maddi duran 
varlık olarak yeniden sınıflandırılma yapılmaz.

Varlıklarda değer düşüklüğü

Şirket, maddi duran varlıkları da içeren her varlık için her bir bilanço tarihinde, 
söz konusu varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup 
olmadığını değerlendirir. Böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir 
tutarı tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi 
bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından 
yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Geri kazanılabilir tutar varlığın net 
satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. Kullanım değeri, 
bir varlığın sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından 
elde edilmesi beklenen nakit akımlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer 
düşüklüğü kayıpları kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Bir varlıkta oluşan 
değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, 
değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla 
ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek 
şekilde geri çevrilir.

Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlaması

Faaliyet bölümleri raporlaması işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili 
merciine yapılan raporlamayla yeknesaklığı sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. 
İşletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili mercii bölüme tahsis edilecek 
kaynaklara ilişkin kararların alınmasından ve bölümün performansının 
değerlendirilmesinden sorumludur. Yönetim kurulu, işletmenin faaliyetlere ilişkin 
karar almaya yetkili mercii olarak belirlenmiştir (Not 3). 
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Gelirlerin kaydedilmesi

Gelirler, faaliyetlerinden dolayı Şirket’e ekonomik getiri sağlanması olasılığı olduğu ve 
gelirin güvenilir olarak ölçülebilmesinin mümkün olduğu zaman muhasebeleştirilir. 
Gelirler, katma değer vergisi ve satış vergileri düşüldükten sonra net olarak 
gösterilmiştir. Gelirin oluşması için aşağıdaki kriterlerin yerine gelmesi gerekmektedir.

Gayrimenkul kiralamalarından elde edilen kira gelirleri

Kiralanan gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri, tahakkuk esasına göre 
kaydedilmektedir. Gelir, bu işlemle ilgili oluşan ekonomik faydaların Şirket’e girişi 
mümkün görülüyorsa ve bu gelirin miktarı güvenilir bir şekilde ölçülebiliyorsa 
gerçekleşir. Dönemsel kira indirimleri gerçekleştiği dönemlerde kira gelirlerinden 
netleştirilerek gösterilmiştir.

Genel giderler yansıtma gelirleri

Şirket’in sahibi olduğu alışveriş merkezleriyle ilgili Torunlar GYO’ya kesilen ortak alan 
gideri faturaları yapılan anlaşmalara istinaden, alışveriş merkezi işletmecilerine ve/
veya kiracılara tahakkuk esasına göre yansıtılır.

Konut satışı

Konutların (envanter altında sınıflandırılan konutlar ve ofisler) satışından elde edilen 
gelir, aşağıdaki şartlar karşılandığında muhasebeleştirilir:

• Grup’un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi 
(satılan konutların risk ve kazanımlarının alıcıya transferi genellikle konutların 
kesin tesliminin yapılması ile oluşmuş sayılır).

• Grup’un mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan 
mallar üzerinde etkin bir kontrolünün olmaması, 

• Gelir tutarının güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi,
• İşlemle ilişkili olan ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması ve
• İşlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi.

Faiz geliri

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca 
elde edilecek tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın net defter değerine getiren 
efektif faiz oranına göre ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.

Temettü geliri

Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma 
hakkı doğduğu zaman konsolide finansal tablolara yansıtılır.
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Ödenmiş sermaye

Adi hisse senetleri özkaynaklarda sınıflandırılırlar. Yeni hisse senedi ihracıyla ilişkili 
maliyetler, vergi etkisi indirilmiş olarak tahsil edilen tutardan düşülerek özkaynaklarda 
gösterilirler.

Hisse senedi ihraç primleri

Hisse senedi ihraç primi Şirket’in elinde bulunan bağlı ortaklık ya da özkaynak 
yöntemiyle değerlenen yatırımların hisselerinin nominal bedelinden daha yüksek 
bir fiyat üzerinden satılması neticesinde oluşan farkı ya da Şirket’in iktisap ettiği 
şirketler ile ilgili çıkarmış olduğu hisselerin nominal değer ile gerçeğe uygun değerleri 
arasındaki farkı temsil eder.

İşletmenin geri satın alınan kendi hisseleri

Grup’un IMKB’den almış olduğu kendi hisse senetleri hazine hisse senetleri olarak 
adlandırılır ve özkaynakların içerisinde nominal değerleri üzerinden kaydedilir. 
Hazine hisselerinin alım/satımı kapsamlı gelir tablosu ile ilişkilendirilmez, doğrudan 
özkaynaklar üzerinde muhasebeleştirilir.

Hisse başına kazanç

Konsolide kapsamlı gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, ana ortaklık payına 
düşen konsolide net karın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama 
adedine bölünmesi ile tespit edilir.

Türkiye’de şirketler, sermayelerini hâlihazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl 
kazançlarından ve yeniden değerleme fonlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu 
ile artırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç 
hesaplamalarında, finansal tablolarda sunulan tüm dönemlerde ihraç edilmiş hisse gibi 
değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, 
hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkilerini de hesaplayarak bulunur.

Nakit akım raporlaması

Konsolide nakit akım tablolarında yer alan nakit ve nakit benzerleri, vadesi üç ayı 
geçmeyen nakit ve banka mevduatlarını içermektedir (Not 4).

Netleştirme/mahsup

İçerik ve tutar itibarıyla önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, 
finansal tablolarda ayrı gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları ve fonksiyonları 
açısından birbirine benzeyen kalemler itibarıyla toplanarak gösterilir. İşlem ve olayların 
özünün mahsubu gerekli kılması sonucunda, bu işlem ve olayların net tutarları 
üzerinden gösterilmesi veya varlıkların değer düşüklüğü indirildikten sonraki tutarları 
üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralının ihlali olarak değerlendirilmez.
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Temettüler

Grup, temettü gelirlerini ilgili temettüyü alma hakkı oluştuğu tarihte, konsolide 
finansal tablolara yansıtmaktadır. Temettü borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak 
beyan edildiği dönemde yükümlülük olarak konsolide finansal tablolara yansıtılır.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar, dönem karına ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer 
seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, 
bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasındaki tüm olayları 
kapsar. Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması 
durumunda, konsolide finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde 
düzeltir (Not 25).

2.5 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin Ve Varsayımları

Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar 
ve yükümlülüklerin tutarlarını, koşullu varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını 
ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek 
tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahminler yönetimin 
en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, muhasebe tahminleri doğası 
gereği gerçekleşen sonuçlarla birebir aynı tutarlarda neticelenmeyebilir. Gelecek 
finansal raporlama döneminde, varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerinde önemli 
düzeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerleri:

Konsolide finansal tablolarda, yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılan 
taşınmazların gerçeğe uygun değerinin bulunması esnasında kullanılan ekspertiz 
raporlarının temel varsayımları aşağıda belirtilmiştir:

Şirket, 2012 ve 2013 yıllarında yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun 
değerlerinin tespitine yönelik değerleme çalışmalarını Standart Gayrimenkul 
Değerleme Uygulamaları A.Ş.’ye, yaptırmıştır. Şirket yönetimi yatırım amaçlı 
gayrimenkullere yapılan harcamaların ilgili gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki 
etkisinin harcama tutarına eşit olduğunu varsaymaktadır.
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Konsolide finansal tablolarda, yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılan 
taşınmazların gerçeğe uygun değerinin bulunması esnasında kullanılan ekspertiz 
raporlarının temel varsayımları olarak değerleme yöntemi, iskonto oranı, yıllık kira 
artış oranı, kapitalizasyon oranı (son değerin bulunmasında kullanılan iskonto oranı) 
ve emsal m² değerleri aşağıda tablo formatında gösterilmiştir. 

31 Aralık 2013

Ekspertiz
raporu

tarihi
Değerleme

yöntemi
İskonto
oranı (*)

Yıllık 
kira

artış 
oranı

Kapitalizasyon
oranı

Emsal
m² değeri
TL (tam)

Bursa Korupark 
AVM 06.01.2014 Gelir indirgeme 9,75% 3,00% 6,5% -

Torium AVM 06.01.2014 Gelir indirgeme 9.75% 3,00% 6,5% -

Antalya Deepo 
AVM 06.01.2014 Gelir indirgeme 9,75% 3,00% 6,5% -

Bursa Zafer 
Plaza AVM 06.01.2014 Gelir indirgeme 9,75% 3,00% 6,5% -

Bulvar Samsun 
AVM 06.01.2014 Gelir indirgeme 9,75% 3,00% 6,5% -

Mall of İstanbul 06.01.2014
Emsal karşılaştırma/

Maliyet yaklaşımı - - - 3.750-5.200

Paşabahçe 
arazisi 06.01.2014 Emsal karşılaştırma - - - 2.035-6.105

Torun Tower 06.01.2014
Emsal karşılaştırma/

Maliyet yaklaşımı - - - 25.436

Antalya Deepo 
ilave arsalar 06.01.2014 Emsal karşılaştırma - - - 850-1.379

İstanbul İkitelli 
Kayabaşı arsa 06.01.2014 Emsal karşılaştırma - - - 350

İstanbul 
Beyoğlu 
Kemankeş 
binası 06.01.2014 Emsal karşılaştırma - - - 12.209

Bursa Korupark 
bağımsız 
bölümler 06.01.2014 Emsal karşılaştırma - - - 500-1.750

(*) Iskonto oranları her bir gayrimenkul için çoğunlukta olan döviz cinsinden nakit akımları baz alınarak 
tespit edilmiştir. Türkiye’de Avro ve ABD Doları kira sözleşmeleri sıklıkla tercih edilen para birimleridir.
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31 Aralık 2013

Ekspertiz
raporu

tarihi
Değerleme

yöntemi
İskonto
oranı (*)

Yıllık 
kira

artış 
oranı

Kapitalizasyon
oranı

Emsal
m² değeri
TL (tam)

Bursa Korupark 
AVM 11.03.2013 Gelir indirgeme 9,50% 3,00% 6,5% -

Torium AVM 11.03.2013 Gelir indirgeme 9,50% 3,00% 6,5% -

Antalya Deepo AVM 11.03.2013 Gelir indirgeme 9,50% 3,00% 6,5% -

Bursa Zafer Plaza 
AVM 11.03.2013 Gelir indirgeme 9,50% 3,00% 6,5% -

Bulvar Samsun 
AVM 11.03.2013

Değerden türetme/
Maliyet yaklaşımı 9,50% 3,00% 6,5% 72-94

Mall of İstanbul 11.03.2013
Emsal karşılaştırma/

Maliyet yaklaşımı - - - 3.750-5.200

Paşabahçe arazisi 11.03.2013 Emsal karşılaştırma - - - 4.948

Torun Tower 11.03.2013
Emsal karşılaştırma/

Maliyet yaklaşımı - - - 22.478

Antalya Deepo ilave
 arsalar 11.03.2013 Emsal karşılaştırma - - - 150-500

İstanbul İkitelli 
 Kayabaşı arsa 11.03.2013 Emsal karşılaştırma - - - 350

İstanbul Beyoğlu 
 Kemankeş binası 11.03.2013 Emsal karşılaştırma - - - 11.688

Bursa Korupark 
 bağımsız bölümler 11.03.2013 Emsal karşılaştırma - - - 500-1.750

(*) Iskonto oranları her bir gayrimenkul için çoğunlukta olan döviz cinsinden nakit akımları baz alınarak 
tespit edilmiştir. Türkiye’de Avro ve ABD Doları kira sözleşmeleri sıklıkla tercih edilen para birimleridir.

i. Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller altında 
sınıflandırdığı, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Emek Köyü’nde kain 53.185,61 m² 
yüzölçümlü alan üzerinde tesis edilmiş olan Bursa Korupark Alışveriş Merkezi Mayıs 
2007 tarihinde hizmete açılmıştır. Alışveriş merkezinin yönetim işleri Torun Alışveriş 
Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş. tarafından yürütülmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No: 1 Tebliğ hükümlerince Standart Gayrimenkul 
Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’ye hazırlatılan 6 Ocak 2014 tarihli ve SvP_13_TRGYO_10 
numaralı ekspertiz raporunda söz konusu gayrimenkulün 31 Aralık 2013 tarihindeki 
gerçeğe uygun değeri 761.707 TL olarak belirlenmiştir (Standart Gayrimenkul Değerleme 
ve Danışmanlık A.Ş.’ye hazırlatılan 11 Mart 2013 tarihli ve SvP_12_TRGYO_10 numaralı 
ekspertiz raporunda söz konusu gayrimenkulün 31 Aralık 2012 tarihindeki gerçeğe uygun 
değeri 695.068 TL olarak belirlenmiştir).
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ii. Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller ve stoklar altında 
sınıflandırdığı, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi’nde kain 140.926 m² 
sahalı arsa üzerinde Mall of Istanbul Projesi’ni gerçekleştirmektedir.

Mall of İstanbul Projesine ilişkin inşaat ruhsatı 18 Mart 2011 tarihinde alınmış olup 
eşanlı olarak inşaat başlatılmıştır. Proje, 129.186 m2 kapalı alana sahip AVM, 8.433 m2 
kapalı alana sahip ofis ve toplam 97.700 m2 kapalı alana sahip 4 konut bloğu ile 421.209 
m2’lik ortak alanı içeren toplam 656.528 m2 kapalı alan üzerinde kurulu olacaktır. 
4 konut bloğu içerisinde 1.081 adet daire ve 1 ofis bloğu içerisinde 180 adet ofis ve 24 
adet yatay ofis yer alacak olup, AVM’nin toplam kiralanabilir alanı 153.963 m2 olarak 
belirlenmiştir. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle projenin belli kısımları tamamlanmış 
olup, projenin genel tamamlanma oranı %77,78’dir. Projenin bütünüyle 2014 yılı üçüncü 
çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir.

Şirket Mall of İstanbul Projesi’nde yer alan AVM ile ilişkili yatırım maliyetlerini yatırım 
amaçlı gayrimenkuller içerisinde, satışı yapılacak olan konutlar ve ofisler ile ilgili 
maliyetleri ise stoklar içerisinde takip etmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No: 1 Tebliğ hükümlerince Standart Gayrimenkul 
Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’ye hazırlatılan 6 Ocak 2014 tarihli ve SvP_13_TRGYO_08 
numaralı ekspertiz raporunda söz konusu projenin 31 Aralık 2013 tarihindeki gerçeğe 
uygun değeri toplam 1.223.876 TL olarak belirlenmiştir (Standart Gayrimenkul 
Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’ye hazırlatılan 11 Mart 2013 tarihli ve SvP_12_TRGYO_08 
numaralı ekspertiz raporunda söz konusu projenin 31 Aralık 2012 tarihindeki gerçeğe 
uygun değeri toplam 1.002.014 TL olarak belirlenmiştir).

Projenin belirlenen gerçeğe uygun değerinin, yatırım amaçlı gayrimenkuller ve 
stok olarak dağılımının, mevcut tamamlanma seviyesinde sağlıklı bir şekilde 
yapılamamasından dolayı Grup 2013 yılına ilişkin bir değer artışını yatırım amaçlı 
gayrimenkuller üzerine yansıtmamıştır. 

iii. Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller altında 
sınıflandırdığı, İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Esenyurt Köyü’nde kain 44.571 m² 
yüzölçümlü alan üzerine Torium Alışveriş Merkezi projesini gerçekleştirmiştir. Torium 
AVM projesi tamamlanmış olup, AVM 30 Ekim 2010 tarihinde ziyarete açılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No: 1 Tebliğ hükümlerince Standart Gayrimenkul 
Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’ye hazırlatılan 6 Ocak 2014 tarihli ve SvP_13_TRGYO_04 
numaralı ekspertiz raporunda söz konusu gayrimenkulün 31 Aralık 2013 tarihindeki 
gerçeğe uygun değeri 584.643 TL olarak belirlenmiştir (Standart Gayrimenkul Değerleme 
ve Danışmanlık A.Ş.’ye hazırlatılan 11 Mart 2013 tarihli ve SvP_12_TRGYO_04 numaralı 
ekspertiz raporunda söz konusu gayrimenkulün 31 Aralık 2012 tarihindeki gerçeğe uygun 
değeri 583.750 TL olarak belirlenmiştir). Torium projesi kapsamında, Torium AVM’den 
bağımsız olarak inşa edilen Torium Konutları stoklar içerisinde takip edilmektedir  
(Not 9).
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iv. Şirket’ in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller altında 
sınıflandırdığı, İstanbul İli, Beykoz İlçesi’nde kain 70.645 m² yüzölçümlü arsası 
mevcuttur ve 3.935 m2 alanlı iskele ve rıhtım için 49 yıllık kullanım hakkına sahiptir. 
Söz konusu arsa üzerinde 5 Yıldızlı Otel ve Apart Otel (Villa) projesi yapılması 
planlanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No: 1 Tebliğ hükümlerince Standart Gayrimenkul 
Değerleme Uygulamaları A.Ş.’ye hazırlatılan 6 Ocak 2014 tarihli SvP_12_TRGYO_22 
numaralı ekspertiz raporunda söz konusu gayrimenkulün 31 Aralık 2013 tarihindeki 
gerçeğe uygun değeri 395.438 TL olarak belirlenmiştir.(Standart Gayrimenkul Değerleme 
Uygulamaları A.Ş.’ye hazırlatılan 11 Mart 2013 tarihli SvP_12_TRGYO_22 numaralı 
ekspertiz raporunda söz konusu gayrimenkulün 31 Aralık 2012 tarihindeki gerçeğe uygun 
değeri 355.793 TL olarak belirlenmiştir)

v. Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller altında 
sınıflandırdığı, İstanbul İli, Şişli İlçesi, 2.Bölge’de kain 11.099 m² yüzölçümlü alan 
üzerine Torun Tower Projesi’ni gerçekleştirmektedir. Torun Tower Projesi’ne ilişkin 
ruhsat 30 Eylül 2011’de alınmış olup, inşaat çalışmaları Kasım 2011’de başlamıştır. Proje 
toplam 106.080m2 brüt alanlı, 188 bağımsız bölüm ve tek bloktan oluşmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No: 1 Tebliğ hükümlerince Standart Gayrimenkul 
Değerleme Uygulamaları A.Ş.’ye hazırlatılan 6 Ocak 2014 tarihli ve SvP_13_TRGYO_02 
numaralı ekspertiz raporunda söz konusu gayrimenkulün 31 Aralık 2013 tarihindeki 
gerçeğe uygun değeri 374.951 TL olarak belirlenmiştir. (Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
Seri: IV No: 1 Tebliğ hükümlerince Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları 
A.Ş.’ye hazırlatılan 11 Mart 2013 tarihli ve SvP_12_TRGYO_02 numaralı ekspertiz 
raporunda söz konusu gayrimenkulün 31 Aralık 2012 tarihindeki gerçeğe uygun değeri 
279.562 TL olarak belirlenmiştir.).

vi. Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller altında 
sınıflandırdığı, Antalya İli, Merkez İlçesi, Koyunlar Köyü’nde kain 67.319,78 m² 
yüzölçümlü alan üzerinde tesis edilmiş olan Antalya Deepo Alışveriş Merkezi Ekim 2004 
tarihinde hizmete açılmıştır. Alışveriş merkezinin kiralama ve yönetim işleri Torun 
Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş. tarafından yürütülmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No: 1 Tebliğ hükümlerince Standart Gayrimenkul 
Değerleme Uygulamaları A.Ş.’ye hazırlatılan 06 Ocak 2014 tarihli 2012/SvP_13_TRGYO_14 
numaralı ekspertiz raporunda söz konusu gayrimenkulün 31 Aralık 2013 tarihindeki 
gerçeğe uygun değeri 238.487 TL olarak belirlenmiştir (Standart Gayrimenkul Değerleme 
Uygulamaları A.Ş.’ye hazırlatılan 11 Mart 2013 tarihli 2012/SvP_12_TRGYO_14 numaralı 
ekspertiz raporunda söz konusu gayrimenkulün 31 Aralık 2012 tarihindeki gerçeğe uygun 
değeri 212.637 TL olarak belirlenmiştir).
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Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş.’nin, ilgili gayrimenkulün, 
gayrimenkul yatırım ortaklığı portföyüne alınmasında, Kepez Belediyesi İmar 
Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediye İmar Müdürlüğü’nce bölgeye ait 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı’nın onaylanması ve bunu takiben alışveriş merkezi için 
gerekli yasal izinlerin tamamlanması koşuluyla bir sakınca olmadığı görüşü mevcuttur. 
Bu nedenle Şirket, 9 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul’da, 
Antalya İli, Merkez İlçesi, Koyunlar Köyü’nde bulunan Antalya Deepo Alışveriş 
Merkezi’ni kayıtlı değerleri üzerinden “kısmi bölünme” yolu ile 31 Mart 2010 tarihi 
itibariyle tescil edilen TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş.’ye (“TRN”) 
devretme kararı almıştır. İlgili transfer 31 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

vii. Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller altında 
sınıflandırdığı, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi’nde kain 9.622 m² 
yüzölçümlü alan üzerinde tesis edilmiş olan Bursa Zafer Plaza Ekim 1999 tarihinde 
hizmete açılmıştır. Alışveriş merkezinin kiralama ve yönetim işleri Zafer Plaza 
İşletmecilik A.Ş. tarafından yürütülmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No: 1 Tebliğ hükümlerince Standart Gayrimenkul 
Değerleme Uygulamaları A.Ş.’ye hazırlatılan 6 Ocak 2014 tarihli ve SvP_13_TRGYO_09 
numaralı ekspertiz raporunda söz konusu gayrimenkulün 31 Aralık 2013 tarihindeki 
gerçeğe uygun değeri 222.922TL olarak belirlenmiştir (Standart Gayrimenkul Değerleme 
Uygulamaları A.Ş.’ye hazırlatılan 11 Mart 2013 tarihli ve SvP_12_TRGYO_09 numaralı 
ekspertiz raporunda söz konusu gayrimenkulün 31 Aralık 2012 tarihindeki gerçeğe 
uygun değeri 197.948 TL olarak belirlenmiştir). Bu tutarlar ilgili gayrimenkulün Şirket 
hissesine düşen kısmı nispetindedir.

viii. Şirket’in, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller altında 
sınıflandırdığı, Antalya İli, Merkez İlçesi, Koyunlar Köyü’nde (Deepo AVM’ye bitişik 
parsellerde) kain 99.386 m² yüzölçümlü arsası mevcuttur. Bunun dışında mülkiyeti 
Hastalya Motorlu Vasıtalar Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait olan ve 21 yıl süre ile kullanım 
hakkı Torunlar GYO AŞ’ye ait olan 21.231 m² arsa da bulunmaktadır. Arsa üzerine 
yapılacak yeni yapılaşma ile Deepo AVM’nin büyütülmesi planlanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No: 1 Tebliğ hükümlerince Standart Gayrimenkul
Değerleme Uygulamaları A.Ş.’ye hazırlatılan 6 Ocak 2014 tarihli ve 2012/SvP_13_TRGYO_15 
numaralı ekspertiz raporunda söz konusu gayrimenkulün 31 Aralık 2013 tarihindeki 
gerçeğe uygun değeri 54.977 TL olarak belirlenmiştir (Standart Gayrimenkul Değerleme 
Uygulamaları A.Ş.’ye hazırlatılan 11 Mart 2013 tarihli ve 2012/SvP_11_TRGYO_15 numaralı 
ekspertiz raporunda söz konusu gayrimenkulün 31 Aralık 2012 tarihindeki gerçeğe uygun 
değeri 54.159 TL olarak belirlenmiştir).

ix. Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller altında 
sınıflandırdığı, Samsun İli, Büyükşehir Belediyesi’ne ait olup üzerinde şirket lehine 30 
yıllık irtifak hakkı tahsis edilen arsada, Bulvar Samsun AVM projesinin inşaatına 2011 
yılında başlanmış olup, AVM 2012 yılı Temmuz ayında ziyarete açılmıştır.
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No: 1 Tebliğ hükümlerince Standart Gayrimenkul 
Değerleme Uygulamaları A.Ş.’ye hazırlatılan 6 Ocak 2014 tarihli ve SvP_13_TRGYO_16 
numaralı ekspertiz raporunda söz konusu arsa üzerinde tahsis olunan irtifak hakkı 
ile yapılmakta olan AVM binasının 31 Aralık 2013 tarihindeki gerçeğe uygun değeri 
146.840 TL olarak belirlenmiş olup Grup’un %40’lık iştirak oranı üzerinden hissesine 
düşen karşılığı 58.736 TL’dir. (Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş.’ye 
hazırlatılan 11 Mart 2013 tarihli ve SvP_12_TRGYO_16 numaralı ekspertiz raporunda söz 
konusu arsa üzerinde tahsis olunan irtifak hakkı ile yapılmakta olan AVM binasının 
31 Aralık 2012 tarihindeki gerçeğe uygun değeri 131.307 TL olarak belirlenmiştir). Söz 
konusu AVM ve irtifak hakkının gerçeğe uygun değerinin belirlenmesinde değerden 
türetme ve maliyet yaklaşımı yöntemleri kullanılmış ve irtifak hakkı süresince 
ödenecek nisbi yıllık irtifak hakkı bedelleri gelecek nakit akımlarının içerisinde dikkate 
alınmıştır. 

x. Şirket’in, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller altında 
sınıflandırdığı, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Kayabaşı Köyü’nde kain 60.833 
m² yüzölçümlü arsası mevcuttur. Arsanın kullanımı ile ilgili Grup henüz bir karar 
vermemiş olup, halihazırda değer artış amacıyla elinde bulundurmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No: 1 Tebliğ hükümlerince Standart Gayrimenkul 
Değerleme Uygulamaları A.Ş.’ye hazırlatılan 6 Ocak 2014 tarihli ve SvP_13_TRGYO_03 
numaralı ekspertiz raporunda söz konusu gayrimenkulün 31 Aralık 2013 tarihindeki 
gerçeğe uygun değeri 21.292 TL olarak belirlenmiştir (Standart Gayrimenkul Değerleme 
Uygulamaları A.Ş.’ye hazırlatılan 11 Mart 2013 tarihli ve SvP_12_TRGYO_03 numaralı 
ekspertiz raporunda söz konusu gayrimenkulün 31 Aralık 2012 tarihindeki gerçeğe uygun 
değeri 21.292 TL olarak belirlenmiştir).

xi. Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller altında 
sınıflandırdığı, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesi’nde kain 1.501 
m² yüzölçümlü arsa üzerinde binası mevcuttur. Bina restore edilerek otel projesi 
gerçekleştirilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No: 1 Tebliğ hükümlerince Standart Gayrimenkul 
Değerleme Uygulamaları A.Ş.’ye hazırlatılan 6 Ocak 2014 tarihli ve SvP_13_TRGYO_06 
numaralı ekspertiz raporunda söz konusu gayrimenkulün 31 Aralık 2013 tarihindeki 
gerçeğe uygun değeri 18.326 TL olarak belirlenmiştir (Standart Gayrimenkul Değerleme 
Uygulamaları A.Ş.’ye hazırlatılan 11 Mart 2013 tarihli ve SvP_12_TRGYO_06 numaralı 
ekspertiz raporunda söz konusu gayrimenkulün 31 Aralık 2012 tarihindeki gerçeğe uygun 
değeri 17.545 TL olarak belirlenmiştir.

xii. Şirket’in, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller altında 
sınıflandırdığı, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Emek Köyü’nde kain Bursa Korupark 
Alışveriş Merkezi’nin eklentileri olan bir adet yunus havuzu, sosyal tesisler, ofis ve 
depoları bulunmaktadır.
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No: 1 Tebliğ hükümlerince Standart Gayrimenkul 
Değerleme Uygulamaları A.Ş.’ye hazırlatılan 6 Ocak 2014 tarihli ve SvP_13_TRGYO_11 
numaralı ekspertiz raporunda söz konusu gayrimenkulün 31 Aralık 2013 tarihindeki 
gerçeğe uygun değeri 18.054 TL olarak belirlenmiştir (Standart Gayrimenkul Değerleme 
Uygulamaları A.Ş.’ye hazırlatılan 11 Mart 2013 tarihli ve SvP_12_TRGYO_11 numaralı 
ekspertiz raporunda söz konusu gayrimenkulün 31 Aralık 2012 tarihindeki gerçeğe uygun 
değeri 16.645 TL olarak belirlenmiştir).

2.6 Portföy sınırlamalarına uyum

Finansal tablo dipnotlarından Not 28: ‘Ek Dipnot: Portföy Sınırlamalarına Uyumun 
Kontrolü’ içerisinde sunulan bilgiler, SPK’nın Seri XI, No: 29 sayılı ‘Sermaye Piyasasında 
Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’’nin 17. maddesi uyarınca finansal 
tablolardan türetilmiş özet bilgiler niteliğinde olup, SPK’nın Seri VI, No: 11 sayılı 
‘Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’’nin portföy sınırlamalarına 
uyumun kontrolüne ilişkin hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Not 28’de yer verilen 
bilgiler konsolide olmayan veriler olup söz konusu bilgiler konsolide finansal tablolarda 
yer verilen bilgilerle örtüşmeyebilir.

NOT 3-BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 

Torunlar GYO’nun raporlanabilir bölümleri yönetim tarafından proje bazında takip 
edilmektedir. Kaynakların tahsisi ve kullanımı ile ilgili karar alma mekanizması da 
aynı baza dayanmaktadır. Diğer bölümler altında sınıflandırılan önemli kalemler Bursa 
Korupark bağımsız bölümler ve İstanbul İkitelli Küçükçekmece arsalar gibi diğer büyük 
projelerlerle bağlantılı olup doğrudan onların parçası olmayan bölümlerdir.

Torunlar GYO’nun her bir faaliyet bölümü tarafından uygulanan muhasebe politikaları 
Şirket’in konsolide finansal tablolarında kullanılan SPK tarafından yayımlanan 
finansal raporlama standartlarıyla aynıdır. Her bir bölüm ile ilgili bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. Bölümlerin performansında brüt kar dikkate alınmaktadır.

216 TORUNLAR GYO 2013 FAALİYET RAPORU FİNANsAL bİLGİLER
►



TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
31 ARALIK 2013 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN  
AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 
(TuTarlar aksi belirTilmedikçe bin Türk lirası [“Tl”] olarak ifade edilmişTir.)

a) 31 Aralık 2013 itibariyle ve bu tarihte sona eren dönem için, raporlanabilir bölümler 
itibariyle endüstriyel bölümlere göre gruplanmış bilgiler aşağıdaki gibidir:

Toplam
 bölüm

geliri
Brüt 

kar

YAG değer
artış/

(azalışları) (*)

Faaliyet
karı/

 (zararı)

Amortisman
 ve itfa
payları

Yatırım
harcamaları

 (**)

İştiraklerden
elde edilen

gelir
Alışveriş merkezleri
Korupark AVM 66.511 52.655 66.639 119.294 - - -
Torium AVM 44.112 25.820 893 26.714 - - -
Antalya Deepo AVM 20.629 14.347 25.831 33.967 - 18 -
Zafer Plaza AVM 17.200 12.544 24.974 37.518 - - -
Antalya Deepo İlave Arsa 1.062 (443) (656) (1.099) - 1.475 -

Ara toplam 149.514 104.923 117.681 216.394 - 1.493 -

Konut ve ofis projeleri
Mall of Istanbul Ofisler 82.923 31.249 - 31.249 - - -
Korupark 3. Etap Konutlar 51.211 23.128 1.409 18.993 - 12.781 -
Mall of Istanbul Konutlar 49.203 1.395 - (1.969) - - -
Nishistanbul Projesi 6.525 4.479 - 4.166 - - -
Korupark 1./2.Etap 
Konutlar 2.341 937 - 937 - - -
Torium konutlar 1.248 (634) - (749) - - -

Ara toplam 193.451 60.554 1.409 52.627 - 12.781 -

İnşa aşamasında olan 
projeler
Mall of Istanbul AVM (***) - - - - - 337.398 -
Torun Tower Ofis - - 63.374 63.374 - 32.015 -

Proje geliştirmek 
üzere elde tutulan 
gayrimenkuller
Paşabahçe arazisi - - 38.958 38.945 - 686 -
Kemankeş binası - - 781 781 - - -
Maltepe arsası - - - (122) - 87 -
Kayabaşı arsası - - - - - - -
Kiptaş - - - - - 13.148 -

İştirakler
Ankamall ve Crowne Plaza 
Hotel (Yeni Gimat) - - - - - - 62.137

Torunlar GYO – Torun 
Yapı-Kapıcıoğlu Proje 
Ortaklığı - - - - - - 7.486

Netsel - - - - - - 4.127
Torunlar Özyazıcı - - - - - - (40)
TTA - - - - - - (135)
Dağıtılmamış 804 339 - (8.204) (736) - -

Toplam 343.769 165.816 222.203 363.795 (736) 397.608 73.575

(*) Yatırım amaçlı gayrimenkullerden kaynaklanan değer artış/azalışlarını ifade etmektedir.
(**) Yatırım harcamaları, konsolide finansal tablolarda stok olarak sınıflandırılan kalemlere ve yatırım amaçlı 
gayrimenkul olarak sınıflandırılan alışveriş merkezlerine yapılan yatırımları içermektedir.
(***) Mall of Istanbul AVM inşa aşamasında olup, 337.398 TL tutarındaki yatırım harcamaları Mall of İstanbul 
ofis ve konutlar için yapılan harcamaları da içermektedir.
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b) 31 Aralık 2012 itibariyle ve bu tarihte sona eren dönem için, raporlanabilir bölümler 
itibariyle endüstriyel bölümlere göre gruplanmış bilgiler aşağıdaki gibidir:

Toplam
bölüm

geliri
Brüt

kar

YAG değer
artış/

(azalışları) (*)

Faaliyet
karı/

 (zararı)

Amortisman
 ve itfa
payları

Yatırım
harcamaları

 (**)

Yeniden
Düzenlenmiş
İştiraklerden

elde edilen
gelir

Alışveriş merkezleri
Korupark AVM 60.133 44.525 92.681 137.055 - 2.158 -
Torium AVM 49.482 28.226 17.683 45.950 - 975 -
Antalya Deepo AVM 16.070 12.107 26.615 37.950 - 209 -
Antalya Deepo İlave Arsa - - 613 613 - 6.984 -
Zafer Plaza AVM 13.950 10.174 21.171 31.345 - - -

Ara toplam 139.635 95.032 158.763 252.913 - 10.326 -

Konut projeleri
Korupark 3. Etap Konutlar 74.206 38.813 - 36.700 - 59.782 -
Nishistanbul Projesi 5.589 2.734 - 2.268 - - -
Korupark 1./2.Etap Konutlar 3.338 1.772 - 1.772 - 154 -
Torium konutlar 1.558 227 - 77 - - -

Ara toplam 84.691 43.546 - 40.817 - 59.936 -

İnşa aşamasında olan 
projeler
Mall of Istanbul Projesi - - - (4.283) - 203.838 -
Torun Tower - - (2.568) (2.568) - 28.864 -

Proje geliştirmek üzere elde 
tutulan gayrimenkuller
Paşabahçe arazisi - - 17 (35) - 355.777 -
Kemankeş binası - - 426 426 - - -
Maltepe arsası - - - - - - -
Kayabaşı arsası - - - - - - -

İştirakler
Ankamall ve Crowne Plaza 
Hotel (Yeni Gimat) - - - - - - 18.891
Netsel - - - - - - 3.360

Torunlar Özyazıcı - - - - - - (160)
TTA - - - - - - (3.935)

Torunlar GYO – Torun Yapı-
Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı - - - - - - (6.380)

Dağıtılmamış 705 114 - (10.098) (570) - -

Toplam 225.031 138.692 156.638 277.172 (570) 658.741 11.776

(*) Yatırım amaçlı gayrimenkullerden kaynaklanan değer artış/azalışlarını ifade etmektedir.
(**) Yatırım harcamaları, konsolide finansal tablolarda stok olarak sınıflandırılan kalemlere ve yatırım amaçlı 
gayrimenkul olarak sınıflandırılan alışveriş merkezlerine yapılan yatırımları içermektedir.
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NOT 4-NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

31 Aralık 2013

Yeniden 
düzenlenmiş
31 Aralık 2012

Kasa 2 2
Banka

-Vadesiz mevduat 18.236 2.274
-Vadeli mevduat 1.014.734 432.207

Diğer hazır değerler 226 147

1.033.198 434.630

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla konsolide nakit akım tablolarında yer alan nakit 
ve nakit benzeri kalemler aşağıdaki gibidir.

31 Aralık 2013

Yeniden 
düzenlenmiş
31 Aralık 2012

Nakit ve nakit benzerleri 1.033.198 434.630
Eksi: Vadeli mevduat faiz tahakkuku (6.811) (4.518)

Nakit akım tablosundaki hazır değerler 1.026.387 430.112

Nakit ve nakit benzeri varlıkların vade dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013

Yeniden 
düzenlenmiş
31 Aralık 2012

30 güne kadar 365.045 307.239
30-90 gün arası 668.153 127.391

1.033.198 434.630

Nakit ve nakit benzeri değerlerin TL cinsinden yabancı para dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013

Yeniden 
düzenlenmiş
31 Aralık 2012

ABD Doları 665.323 122.352
Avro 77.012 9.391

742.335 131.743
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Vadeli mevduatlara ilişkin ortalama etkin yıllık faiz oranları (%):

31 Aralık 2013

Yeniden 
düzenlenmiş
31 Aralık 2012

(%) (%)
ABD Doları 3,21% 5,38%
Avro 2,96% 3,05%
Türk Lirası 9,44% 8,25% 

NOT 5-FİNANSAL VARLIKLAR VE BORÇLAR

Finansal Borçlar 31 Aralık 2013

Yeniden
düzenlenmiş
31 Aralık 2012

Finansal borçlanmalar
Banka kredileri  260.561 70.345
Finansal kiralamalar 17.158 -

Kısa vadeli finansal borçlanmalar 277.719 70.345

Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli 
kısımları  246.207 122.247

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli 
kısımları  246.207 122.247

Banka kredileri 2.045.518 766.567
Finansal kiralamalar 1.169 -

Uzun vadeli finansal borçlanmalar 2.046.687 766.567

Toplam finansal borçlanmalar 2.570.613 959.159
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a) Banka kredileri

31 Aralık 2013

Yeniden 
düzenlenmiş
31 Aralık 2012

Kısa vadeli banka kredileri 260.561 70.345
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları 246.207 122.247
Uzun vadeli banka kredileri 2.045.518 766.567

2.552.286 959.159

31 Aralık 2013

Ağırlıklı
ortalama etkin

faiz oranı
(%)

Para
birimi

Orijinal
tutar

TL
karşılığı

Kısa vadeli banka kredileri 7,50% TL 72.727 72.727
4,51% ABD Doları 74.052 158.049
3,50% Avro 10.143 29.785

Uzun vadeli banka 
kredilerinin kısa vadeli 
kısmı - TL - -

4,55% ABD Doları 88.706 189.326
2,73% Avro 19.370 56.881

Uzun vadeli banka kredileri - TL - -
4,61% ABD Doları 731.500 1.561.240
3,51% Avro 164.917 484.278

Toplam banka kredileri 2.552.286

Şirket, Torunlar GYO-Torun Yapı-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı tarafından 2 Şubat 2011 
tarihinde alınan 200.000 Bin ABD doları tutarındaki kredinin geriye kalan 150.750 Bin 
ABD doları tutarındaki borcu 1 Kasım 2013 tarihinde kendi üzerine transfer etmiştir.  
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31 Aralık 2012

Ağırlıklı
ortalama 

etkin
faiz oranı

(%)
Para

birimi
Orijinal

tutar

Yeniden
düzenlenmiş

TL
karşılığı

Kısa vadeli banka kredileri 6,05% TL 9.874 9.874
4,85% ABD Doları 20.615 36.749
3,85% Avro 10.087 23.722

Uzun vadeli banka kredilerinin
 kısa vadeli kısmı 7,50% TL 73 73

6,25% ABD Doları 47.371 84.444
3,96% Avro 16.044 37.730

Uzun vadeli banka kredileri 7,50% TL 70.000 70.000
4,78% ABD Doları 260.417 464.219
3,94% Avro 98.800 232.348

Toplam banka kredileri 959.159

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla uzun vadeli banka kredilerinin geri ödeme planı 
aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2013

Yeniden
düzenlenmiş
31 Aralık 2012

2014 - 175.229
2015 626.042 100.379
2016 ve sonrası 1.419.476 490.959

2.045.518 766.567

Kredilerin yeniden fiyatlandırmaya kalan sürelerine ilişkin faize duyarlılık dağılımı 
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013

Yeniden
düzenlenmiş
31 Aralık 2012

3 aydan kısa 417.346 455.583
3-12 ay arası 2.134.940 503.576

2.552.286 959.159
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b) Finansal kiralama işlemlerinden borçlar

 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla finansal kiralama yükümlülüklerinin vadeleri 5 yıla 
kadardır.
 
Finansal kiralama yükümlülüklerinin vade bazında dağılımı aşağıdaki gibidir:

1 yıla kadar 17.158 -
1 yıl-5 yıl 1.169 -

18.327 -

Finansal kiralama yükümlülüklerin tamamı Avro’dan oluşmaktadır. 31 Aralık 2013 tarihi 
itibariyle orijinal para birimi ile 6.529 Avro finansal kiralama yükümlülüğü mevcuttur.
 
NOT 6-PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GİDERLER

31 Aralık 2013

Yeniden
düzenlenmiş
31 Aralık 2012

Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler

Verilen avanslar (*) 138.685 22.275
Gelecek aylara ait giderler 1.597 1.035

140.282 23.310

Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler 
Verilen avanslar (**) 544.922 -
Gelecek aylara ait giderler 4.387 850

549.309 850

(*) Verilen avansların 75.100 TL’lik kısmı Mall of İstanbul ikinci etap otel projesi için alınan arsaya ilişkindir.
(**) Verilen avansların 511.500 TL’lik kısmı Torun Center Projesi kapsamında TOKİ’ye ödenen tutardan; geri 
kalanı ise, ilgili arsaya ilişkin olan giderlerden oluşmaktadır.
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31 Aralık 2013

Yeniden
düzenlenmiş
31 Aralık 2012

Kısa vadeli ertelenmiş gelirler

Alınan avanslar (***) 353.806 379.105
Ertelenmiş gelirler 17.095 9.791

370.901 388.896

(***) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle alınan avansların 352.941 TL’lik kısmı Mall of İstanbul projesi kapsamındaki 
ofis ve konutlara ilişkin olarak verilmiş satış taahhütlerinden oluşmaktadır (31 Aralık 2012: 376.868 TL).

NOT 7-TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 

Kısa vadeli ticari alacaklar 31 Aralık 2013

Yeniden
düzenlenmiş
31 Aralık 2012

İlişkili taraflardan alacaklar (Not 23) 127.256 54.473
Alacak senetleri (*) 65.305 91.006
Ticari alacaklar 15.049 12.562
Alınan çekler 2.901 2.299

Eksi: Şüpheli ticari alacaklar (2.767) (2.566)
Eksi: Tahakkuk etmemiş finansman gideri (513) (990)

207.231 156.784

Uzun vadeli ticari alacaklar 31 Aralık 2013

Yeniden
düzenlenmiş
31 Aralık 2012

Alacak senetleri (*) 32.868 50.387

32.868 50.387

(*) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle kısa ve uzun vadeli alacak senetlerinin 78.707 TL’si Mall of İstanbul 
projesinden, 13.050 TL’si Torun Center konut projesinden, geriye kalan 6.416 TL ise Korupark 3. Etap konut 
projelerinden oluşmaktadır (31 Aralık 2012: Mall of İstanbul 127.497 TL, Korupark 3. Etap 13.896 TL). 
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Şüpheli ticari alacaklar karşılığının dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013

Yeniden
düzenlenmiş
31 Aralık 2012

Dönem başı (2.566) (2.296)
Dönem içinde ayrılan karşılıklar (201) (640)
Konusu kalmayan karşılıklar - 370

Dönem sonu (2.767) (2.566)

Karşılık ayrılan şüpheli ticari alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013

Yeniden
düzenlenmiş
31 Aralık 2012

3-6 ay arası (764) (563)
6 aydan daha uzun (2.003) (2.003)

(2.767) (2.566)

Kısa vadeli ticari borçlar 31 Aralık 2013

Yeniden
düzenlenmiş
31 Aralık 2012

Ticari borçlar 76.758 50.897
İlişkili taraflara borçlar (Not 23) 26.740 24.944
Borç senetleri 228 368

103.726 76.209 

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle ticari borçların büyük bölümü devam etmekte 
olan projelere ilişkin olarak taşeronlara olan borçlardan oluşmaktadır.

Uzun vadeli ticari borçlar 31 Aralık 2013

Yeniden
düzenlenmiş
31 Aralık 2012

İlişkili taraflara borçlar (Not 23) (*) 228.118 -
Ticari borçlar (**) 71.000 213.000

299.118 213.000

(*) İlişkili taraflara borçlar Torun Center Projesi kapsamında Proje Ortaklığı adına yapılan ön satışlar 
nedeniyle alınan avanslardan oluşmaktadır. 
(**) Uzun vadeli ticari borçların tamamı Özelleştirme İdaresi başkanlığından ihale ile alınan Paşabahçe 
arazisine ilişkin olup, bu tutar 2016 senesi içerisinde ödenecektir. 
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NOT 8-YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin hareket tablosu 
aşağıdaki gibidir:

1 Ocak
2013 İlaveler Çıkışlar Transferler

Gerçeğe 
uygun
değer

değişimi
31 Aralık

2013

Alışveriş Merkezleri

Bursa Korupark AVM 695.068 - - - 66.639 761.707

Torium AVM 583.750 - - - 893 584.643

Antalya Deepo AVM 212.632 18 - - 25.831 238.481

Antalya Deepo ilave arsa 54.158 1.475 - - (656) 54.977

Bursa Zafer Plaza AVM 197.948 - - - 24.974 222.922

Bulvar Samsun AVM

Korupark bağımsız 
bölümler 16.645 - - - 1.409 18.054

İnşa aşamasındaki 
yatırım amaçlı 
gayrimenkuller

Mall of İstanbul (*) 609.313 214.684 - - - 823.997

Torun Tower (**) 279.562 32.015 - - 63.374 374.951

Geliştirme amaçlı elde 
tutulan gayrimenkuller

Paşabahçe arazisi (***) 355.794 686 - - 38.958 395.438

Kayabaşı arsa 21.292 - - - - 21.292

Kemankeş binası 17.545 - - - 781 18.326

3.043.707 248.878 - - 222.203 3.514.788

(*) Mall of İstanbul projesine ilişkin inşaat ruhsatı 18 Mart 2011 tarihinde alınmıştır. 
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Söz konusu proje, 129.186 m2 alışveriş merkezi, 97.700 m2 konut, 8.433 m2 ofis ve 421.209 m2 ortak alan 
olmak üzere toplam 656.528 m2’lik inşaat alanına sahip karma projedir. Projenin inşaatına Mart 2011’de 
başlanılmış olup, tamamlanma zamanlaması Aralık 2013 olarak planlanmaktadır. Prime Gayrimenkul 
Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31 Mart 2011 tarihli ve 2011/TGYO/10 numaralı 
ekspertiz raporuna göre, ilgili proje içerisinde yer alan toplam 146.039 m2 satılabilir alana sahip konut ve ofis 
bölümüne ait arsanın değeri 203.233 TL olarak belirlenmiş olup proje bitiminde satışı yapılacak olan konut 
ve ofislere ait söz konusu arsa bedeli stoklara transfer edilmiştir. Proje kapsamında 31 Aralık 2013 itibariyle, 
921 konut ve 126 ofis olmak üzere toplam 1.047 ünitenin ön satış taahhüt sözleşmelerine istinaden toplam 
536.049 TL (KDV dahil) avans alınmıştır, proje teslimlerine 24 Aralık 2013’te başlanarak 146 adet konut, 102 
adet ofis teslim edilmiştir, bunun karşılığında 49.203 TL kesin konut satış, ve 82.923 TL ofis satışı olmak 
üzere 132.126 TL gelir elde edilmiştir.

(**) Grup, İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy mahallesinde bulunan 306 pafta, 2011 ada, 5 no’lu parsel 
üzerinde ofis katlarından oluşan “Torun Tower Projesi”ni başlatmıştır. Projeye ilişkin inşaat ruhsatı 30 Eylül 
2011’de alınmış olup, inşaata Kasım 2011’de başlanmıştır. Projenin 2014 yılı haziran sonunda teslim edilmesi 
planlanmaktadır ve Grup 6 Şubat 2014 tarihinde Denizbank A.Ş. ile 66.000 metrekare toplam kiralanılabilir 
alanın en üstten 4 katı kendisinde kalmak şartıyla 60.023 metrekaresi için 10 yıl süreli kiralama anlaşması 
imzalamıştır.
(***) Grup, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Paşabahçe 
Mahallesinde (Eski İçki Fabrikası) bulunan ve tapunun 195 Ada, 7 Parsel, 54,870 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 
209 Ada, 3 Parsel, 16,212 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 200 Ada, 3 Parsel, 827 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 
bu taşınmazların üzerinde bulunan binaları 355 milyon TL bedel karşılığında ihale ile almış olup söz 
konusu taşınmazlara ilişkin tapu devir işlemi 20 Eylül 2012 tarihinde tamamlanmıştır. Satın alınan arazi 
üzerinde 5 yıldızlı otel ve apart otel (villa) kullanım amaçlı toplam 86.612 m2 brüt alanlı proje geliştirilmesi 
planlanmaktadır. 31 Aralık 2013 itibarıyla söz konusu alıma ilişkin kalan borç tutarı 71.000 TL’dir (Not 7). 
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31 Aralık 2013 tarihi itibariyle söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin 
detaylar aşağıdaki gibidir:

Yeniden
düzenlenmiş

1 Ocak
2012 İlaveler Çıkışlar Transferler (*)

Gerçeğe 
uygun
değer

değişimi
31 Aralık

2012

Alışveriş Merkezleri

Bursa Korupark AVM 600.229 2.158 - - 92.681 695.068

Torium AVM 567.276 975 (2.184) - 17.683 583.750

Antalya Deepo AVM 197.763 209 - (11.955) 26.615 212.632

Bursa Zafer Plaza AVM 176.777 - - - 21.171 197.948

Antalya Deepo ilave arsa 34.606 6.984 - 11.955 613 54.158

Korupark bağımsız 
bölümler 16.645 - - - - 16.645

İnşa aşamasındaki 
yatırım amaçlı 
gayrimenkuller

Mall of İstanbul projesi 531.084 78.229 - - - 609.313

Torun Tower arsası 253.266 28.864 - - (2.568) 279.562

Geliştirme amaçlı elde 
tutulan gayrimenkuller

Paşabahçe arazisi - 355.777 - - 17 355.794

Kayabaşı arsa 21.292 - - - - 21.292

Kemankeş binası 17.119 - - - 426 17.545

2.416.057 473.196 (2.184) - 156.638 3.043.707

(*) Cari dönem transfer tutarı konut yapılmak üzere stoklara devredilen arsa maliyetlerinden oluşmaktadır.
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31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin üzerindeki 
kredilerden kaynaklanan ipotekler aşağıdaki gibidir:

2013
Orijinal

Tutar

2012
Orijinal

Tutar
Döviz
cinsi

31 Aralık
2013

31 Aralık
2012

Torun Tower 390.000 100.000 ABD Doları 832.377 178.260
Paşabahçe arazisi 375.000 195.164 ABD Doları 800.362 347.900
Bursa Korupark AVM 225.000 225.000 Avro 660.713 529.133
Mall of İstanbul 300.000 300.000 ABD Doları 640.290 534.780
Torun Center 508.000 - TL 508.000 -
Torium 120.000 120.000 ABD Doları 256.116 213.912
Mall of İstanbul Ek 
Arsa 12.000 - TL 12.000 -

3.709.858 1.803.985
   
Geliştirme aşamasındaki Mall of İstanbul ve Torun Tower projeleri ile ilgili olarak 
yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerinde 2013 yılında aktifleştirilen borçlanma 
maliyetlerinin toplam tutarı sırasıyla 49.948 TL ve 1.833 TL’dir. 

NOT 9-STOKLAR

Kısa vadeli stoklar 31 Aralık 2013

Yeniden
düzenlenmiş
31 Aralık 2012

Arsalar (*) 16.508 16.421

Konutlar
-Mall of İstanbul projesi 380.012 366.349
-Korupark 3. etap (***) 44.639 56.619
-Nishistanbul (**) 25.898 27.945
-Korupark 2. etap (***) 10.352 10.588
-Torium 5.784 6.239
-Korupark 1. etap (***) 2.133 2.261

Diğer 163 1.200

485.489 487.622

229İş, Alışverİş ve YAşAm AlAnlArı Gelİştİrmek Üzerİne 10 İYİ Fİkİr



TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
31 ARALIK 2013 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN  
AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 
(TuTarlar aksi belirTilmedikçe bin Türk lirası [“Tl”] olarak ifade edilmişTir.)

Mall of İstanbul Proje’si üzerinde aktifleşen borçlanma maliyeti 22.680 TL’dir. Korupark 3. etap 
geliştirmesine ilişkin olarak dış kaynak kullanılmamış olduğundan, bu proje üzerinde herhangi bir 
borçlanma maliyeti aktifleştirilmemiştir. 

(*) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 16.508 TL tutarındaki arsa 19 Temmuz 2011’de, üzerinde konut projesi 
gerçekleştirmek amacıyla satın alınan İstanbul İli, Maltepe İlçesi 251 ada’da bulunan arsadan ve proje ile 
ilişkilendirilen diğer masraflardan oluşmaktadır.
(**) İstanbul İl, Yenibosna mahallesinde 243DS3A pafta, 338 ada, 1 parsel’de kayıtlı Nishistanbul projesinde 
bulunan 4 adet ofis (brüt 1.070 m²), 2 adet konut (brüt 179 m²) ve 15 adet mağaza (brüt 2.783 m²) 
bulunmaktadır. Nishistanbul Projesinden henüz paylaşımı yapılmamış 5 adet İşyeri (brüt 1.289 m²) üzerinde 
Torunlar GYO A.Ş.’nin % 60 payı vardır.
(***) Şirket, Mayıs 2006 yılında Bursa Mudanya yolu üzerinde Bursa ili, Osmangazi İlçesi’nde 3 etap ve toplam 
83.207 m²’lik arsa üzerinde Bursa Korupark Evleri projesine başlamıştır. Projenin 343 konuttan oluşan birinci 
etabı ile ilgili 31 Aralık 2013 tarihine kadar 54.999 m2’lik 330 konutun satışı ve teslimatını gerçekleştirmiştir 
(31 Aralık 2012: 54.873 m2’lik 329 adet). Birinci etabın inşaatı 2008 yılında tamamlanmıştır. Projenin 403 
konuttan oluşan ikinci etabı ile ilgili 31 Aralık 2013 tarihine kadar 58.972 m2’lik 367 konutun satışı ve 
teslimatını gerçekleştirmiştir (31 Aralık 2012: 57.371 m2’lik 360 adet). İkinci etabın inşaatı 2009 yılında 
tamamlanmıştır. Birinci ve ikinci etapta 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle satışlar sonrası kalan satılabilir 
sırasıyla 2.119 m2’lik 13 daire ve 7.748 m²’lik 36 daire bulunmaktadır (31 Aralık 2012: 2.246 m2’lik 14 adet daire 
ve 9.350 m²’lik 43 adet daire). 

Projenin üçüncü etabı kapsamında 17 blok ve 678 konut 2 adet işyeri yer almakta olup, 
20 Mart 2011 tarihi itibari ile inşaatına, 30 Nisan 2011 itibariyle de proje ön satışlarına 
başlanılmıştır. 31 Aralık 2013 itibariyle toplam 431 adet ve 63.950 m²’lik konutun satışı ve 
teslimatı gerçekleştirilmiştir.

Uzun vadeli stoklar 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Tamamlanmamış konutlar

-Kiptaş Finanskent 2. etap projesi 13.148 -
-Mall of İstanbul 2. etap ofis projesi 11.794 -

24.942 -

Mall of Istanbul Projesine bitişik konumdaki 858 Ada, 1 parsel numarasında, üzerinde 
proje geliştirmek amaçlı tutulan 8.506,82 m2 yüzölçümlü 112.123/240.000 hisseli arsası 
bulunmakta olup söz konusu parsel üzerinde, S.S. Masko İstanbul Mobilya Ahşap Eşya 
İmalatçıları Site İşletme Kooperatifi (MASKO) mülkiyetindeki 858 Ada, 1 Parseldeki 
122.071/240.000 hissesine tekabül eden 9.261,58 m2 yüzölçümlü taşınmaz için MASKO ile 
“Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi” imzalanmıştır. 

Grup 8 Mart 2011 tarihinde Mall of İstanbul projesini gerçekleştirdiği İstanbul İli, 
Başakşehir İlçesi, İkitelli 2 mahallesinde kain 858 ada 2 no’lu parselin bitişindeki, 858 
ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 18.209,90 m2 yüzölçümlü taşınmazda 1 hissedara ait 
olan toplam 52,73 m2 alanlı hisse 158 TL bedelle satın alınmıştır. Satın alım sonrasında 
söz konusu parseldeki Torunlar GYO nun hissesi 17.821.13 m2 olmuştur.
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Grup 18 Ocak 2012 tarihinde Mall of İstanbul projesini gerçekleştirdiği İstanbul İli, 
Başakşehir İlçesi, İkitelli 2 mahallesinde kain 858 ada 2 no’lu parselin bitişiğindeki, 858 
ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 18.209,90 m2 yüzölçümlü taşınmazda 1 hissedara ait 
olan toplam 180,12 m2 alanlı hisse 779 TL bedelle satın almıştır.

Grup, Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş.’nin 31 Aralık 2011 tarih SvP_
TRGYO_08 nolu raporunda metrekare birim fiyatı olarak 3.750 TL takdir edilen ve Mall 
of İstanbul projesinin gerçekleştirilmesinin planlandığı İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, 
İkitelli-2 mahallesinde kain tapunun 858 ada 1 no’lu parsel sayılarında kayıtlı 18.208,90 
m2 yüzölçümlü taşınmazda 6 hissedara ait olan toplam 105,46 m2 alanlı hisseyi 2 Mart 
2012 tarihinde 455 TL bedelle ve yine aynı parsel üzerinde 1 hissedara ait olan toplam 
102,19 m2 alanlı hisseyi 6 Eylül 2012 tarihinde 1.100 TL bedelle satın almıştır. 2011 ve 2012 
yılı içerisinde yapılan satın alımlar sonrasında söz konusu parseldeki hisselerin tamamı 
Torunlar GYO’nun olmuştur.

Yukarıda açıklanan parsellerde Grup, satış amacıyla ikinci bir ofis projesine başlamayı 
planlamaktadır. 

NOT 10-MADDİ DURAN VARLIKLAR

1 Ocak 2013 İlaveler Transferler Çıkışlar 31 Aralık 2013
Maliyet
Demirbaşlar 1.667 1.111 - - 2.778
Taşıtlar 983 478 - (149) 1.312
Özel maliyetler 27 - - - 27

2.677 1.589 - (149) 4.117

Birikmiş Amortisman 
Demirbaşlar (538) (472) - - (1.010)
Taşıtlar (758) (176) - 134 (800)
Özel maliyetler (6) (4) - - (10)

(1.302) (652) - 134 (1.820)

Net defter değeri 1.375 2.297
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Yeniden 
düzenlenmiş 1 Ocak 2012 İlaveler Transferler Çıkışlar 31 Aralık 2012
Maliyet
Demirbaşlar 733 934 - - 1.667
Taşıtlar 917 66 - - 983
Özel maliyetler - 27 - - 27

1.650 1.027 - - 2.677

Birikmiş 
Amortisman 
Demirbaşlar (256) (282) - - (538)
Taşıtlar (520) (238) - - (758)
Özel maliyetler - (6) - - (6)

(776) (526) - - (1.302) 

Net defter değeri 874 1.375 

Maddi olmayan duran varlıklarda 2013 yılı içerisinde toplam 84 TL tutarında 
amortisman gideri olmuştur (31 Aralık 2012: 44). Bu şekilde cari dönemde gelir tablosu 
ile ilişkilendirilen toplam amortisman gideri 736 TL’dir (31 Aralık 2012: 570 TL).

NOT 11-DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

31 Aralık 2013

Yeniden
düzenlenmiş
31 Aralık 2012

Diğer dönen varlıklar
Katma Değer Vergisi (“KDV”) alacağı 6.174 4.482
Peşin ödenen vergi ve fonlar 245 1.700
Diğer 1.116 1.970

7.535 8.152

Diğer duran varlıklar
KDV alacağı 77.763 61.897

77.763 61.897
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31 Aralık 2013

Yeniden
düzenlenmiş
31 Aralık 2012

Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ödenecek vergi ve fonlar 5.733 2.007
Diğer 54 282

5.787 2.289

NOT 12-DİĞER BORÇLAR

31 Aralık 2013

Yeniden
düzenlenmiş
31 Aralık 2012

Alınan depozito ve teminatlar 13.506 7.115

13.506 7.115

NOT 13-ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
% TL % TL

Yeni Gimat 14,83 216.225 14,83 163.470
Netsel 44,60 8.349 44,60 10.136
TTA 40,00 28.498 40,00 28.633
Torunlar-Özyazıcı 60,00 22.682 60,00 22.721
Torunlar GYO-Torun Yapı
 Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı 65,00 - 65,00 -

275.754 224.960

31 Aralık 2013

Yeniden
düzenlenmiş
31 Aralık 2012

Dönem başı 224.960 219.639
İştiraklerden gelir ve giderler (net) 66.264  22.251 
İştiraklerden alınan temettüler (15.295) (12.835)
Müşterek yönetime tabi ortaklıklarından 
elde edilen gelir ve giderler, (net) (175) (4.095)

Dönem sonu 275.754 224.960
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Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelir ve giderler

31 Aralık 2013

Yeniden
düzenlenmiş
31 Aralık 2012

Yeni Gimat (*) 62.137 18.891
Netsel 4.127 3.360
TTA (135) (3.935)
Torunlar-Özyazıcı (40) (160)
Torunlar GYO-Torun Yapı

-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı (**) 7.486 (6.380)

Toplam 73.575 11.776

(*) Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle %14,83 oranında ortağı olduğu ve özkaynak yöntemi ile konsolide 
finansal tablolarına dahil ettiği Yeni Gimat GYO A.Ş., 26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan genel kurulunda 
onaylanan esas sözleşme değişikliği ve 31 Mayıs 2013 tarihinde yapılan tescil ve 5 Haziran 2013 tarih ve 
8335 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yapılan ilan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na dönüşmüş ve şirketin 
ünvanı Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değişmiştir. Bu kapsamda, Yeni Gimat’ın 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na dönüştüğünün ilan ve tescil edildiği 5 Haziran 2013 tarihinden sonra, 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünü kazanmış olan Yeni Gimat’ın, gayrimenkul yatırım ortaklığı 
faaliyetlerinden elde edilen kazancı, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) Madde 5/(1) (d) (4)’e göre 
kurumlar vergisinden istisnadır.Buna istinaden, Yeni Gimat’ın 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle solo geçici 
zamanlama farkları üzerinden hesaplanan net ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, 31 Aralık 2013 
tarihinde sona yıla ait kapsamlı gelir tablosu ile ilişkilendirilmiştir. Yeni Gimat’ın ertelenmiş vergi varlık 
ve yükümlülüklerinin ters çevrilmesi sonucunda, Grup’un Yeni Gimat’daki %14,83 ortaklık oranı nispetinde 
34.637 TL tutarında pozitif fark ortaya çıkmış olup, söz konusu tutar konsolide mali tablolarında, özkaynak 
yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelir ve karlar içerisinde yer alan 62.137 TL’lik dönem gelirinin 
içerisinde yer almaktadır.
(**) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Torunlar GYO-Torun Yapı-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı’ndan gelen ilave zarar 
karşılıkları sonucunda oluşan yükümlülük tutarı 13.209 TL olup Torunlar GYO’nun proje ortaklığından olan 
alacağından mahsup edilmiştir (31 Aralık 2012: 20.695 TL).
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NOT 14-TAAHHÜTLER, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Koşullu varlık ve yükümlülükler aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Alınan teminatlar 91.652 69.783 

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle Grup’un operasyonel finansal kiralamalardan 
elde edeceği tahmini asgari kira gelirlerinin, halihazırdaki sözleşme süreleri dikkate 
alındığında, toplamı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
0-1 yıl arası 135.839 107.166
1-5 yıl arası 598.692 469.111
5-10 yıl arası 892.895 679.669 

Yukarıda belirtilen asgari kira gelirlerinin hesaplanmasında; Korupark AVM, Torium 
AVM, Zafer Plaza AVM ve Deepo AVM’ye ait kiralar dikkate alınmış olup Grup’un 
iştiraklerinden Yeni Gimat’ın sahip olduğu Ankamall ve Crowne Plaza Hotel’e ilişkin 
kiralar ve müşterek yönetime tabi ortaklıklardan Bulvar Samsun AVM’ye ilişkin kira 
dahil edilmemiştir.

Grup’un 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle teminat/rehin/ipotek pozisyonu 
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Şirket tarafından verilen 
Teminat-Rehin-İpotekler (“TRİ”)
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin 
toplam tutarı 4.020.773 2.213.127
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen 
ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam 
tutarı - -
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi 

amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla 
vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı - -
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı

i) Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam 
tutarı - -
ii) B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer 
şirket lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam 
tutarı - -
iii) C maddesi kapsamına Girmeyen 3. kişiler 
lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı - -
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31 Aralık 2013 itibariyle Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkulleri üzerinde 3.759.858 TL 
tutarında ipoteği bulunmaktadır (31 Aralık 2012: 1.803.985 TL) (Not 8).

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Döviz

Tutarı
TL

Karşılığı
Döviz

Tutarı
TL

Karşılığı
Avro 225.000 660.713 225.000 529.133
ABD Doları 1.185.000 2.529.146 520.000 926.952
TL 520.000 520.000 359.900 359.900

3.709.859 1.815.985

Kullanılan krediler kapsamında, Korupark AVM ve Torium AVM’ye ait kira gelirleri 
temlik edilmiştir.

Grup ayrıca bilanço tarihi itibariyle inşaatı devam etmekte olan Mall of İstanbul ve 
Korupark 3. Etap projelerindeki kredili konut satışlarına ilişkin olarak, söz konusu 
konutların tamamlanıp tapuları sözleşme taraflarına devir oluncaya kadar kullanılan 
banka kredilerine garantör olmuştur.  

NOT 15-ÖZKAYNAKLAR 

Şirket, çıkarılmış sermayesinin 176.100.000 TL’den 224.000.000 TL’ye arttırılması 
nedeni ile ihraç edilecek 47.900.000 TL ve mevcut ortakların sahip olduğu 8.452.942 TL 
olmak üzere toplam 56.352.942 TL nominal değerli payların halka arzına ait izahname 
7 Ekim 2010 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmiş olup, 14 Ekim 
2010 tarih ve 7669 sayılı Ticaret Sicil gazetesinin 641-735 aralığındaki 95 adet sayfada 
yayınlanmıştır. Halka arz edilen hisse senetleri 21 Ekim 2010 tarihinden itibaren 
İMKB’de işlem görmektedir. 

Şirket yönetim kurulunun 10 Mayıs 2012 tarihli kararı ile, Şirket’in 1.000.000.000 TL 
kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 224.000.000 TL’si ödenmiş sermayesinin, Şirket 
hesaplarında kayıtlı 301.770.000 TL tutarındaki hisse senedi ihraç priminin 276.000.000 
TL’sinin mevcut ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmek üzere sermayeye eklenerek 
500.000.000 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiş olup sermaye artırımı işlemleri 16 
Ağustos 2012 tarihinde tamamlanmıştır.
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Şirket’in hissedarları ve sermaye yapısı 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle aşağıdaki 
gibidir: 

Hissedarlar %
A Grubu

(bin adet)
B Grubu

(bin adet)
C Grubu

(bin adet)
31 Aralık

2013
Aziz Torun 37,41  100.156 -  86.871  187.027 
Mehmet Torun 37,37 -  100.078  86.792  186.870 
Y. Emre Torun 0,03 -  78  79  157 
Torunlar Gıda San ve 
Tic. A.Ş. 0,02  71  71 -  142 
Ali Coşkun 0,01’den az  8 - -  8 
Mahmut Karabıyık 0,01’den az -  8 -  8 
Diğer (Halka açık 
kısım) 25,16 - -  125.788  125.788 

Nominal sermaye 100.235 100.235 299.530 500.000

Hissedarlar %
A Grubu

(bin adet)
B Grubu

(bin adet)
C Grubu

(bin adet)
31 Aralık

2013
Aziz Torun 37,41  100.156 -  86.871  187.027 
Mehmet Torun 37,37 -  100.078  86.792  186.870 
Y. Emre Torun 0,03 -  78  79  157 
Torunlar Gıda San ve 
Tic. A.Ş. 0,02  71  71 -  142 
Ali Coşkun 0,01’den az  8 - -  8 
Mahmut Karabıyık 0,01’den az -  8 -  8 
Diğer (Halka açık 
kısım) 25,16 - -  125.788  125.788 

Nominal sermaye 100.235 100.235 299.530 500.000

A ve B grubu payların, ana sözleşmesinin 13. maddesindeki esaslar çerçevesinde 
yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.
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Şirket Yönetim Kurulu’nun 27 Ağustos 2010 tarihli ve 63 numaralı kararı ile Esas 
Sözleşmenin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8. maddesi uyarınca, 176.100.000 TL olan 
çıkarılmış sermayenin, 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ve halka 
arz edilmek üzere 224.000.000 TL’ye yükseltilmesine ve söz konusu sermaye artırımı 
nedeniyle kayıtlı sermaye sisteminde arttırılan 47.900.000 TL nominal değerli C grubu 
nama yazılı payların hamiline yazılı olarak mevcut ortakların yeni pay alma hakları 
tamamen kısıtlanarak ve Şirket oraklarından Aziz Torun ve Mehmet Torun’a ait C 
grubu nama yazılı paylardan 4.191.251’er adet pay ve Torun Pazarlama A.Ş’ ye ait C 
grubu nama yazılı 70.440 adet payın halka arz edilmesine ve halka arz sonrasında 
yeterli fazla gelmesi durumunda Aziz Torun ve Mehmet Torun’a ait C grubu nama yazılı 
paylardan 4.226.471’er adet payın ek satışa konu edilerek Seri: I No:40 sayılı “Payların 
Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” ve diğer ilgili 
sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde tamamen halka arzına karar verilmiştir. 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu’nun 7 Ekim 2010 tarihli kararı 
ile Şirket’in 47.900.000 TL nominal değerli C grubu payları 21 Ekim 2010 tarihinden 
itibaren Kurumsal Ürünler Pazar’ında işlem görmeye başlamıştır. Şirket bu halka arz 
sonucunda 47.900.000 TL nominal değerli hisse senetlerinden 349.670.000 TL nakit elde 
etmiş aradaki fark olan 301.770.000 TL de hisse senetleri ihraç primleri olarak finansal 
tablolarda takip edilmektedir. Söz konusu hisse senedi ihraç primlerinin 276.000.000 
TL’si Şirket Yönetim Kurulu’nun 10 Mayıs 2012 tarihli kararı ile mevcut ortaklara bedelsiz 
hisse senedi olarak verilmiş olup sermayeye eklenmiştir. Sermaye artırım işlemleri 16 
Ağustos 2012 tarihinde tamamlanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler 
olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, 
şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak 
ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın 
%10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini 
geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında 
herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.

1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren 
SPK duyurularına göre “Ödenmiş Sermaye”, “Yasal Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç 
Primleri”’nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz 
konusu tebliğin uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların:

-“Ödenmiş Sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, 
“Ödenmiş Sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye Düzeltmesi 
Farkları” kalemiyle;

-“Yasal Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri”’nden kaynaklanmakta ve henüz 
kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş Yıllar Kar/Zararıyla”, 
ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama 
Standartları çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir. 
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Payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar, kar dağıtımı hususunda SPK 
tarafından belirlenen aşağıdaki esaslara tabidir: 

Kar dağıtımının SPK’nın Seri: IV. No: 27 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan 
Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları 
Esaslar Hakkında Tebliği” ’nde yer alan esaslar, ortaklıkların esas sözleşmelerinde 
bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım 
politikaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Bunun yanında söz konusu SPK Kararı ile konsolide finansal tablo düzenleme 
yükümlülüğü bulunan şirketlerin, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından 
karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, Seri: XI. No: 29 sayılı Tebliğ 
çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan 
net dönem karlarını dikkate alarak hesaplamaları gerektiği düzenlenmiştir. 

Şirket’in SPK’nın Seri: XI, No:29 sayılı tebliğine göre özkaynak tablosu aşağıdaki gibidir. 

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Ödenmiş sermaye 500.000 500.000
Pay ihraç primi 25.770 25.770
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler 16.639 5.239
İşletmenin geri satın alınan kendi hisseleri (1.195) (1.195)
Geçmiş yıllar karları 2.255.821 1.980.336
Net dönem karı/(zararı) 190.556 336.885

2.987.591 2.847.035

Şirket 7 Mart 2012 tarihinde kendi payları ile ilgili olarak 5,16-5,18 fiyat aralığından 
20.000 adet, 9 Mart 2012 tarihinde 5,30 fiyatla 20.000 adet ve 14 Mart 2012 tarihinde 5,28-
5,30 fiyat aralığından 28.295 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alım programı 
sırasında ortalama 4,37 TL fiyat ve toplam 273.295 adet olan hisse alımı, 16 Ağustos 
2012’de tamamlanan sermaye artırımı sonucunda, toplam 610.033 hisse ve ortalama 1,96 
TL hisse fiyatına tekabül etmektedir. 

Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yasal kayıtlarında yer alan dağıtabilir net dönem 
karı 76.860 TL’dir.
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NOT 16-ESAS FAALİYET GELİRLERİ

2013

Yeniden
düzenlenmiş

2012
Satış gelirleri
Konut ve ofis satış gelirleri 193.451 84.691
Kira gelirleri 115.990 102.232
Ortak alan gelirleri 33.524 37.403
Diğer 804 705

343.769 225.031

Satışların maliyeti 
Satılan konut ve ofis maliyetleri (132.897) (41.145)
Ortak alan giderleri (33.898) (37.066)
Kira ve AVM yönetim komisyonu giderleri (10.693) (7.537)
Diğer (465) (591)

(177.953) (86.339)

Brüt kar 165.816 138.692

Operasyonel kiralama gelirleri ağırlıklı olarak alışveriş merkezlerinden elde edilen kira 
gelirlerinden oluşmakta olup, ayrıca hafriyat alanı kira gelirlerini de içermektedir. 
Grup’un faal alışveriş merkezleri, Ankara Ankamall, Bursa Korupark, Bursa Zafer 
Plaza, Antalya Deepo, İstanbul Torium ve Samsun Bulvar AVM’dir. Bulvar Samsun 
AVM Temmuz 2012 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir. Ankamall, Şirket’in 
iştiraklerinden Yeni Gimat’a; Antalya Deeepo Şirket’in bağlı ortaklıklarından TRN’ye; 
Samsun Bulvar AVM, Şirket’in müşterek yönetime tabi ortaklıklarından TTA’ya aittir. 
İstanbul Torium, Bursa Korupark ve Antalya Deepo’nun işletmesi ilişkili şirketlerden 
Torun AVM Yatırım ve Yönetim A.Ş. (“Torun AVM”), Bursa Zafer Plaza’nın işletmesi 
Zafer Plaza İşletmeciliği A.Ş. tarafından yapılmaktadır (Not 23).

Ortak alan giderleri, Şirket’in sahip olduğu alışveriş merkezlerinin elektrik, su, 
güvenlik, temizlik, reklam ve diğer ortak alan giderlerinden oluşmaktadır. Ortak alan 
gelirleri ise, ortak alan giderlerinin kiracılara yansıtılan kısmını ifade etmektedir.
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NOT 17- PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

2013

Yeniden
düzenlenmiş

2012
Genel yönetim giderleri
Vergi, resim ve harçlar (*) (8.281) (5.250)
Bağışlar (**) (5.442) (410)
Personel giderleri (3.541) (3.096)
Danışmanlık giderleri (507) (532)
Amortisman giderleri (736) (570)
Ulaşım ve seyahat giderleri (295) (243)
SPK/İMKB giderleri (175) (549)
Diğer (656) (1.068)

(19.633) (11.718)

(*) Vergi, resim ve harçların büyük kısmı emlak vergilerinden oluşmaktadır, söz konusu emlak vergileri 2013 
yılı için 4.926 TL, 2012 yılı için 4.316 TL’dir.
(**) Grup’un vermiş olduğu bağışlar; eğitim, sosyal hizmet ve diğer kamu yararına yönelik taşınmazlar ile 
ihtiyaç sahiplerine yapılan yiyecek ve giyecek yardımlarından oluşmaktadır. 

Pazarlama satış giderleri

2013

Yeniden
düzenlenmiş

2012
Reklam giderleri (2.680) (2.266)
Konut satışı pazarlama giderleri (2.554) (2.307)
Diğer (1.164) (706)

(6.398) (5.279)
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NOT 18-NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

2013

Yeniden
düzenlenmiş

2012
Satılan konut maliyetleri (132.897) (41.145)
Ortak alan giderleri (33.898) (37.657)
Kira ve AVM yönetim komisyonu giderleri (10.693) (8.001)
Vergi, resim ve harçlar (8.281) (5.250)
Bağışlar (5.442) (410)
Konut satışı pazarlama giderleri (2.554) (2.307)
Personel giderleri (3.541) (3.096)
Reklam giderleri (2.680) (2.266)
Amortisman giderleri (736) (570)
Danışmanlık giderleri (507) (532)
Ulaşım ve seyahat giderleri (295) (243)
SPK/İMKB giderleri (175) (549)
Diğer (2.285) (1.310)

(203.984) (103.336) 

NOT 19-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER 

2013

Yeniden
düzenlenmiş

2012
Diğer faaliyet gelirleri
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer 
artışları (Not 8) 222.203 156.638
Diğer 2.915 1.853

225.118 158.491

Diğer faaliyet giderleri
Kur farkı gideri, net (*) (919) (1.909)
Sigorta hasar giderleri - (631)
Diğer (189) (474)

(1.108) (3.014)
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NOT 20-FİNANSAL GELİRLER/GİDERLER

2013

Yeniden
düzenlenmiş

2012
Finansal gelirler
Vadeli mevduat faiz gelirleri 33.449 52.045
Türev finansal araçlardan oluşan gelirler, net - 1.313
Kur farkı geliri, net (*) - 33.628
Diğer - 732

33.449 87.718

Finansal giderler
Kur farkı gideri, net (*) (184.854) -
Faiz gideri (94.088) (37.649)

(278.942) (37.649)

(*) Grup, raporlama tarihi itibarıyla kur farklarını net olarak gösterdiğinden, kur farkı gelirleri, aynı dönem 
içerisinde oluşan kur farkı giderleri ile netleştirilerek gösterilmiştir.

NOT 21-HİSSE BAŞINA KAZANÇ

Türkiye’de şirketler, sermayelerini halihazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş 
yıl kazançlarından ve yeniden değerleme fonlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” 
yolu ile artırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kar 
hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. 

Hisse başına kar hesaplamaları, hissedarlara dağıtılabilir net karın ihraç edilmiş 
bulunan hisse senetlerinin sene içerisindeki ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile 
yapılmıştır.

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Hissedarlara ait net kar 190.556 336.885
İhraç edilmiş hisselerin sene içindeki 
ağırlıklı ortalama adedi 500.000.000 500.000.000

Hisse başına kar (Tam TL) 0,38 0,67
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NOT 22-VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Şirket Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesi d-4 bendine göre Kurumlar 
Vergisi’nden muaftır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi 6-a bendine göre ise 
gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kazançları stopaja tabi tutulmuş olmakla birlikte, 
93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile stopaj oranı “0” olarak belirlenmiştir. Bu 
nedenle Şirket’in ilgili dönemdeki kazançlarına ilişkin herhangi bir vergi yükümlülüğü 
mevcut değildir. Cari dönem kurumlar vergisi Şirket’in iştirak ve bağlı ortaklıklarının 
karları üzerinden hesaplanan vergi tutarlarından oluşmaktadır.

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren yıllara ait kapsamlı gelir tablosuna 
yansıtılmış vergi tutarları aşağıda özetlenmiştir:

31 Aralık 2013

Yeniden
düzenlenmiş
31 Aralık 2012

Cari dönem kurumlar vergisi (1.321) (2.132)

(1.321) (2.132)

NOT 23-İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

a) 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle ilişkili taraflarla bakiyeler aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013

Yeniden
düzenlenmiş
31 Aralık 2012

İlişkili taraflara borçlar
Torunlar GYO-Torun Yapı-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı (*) 228.118 -
Torunlar-Özyazıcı 22.122 22.135
Torun AVM 4.388 2.775
Torun Turkmall İş Ortaklığı 102 -
Torunlar Gıda 87 27
Diğer 41 7

254.858 24.944

İlişkili taraflardan alacaklar
Torunlar GYO-Torun Yapı-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı (*) 125.947 51.230
Torun AVM 1.094 1.664
Torun Yapı 208 1.579
Torunlar Gıda 7 -

127.256 54.473

(*) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Torunlar GYO’nun proje ortaklığından alacağı 139.156 TL olup konsolide 
finansal tablolarda proje ortaklığından gelen ilave zarar karşılıkları sonucu oluşan 13.209 TL’lik yükümlülük 
ile netlenerek gösterilmiştir (31 Aralık 2012: 71.925 TL alacak, 20.695 TL yükümlülük) (Not 13).

244 TORUNLAR GYO 2013 FAALİYET RAPORU FİNANsAL bİLGİLER
►



TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
31 ARALIK 2013 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN  
AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 
(TuTarlar aksi belirTilmedikçe bin Türk lirası [“Tl”] olarak ifade edilmişTir.)

Torun AVM, Grup’un sahip olduğu İstanbul Torium AVM, Antalya Deepo AVM ve Bursa 
Korupark AVM’lerinin işletmeciliğini yapmaktadır. Bursa Korupark AVM için imzalanan 
yönetim sözleşmesi gereği, AVM’ye ait aylık TL bazındaki kiracılara kestiği kira bedeli 
faturaları toplamı üzerinden (KDV hariç) %2 yönetim ücreti ödenmektedir. Antalya 
Deepo AVM’ye ait aylık TL bazındaki kiracılara kestiği kira bedeli faturaları toplamı 
üzerinden (KDV hariç) %2 yönetim ücreti ödenmektedir.

b) 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alınan kira ve faiz gelirleri 
aşağıdaki gibidir:

2013

Yeniden
düzenlenmiş

2012
İlişkili taraflara yapılan satışlar
Torun AVM 24.524 27.442
Zafer Plaza İşletmeciliği A.Ş. 17.200 13.950
Torunlar Gyo-Torun Yapı-Kapıcıoğlu Proje Ort. 1.227 -
Torun Yapı 167 -
Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. 99 -
Torunlar Gıda 93 -
Torun Yorum Adi Ortaklığı - 84

43.310 41.476

Zafer Plaza İşletmeciliği A.Ş., Şirket’in sahip olduğu Zafer Plaza AVM’nin işletmeciliğini 
yapmaktadır. Zafer Plaza AVM için imzalanan yönetim sözleşmesi gereği, Torunlar GYO 
2013 yılı için 17.200 TL ve 2012 yılı için 13.950 TL kira geliri elde etmiştir.
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2013

Yeniden
düzenlenmiş

2012
Faiz gelirleri:
Torunlar Gyo-Torun Yapı-Kapıcıoğlu Proje Ort. 5.606 -
Torun AVM 165 55
Torun Yapı 136 -
Nokta İnşaat - 317
Torunlar Gıda 1 -

5.908 372

c) 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle ilişkili taraflara ödenen komisyon, hizmet ve 
faiz giderleri aşağıdaki gibidir:

2013

Yeniden
düzenlenmiş

2012
İlişkili taraflardan yapılan alımlar
Torun AVM 20.550 24.455
Torun Yapı 4.961 3.032
Torun-Turkmall İş Ortaklığı 965 -
Torunlar Gıda 504 864
Torun Yorum - 7.746

26.980 36.097

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Torun Yorum’a olan borç, Torun Yapı’nın inşaatı devam 
eden projelerde yüklenici firma olarak çalışmasından kaynaklanmaktadır.

2013

Yeniden
düzenlenmiş

2012
Faiz giderleri:
Torunlar Gyo-Torun Yapı-Kapıcıoğlu Proje Ort. 8.319 -
Torun AVM 422 336
Torun Yapı 42 -
Torunlar Gıda 12 163

8.795 499
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İlişkili taraflara verilen avanslar 2013 2012
Torun Yorum - 238

d) Üst Yönetime Sağlanan Faydalar

2013 2012
Ücret ve primler 2.166 2.908

Üst yönetime sağlanan faydaların tamamı kısa vadeli ücret ve benzeri faydalardan 
oluşmakta olup, uzun vadeli faydalar içermemektedir.
 
NOT 24- FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI 

Finansal varlıklar

Kısa vadeli olmaları nedeniyle kasa ve bankalardan alacakların kayıtlı değerlerinin 
gerçeğe uygun değerine yakın olduğu varsayılmaktadır.

Bilançoda gerçeğe uygun bedeli ile gösterilen yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe 
uygun değerlerinin belirlenmesinde ekspertiz değerleri esas alınır (Not 8). 

Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, gerçeğe uygun değeri yansıttığı öngörülmektedir.

Dönem sonu kurlarıyla çevrilen yabancı para cinsinden olan bakiyelerin gerçeğe uygun 
değerlerinin, kayıtlı değerlerine yakın olduğu öngörülmektedir.

Finansal yükümlülükler:

Kısa vadeli olmaları nedeniyle ticari borçların kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun 
değerine yakın olduğu varsayılmaktadır.

Finansal kiralama işlemlerinden borçların gerçeğe uygun değerlerinin, kısa vadeli 
olmaları nedeniyle kayıtlı değerlerine yakın olduğu öngörülmektedir.

Türev finansal araçlar gerçeğe uygun değerlerlerinden taşınmaktadır.

Değişken ve sabit faiz oranlarına sahip yerli ve yabancı para banka kredilerinin gerçeğe 
uygun değerleri ile kayıtlı değerleri aşağıdaki gibidir:

Kayıtlı değer Gerçeğe uygun değer
31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Finansal borçlar 2.324.406 836.912 2.765.332 1.041.900
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Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:

- Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve 
yükümlülükler için aktif piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiştir.

- İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün 
birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından başka direk ya da indirek olarak piyasada 
gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir.

- Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe 
uygun değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan 
girdilerden değerlenmiştir.

Gerçeğe uygun değerleri ile ölçülen varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer 
sınıflamaları aşağıdaki gibidir.

31 Aralık 2013 itibarıyla gerçeğe uygun değer seviyesi
Finansal varlıklar 1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye

TL TL TL 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller - 1.807.753 1.707.035

31 Aralık 2012 itibarıyla gerçeğe uygun değer seviyesi
Finansal varlıklar 1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye

TL TL TL 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller - 1.689.398 1.354.309

NOT 25- FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Grup faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz 
kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere 
maruz kalmaktadır. Grup’un toptan risk yönetim programı, mali piyasaların 
öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Grup’un mali performansı üzerindeki 
potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

Likidite riski 

Likidite riski, Grup’un net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. 
Grup yönetimi likidite riskini, günlük işlemler için yeterli seviyede nakit ve nakit 
benzeri bulundurmak ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin 
sürekli kılınması suretiyle bilançonun beklenen nakit akışına uygun yönetilmesi 
prensibi ile bertaraf edilmektedir. Grup yönetimi ayrıca inşaat maliyetleri ve yatırım 
amaçlı gayrimenkul alımı için kullanılan finansal borçların vade yapılarını, mümkün 
olduğu ölçüde yine bu gayrimenkullerden elde edilecek kira gelirlerinin nakit akışına 
göre düzenlemeye çalışmaktadır. Konut projelerinin inşaat maliyetlerinin karşılanması 
için bu projelerdeki finansman yükünün hafiflemesi amacıyla; Grup, müşterileriyle 
satış vaadi sözleşmesi imzalamak suretiyle nakit avans almaktadır.
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31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Grup’un finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre 
analizi aşağıdaki gibidir:

Kayıtlı
değeri

Sözleşme
uyarınca

nakit akışı
3 aydan

kısa
3-12 ay

arası
1 yıl-

5 yıl arası
5 yıl

ve üzeri

Kısa vadeli finansal 
yükümlülükler (Türev 
olmayan):

Kısa vadeli borçlanmalar 277.719 290.953 229.820 61.133 - -

Uzun vadeli 
borçlanmaların

kısa vadeli kısımları 246.207 353.517 222.388 131.129 - -

Diğer borçlar 13.506 13.506 - 13.506 - -

Ticari borçlar 103.726 103.726 103.726 - - -

Dönem karı vergi 
yükümlülüğü 497 497 - 497 - -

Diğer kısa vadeli 
yükümlülükler 5.787 5.787 5.787 - - -

Ertelenmiş gelirler 370.901 370.901 - 370.901 - -

1.018.343 1.138.887 561.721 577.166 - -

Uzun vadeli finansal 
yükümlülükler (Türev 
olmayan):

Uzun vadeli borçlanmalar 2.046.687 2.175.506 - - 1.726.315 449.191

Uzun vadeli karşılıklar 232 232 - - 232 -

Ticari borçlar 299.118 299.118 - - 299.118 -

2.346.037 2.474.856 - - 2.025.665 449.191

3.364.380 3.613.743 561.721 577.166 2.025.665 449.191
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31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Grup’un finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre 
analizi aşağıdaki gibidir:

Yeniden
düzenlenmiş

Kayıtlı
değeri

Sözleşme
uyarınca

nakit akışı
3 aydan

kısa
3-12 ay

arası
1 yıl-

5 yıl arası
5 yıl

ve üzeri

Kısa vadeli finansal 
yükümlülükler (Türev 
olmayan):

Kısa vadeli borçlanmalar 70.345 82.564 30.203 52.361 - -

Uzun vadeli borçlanmaların

kısa vadeli kısımları 122.247 143.481 52.486 90.995 - -

Diğer borçlar 7.115 7.115 - 7.115 - -

Ticari borçlar 76.209 76.209 76.209 - - -

Dönem karı vergi 
yükümlülüğü 448 448 - 448 - -

Diğer kısa vadeli 
yükümlülükler 2.289 2.289 2.289 - - -

Ertelenmiş gelirler 388.896 388.896 - 388.896 - -

667.549 701.002 161.187 539.815 - -

Uzun vadeli finansal 
yükümlülükler (Türev 
olmayan):

Uzun vadeli borçlanmalar 766.567 812.419 - - 812.419 -

Uzun vadeli karşılıklar 232 232 - - 232 -

Ticari borç 213.000 213.000 - - 213.000 -

Diğer uzun vadeli 
yükümlülükler 32 32 - - 32 -

979.831 1.025.683 - - 1.025.683 -

1.647.380 1.726.685 161.187 539.815 1.025.683 -

Faiz oranı riski 

Grup, faiz kazanan varlık ve faiz ödenen yükümlülükleri nedeniyle, faiz oranlarının 
değişiminden doğan faiz oranı riskine açıktır. Bu risk, faiz oranına duyarlı varlık ve 
yükümlülüklerin miktar ve vadelerini dengeleyerek bilanço içi yöntemlerle veya gerekli 
olduğu durumlarda türev araçlar kullanılarak yönetilmektedir.

Bu kapsamda, alacak ve borçların sadece vadelerinin değil, faiz yenilenme 
dönemlerinin de benzer olmasına büyük önem verilmektedir. Finansal borçların 
piyasadaki faiz oranı dalgalanmalarından en az düzeyde etkilenmesi için, bu borçların 
“sabit faiz/değişken faiz”, “kısa vade/uzun vade” ve “TL/yabancı para” dengesi, hem 
kendi içinde hem de aktif yapısı ile uyumlu olarak yapılandırılmaktadır.
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Grup’un bilançosunda finansal borçlar olarak sınıfladığı değişken faizli krediler faiz 
değişimlerine bağlı olarak faiz riskine maruz kalmaktadır. 31 Aralık 2013 tarihinde ABD 
Doları ve Avro para birimi cinsinden olan faiz %1 oranında yüksek/düşük olsaydı ve diğer 
tüm değişkenler sabit kalsaydı vergi öncesi kar 5.774 TL düşük/yüksek olacaktı (31 Aralık 
2012: 5.472 TL).

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde bilanço kalemlerine ilişkin ortalama etkin 
yıllık faiz oranları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013 (%) TL Avro ABD Doları
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri 9,44% 2,96% 3,21%
Ticari alacaklar 10% - -

Kısa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar 7,50% 3,12% 4,53%

Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar - 3,51% 4,61%

31 Aralık 2012 (%) TL Avro ABD Doları
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri 8,25% 3,05% 5,38%
Ticari alacaklar 6,51%

Kısa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar 6,05% 3,85% 4,85%

Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar 7,50% 3,94% 4,78%

Grup’un faiz oranına duyarlı finansal araçlarını gösteren tablo aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Sabit faizli finansal araçlar 
Vadeli mevduatlar 1.014.734 432.207
Finansal borçlar 1.144.091 70.345 

Değişken faizli finansal araçlar 
Finansal borçlar 1.426.522 888.814
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Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle aktif ve pasiflerinin yeniden 
fiyatlandırmaya kalan vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013
3 aya

kadar
3-12 ay

arası 
1 yıldan

uzun Faizsiz Toplam

Nakit ve nakit benzerleri 1.014.734 - - 18.464 1.033.198
Ticari alacaklar - 79.975 32.868 - 112.843
İlişkili taraflardan alacaklar - 127.256 - - 127.256
Stoklar - - 510.431 510.431
Diğer dönen varlıklar 7.900 - - - 7.900
Yatırım amaçlı 
gayrimenkuller - - - 3.514.788 3.514.788
Maddi varlıklar - - - 2.297 2.297
Maddi olmayan duran 
varlıklar - - - 150 150
Özkaynak yöntemi ile 
değerlenen yatırımlar - - - 275.754 275.754
Peşin ödenmiş giderler 140.282 - 549.309 - 689.591
Diğer duran varlıklar - - 77.763 - 77.763

Toplam varlıklar 1.162916 207.231 659.940 4.321.884 6.351.971

Finansal yükümlülükler 292.072 231.854 2.046.687 - 2.570.613
Ertelenmiş gelirler - - 370.901 - 370.901
Ticari borçlar 103.726 - 299.118 - 402.844
Çalışanlara sağlanan 
faydalara ilişkin karşılıklar - - - 232 232
Vergi yükümlülüğü - - - 497 497
Diğer yükümlülükler - - 19.293 - 19.293

Toplam kaynaklar 395.798 231.854 2.735.999 729 3.364.380

Net yeniden fiyatlandırma 
pozisyonu 1.558.714 439.085 3.395.939 4.322.613 9.716.351
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31 Aralık 2012

Yeniden
düzenlenmiş

3 aya
kadar

3-12 ay
arası 

1 yıldan
uzun Faizsiz Toplam

Nakit ve nakit benzerleri 432.207 - - 2.423 434.630

Ticari alacaklar 102.311 - 50.387 - 152.698

İlişkili taraflardan alacaklar 54.473 - - - 54.473

Stoklar - - - 487.622 487.622

Peşin ödenmiş giderler 23.310 - 850 - 24.160

Diğer dönen varlıklar 8.152 - - - 8.152

Diğer alacaklar 582 - - - 582

Yatırım amaçlı gayrimenkuller - - - 3.043.707 3.043.707

Maddi varlıklar - - - 1.375 1.375

Maddi olmayan duran varlıklar - - - 159 159

Özkaynak yöntemi ile değerlenen 
yatırımlar - - - 224.960 224.960

Diğer duran varlıklar - - 61.897 - 61.897

Toplam varlıklar 621.035 - 113.134 3.760.246 4.494.415

Finansal yükümlülükler 70.345 122.247 766.567 - 959.159

Ertelenmiş gelirler - 388.928 - - 388.928

Ticari borçlar 76.209 - 213.000 - 289.209

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin 
karşılıklar - - - 232 232

Vergi yükümlülüğü 448 - - - 448

Diğer yükümlülükler - 9.372 32 - 9.404

Toplam kaynaklar 147.002 520.547 979.599 232 1.647.380

Net yeniden fiyatlandırma pozisyonu 768.037 520.547 1.092.733 3.760.478 6.141.795

Kredi riski açıklamaları

Grup. vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacakları ve bankalarda tutulan 
mevduatları dolayısıyla kredi riskine maruz kalmaktadır. 

Grup banka mevduatlarını ticari ilişkisini sürdürdüğü ve Türkiye’dekurulu bulunan en 
büyük 10 banka içerisinde yer alan ticari bankalarda tutmaktadır. 
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Ticari alacakların önemli bir kısmı ilişkili şirketlerdendir. İlişkili olmayan şirketlerden 
olan riskin yönetiminde alacakların mümkün olan en yüksek oranda teminat altına 
alınması prensibi ile hareket edilmektedir. Bu kapsamda kullanılan yöntemler 
şunlardır:

• Banka teminatları (teminat mektubu, akreditif vb.)
• Gayrimenkul ipoteği
• Çek-senet

Teminatlar ile güvence altına alınmayan müşteriler için risk kontrolü müşterinin 
finansal pozisyonu. geçmiş tecrübeleri ve diğer faktörleri dikkate alarak müşterinin 
kredi kalitesinin değerlendirilmesi sonucu bireysel limitler belirlenmekte ve söz konusu 
kredi limitlerinin kullanımı sürekli olarak izlenmektedir. 

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle kredi riski detayları aşağıdaki gibidir:

Ticari alacaklar

31 Aralık 2013 İlişkili taraf Diğer taraf
Bankalardaki 

Mevduat
Raporlama tarihi itibariyle maruz 
kalınan azami kredi riski 127.256 112.843 1.033.198
Azami riskin teminat, vs ile güvence 
altına alınmış kısmı - 5.442 -
A. Vadesi geçmemiş ya da değer 
düşüklüğüne uğramamış finansal 
varlıkların net defter değeri 127.256 107.282 1.033.198

-Teminat vs ile güvence altına alınmış 
kısmı - 5.442 -

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan - - -
-Teminat vs ile güvence altına alınmış 
kısmı - - -

C. Vadesi geçmiş ancak değer 
düşüklüğüne uğramamış varlıkların net 
defter değeri - 5.561 -

-Teminat vs ile güvence altına alınmış 
kısmı - - -

D. Değer düşüklüğüne uğrayan 
varlıkların net defter değerleri - - -

-Vadesi geçmiş (Brüt defter değeri) - 2.767 -
-Vadesi geçmemiş (Brüt defter değeri) - - -
-Değer düşüklüğü (-) - (2.767) -
-Net değerin teminat, vs ile güvence 
altına alınmış kısmı - - -
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31 Aralık 2012 tarihi itibariyle kredi riski detayları aşağıdaki gibidir:

Yeniden düzenlenmiş Ticari alacaklar

31 Aralık 2012 İlişkili taraf Diğer taraf
Bankalardaki 

Mevduat
Raporlama tarihi itibariyle maruz 
kalınan azami kredi riski 54.473 152.698 434.630
Azami riskin teminat, vs ile güvence 
altınaalınmış kısmı - 5.509 -
A. Vadesi geçmemiş ya da değer 
düşüklüğüne uğramamış finansal 
varlıkların net defter değeri 54.473 152.698 434.630 

-Teminat vs ile güvence altına alınmış 
kısmı -  5.509 -

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan - - -
-Teminat vs ile güvence altına alınmış 
kısmı - - -

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne 
uğramamış varlıkların net defter değeri - - -

-Teminat vs ile güvence altına alınmış 
kısmı - - -

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların 
net defter değerleri

-Vadesi geçmiş (Brüt defter değeri)  2.566 -
-Vadesi geçmemiş (Brüt defter değeri) - - -
-Değer düşüklüğü (-) -  (2.566) -
-Net değerin teminat, vs ile güvence 
altına alınmış kısmı - - -

Yukarıdaki tutarların belirlenmesinde alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde 
artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. Grup’un kredi riskine maruz 
finansal aktifleri içerisinde herhangi bir değer düşüklüğüne tabi tutulan varlık 
bulunmamaktadır. Buna ilaveten Grup’un bilanço dışı kredi riski içeren unsurları ve 
vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkları bulunmamaktadır.
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a) Vadesi geçmemiş ve değer düşüklüğüne uğramamış alacaklar ile koşulları yeniden 
görüşülmüş bulunan alacakların kredi kalitesine ilişkin detaylar:

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Grup 1 - -
Grup 2 107.282 152.698
Grup 3 - -

107.282 152.698

Grup 1- Yeni müşteriler (3 aydan kısa süredir müşteri olanlar)
Grup 2- Önceki dönemlerde tahsilat gecikmesi yaşanmamış mevcut müşteriler (3 aydan 
uzun süredir müşteri olanlar)
Grup 3- Önceki dönemlerde tahsilat gecikmesi yaşanmış. ancak gecikmeli olsa da 
tahsilat yapılmış mevcut müşteriler

Döviz kuru riski 

Grup, çok sayıda para birimi ile yaptığı operasyonları nedeniyle döviz kuru riskine 
maruz kalmaktadır. Bu riskin yönetiminde ana prensip. kur dalgalanmalarından en 
az etkilenecek şekilde, diğer bir deyişle sıfıra yakın bir döviz pozisyonu seviyesinin 
korunmasıdır.

Bu amaçla para birimlerinin çapraz veya Türk Lirası’na karşı pozisyonlarının toplam 
özkaynak tutarına oranları belli sınırlar içinde tutulmaya çalışılmaktadır.

Grup başlıca Avro ve ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.

Yabancı para pozisyonu

Yabancı para cinsinden varlıklar. yükümlülükler ve bilanço dışı kalemlere sahip 
olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkiler kur riskini 
oluşturmaktadır.

Şirket’in yabancı para varlık ve yükümlülükleri 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle bilanço 
dışı herhangi bir enstrümanla dengelenmemektedir.

Şirket 2013 ve 2012 yıllarında ihracat ve ithalat yapmamıştır.
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Grup’un döviz cinsinden sahip olduğu varlık ve yükümlülüklerin tutarları aşağıdaki 
gibidir:

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Varlıklar 858.525 140.003
Yükümlülükler (2.605.809) (884.632)

Net bilanço pozisyonu (1.747.284) (744.629)

Bilanço dışı türev enstrümanların net pozisyonu - (8.913)

Yabancı para varlık pozisyonu-net (1.747.284) (753.542)
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Aşağıdaki tablo 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Grup’un yabancı para pozisyonu riskini 
özetlemektedir. Şirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı 
tutarları TL cinsinden aşağıdaki gibidir:

Avro ABD Doları TL karşılığı
Dönen Varlıklar
Parasal finansal varlıklar 26.226 311.729 742.335
Diğer varlıklar 4.555 48.173 116.190

Toplam varlıklar 30.781 359.902 858.525

Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari borçlar (3.340) (3.339) (16.933)
Finansal yükümlülükler (35.635) (162.758) (452.018)
Diğer kısa vadeli yükümlülükler (293) (1.066) (3.136)

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ticari borçlar - (40.767) (87.010)
Finansal yükümlülükler (165.323) (731.500) (2.046.712)

Toplam yükümlülükler (204.591) (939.430) (2.605.809)

Net bilanço pozisyonu (173.810) (579.528) (1.747.284)

Aktif karakterli döviz cinsinden bilanço 
dışı türev ürünler - - -
Pasif karakterli döviz cinsinden bilanço 
dışı türev ürünler - - -
Döviz cinsinden bilanço dışı türev 
ürünlerin net pozisyonu - - -

Net yabancı para yükümlülük pozisyonu (173.810) (579.528) (1.747.284)

Net yabancı para pozisyonu para birimlerine göre aşağıdaki gibidir;

Avro karşısında (510.396)
Amerikan Doları karşısında (1.236.888)

Net yabancı para pozisyonu (1.747.284)
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Aşağıdaki tablo 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Grup’un yabancı para pozisyonu riskini 
özetlemektedir. Şirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı 
tutarları TL cinsinden aşağıdaki gibidir:

Yeniden düzenlenmiş Avro ABD Doları TL karşılığı
Dönen Varlıklar
Parasal finansal varlıklar 3.993 68.638 131.743
Diğer varlıklar 1.859 2.180 8.260

Toplam varlıklar 5.852 70.818 140.003

Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari borçlar (897) (1.643) (5.039)
Finansal yükümlülükler (26.131) (67.986) (182.645)
Diğer kısa vadeli yükümlülükler (73) (115) (381)

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal yükümlülükler (98.800) (260.417) (696.567)

Toplam yükümlülükler (125.901) (330.161) (884.632)

Net bilanço pozisyonu (120.049) (259.343) (744.629)

Aktif karakterli döviz cinsinden bilanço dışı 
türev ürünler - - -
Pasif karakterli döviz cinsinden bilanço dışı 
türev ürünler - (5.000) (8.913)
Döviz cinsinden bilanço dışı türev ürünlerin 
net pozisyonu - - -

Net yabancı para yükümlülük pozisyonu (120.049) (264.343) (753.542)

Net yabancı para pozisyonu para birimlerine göre aşağıdaki gibidir;

Avro karşısında (282.319)
Amerikan Doları karşısında (471.223)

Net yabancı para pozisyonu (753.542)
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Aşağıdaki tablo. Grup’un ABD Doları, Avro ve diğer kurlardaki %10’luk değişime olan 
duyarlılığını göstermektedir. Bu tutarlar ABD Doları’nın ve Avro’nun TL karşısında 
%10 oranında değer artışının/azalışının kapsamlı gelir tablosundaki etkisini ifade 
eder. Bu analiz sırasında tüm değişkenlerin özellikle faiz oranlarının sabit kalacağı 
varsayılmıştır.

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle döviz kuru duyarlılık analizi tabloları aşağıda 
gösterilmiştir:

Kar/Zarar Özkaynaklar

31 Aralık 2013

Yabancı 
paranın

değer 
kazanması

Yabancı 
paranın

değer 
kaybetmesi

Yabancı 
paranın

değer 
kazanması

Yabancı 
paranın

değer 
kaybetmesi

ABD Doları kurunun %10 
değişmesi halinde

ABD Doları net varlık/
yükümlülüğü (123.689) 123.689 - -
ABD Doları riskinden 
korunan kısım - -

ABD Doları Net Etki (123.689) 123.689 - -

Avro kurunun %10 değişmesi 
halinde

Avro net varlık/yükümlülüğü (51.040) 51.040 - -
Avro riskinden korunan kısım - -

Avro Net Etki (51.040) 51.040 - -
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Kar/Zarar Özkaynaklar

Yeniden
Düzenlenmiş
31 Aralık 2012

Yabancı 
paranın

değer 
kazanması

Yabancı 
paranın

değer 
kaybetmesi

Yabancı 
paranın

değer 
kazanması

Yabancı 
paranın

değer 
kaybetmesi

ABD Doları kurunun %10 
değişmesi halinde

ABD Doları net varlık/
yükümlülüğü (47.121) 47.121 - -
ABD Doları riskinden korunan 
kısım - - - -

ABD Doları Net Etki (47.121) 47.121 - -

Avro kurunun %10 değişmesi 
halinde

Avro net varlık/yükümlülüğü (28.232) 28.232 - -
Avro riskinden korunan kısım - - - -

Avro Net Etki (28.232) 28.232 - -

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle yabancı para varlık ve yükümlülüklerin 
TL karşılıklarının hesaplanmasında kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
ABD Doları 2,1343 1,7826
Avro 2,9365 2,3517
Sterlin 3,5114 2,8708
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Sermaye yönetimi

Grup, sermayesini portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini en düşük seviyeye indirerek 
yönetmeye çalışmaktadır. Şirket’in amacı; gelir getiren bir işletme olarak devamlılığını 
sağlamak. hissedar ve kurumsal ortakların faydasını gözetmek aynı zamanda 
sermayenin maliyetini azaltarak ve piyasa ortalamalarında net yükümlülük/özkaynak 
oranını devam ettirerek verimli sermaye yapısının sürekliliğini sağlamaktır.

Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri ortaklarına getiri diğer paydaşlarına fayda 
sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını 
sürdürmek için Grup’un faaliyette bulunabilirliğinin devamını korumaktır.

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenecek 
temettü tutarını belirlemekte yeni hisseler çıkarabilmekte ve borçlanmayı azaltmak için 
varlıklarını satabilmektedir.

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle net yükümlülük/yatırılan sermaye oranı 
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Toplam yükümlülükler 3.364.380 1.647.380
Hazır değerler (1.033.198) (434.630)

Net yükümlülük 2.331.182 1.212.750
Özkaynaklar 2.987.591 2.847.035

Yatırılan sermaye 500.000 500.000

Net yükümlülük/özkaynak oranı 78,03% 42,60%
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NOT 26-BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Grup, 6 Şubat 2014 tarihinde Denizbank A.Ş. ile 66.000 metrakare toplam kiralanılabilir 
alanın en üstten 4 katı kendisinde kalmak şartıyla, 30 kata tekabül eden 60.023 
metrekaresi için 10 yıl süreli kiralama anlaşması imzalamıştır.

NOT 27-FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL 
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN 
AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR

Finansal Tabloların Onaylanması: 

Grup’un 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri: XI. No: 29 sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan bağımsız 
denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları, faaliyet sonuçlarının gerçek 
durumunu yansıttığına ve Grup’un izlediği muhasebe ilkeleri ile Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemelerine uygun ve doğru olduğuna, konsolide finansal raporların 
Genel Müdür Yardımcısı İsmail Kazanç ile Muhasebe Müdürü Lütfü Vardı tarafından 
elektronik ortamda imzalanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
kapsamında gerekli bildirimlerin yapılmasına Şirket Yönetim Kurulu’nun 10 Mart 2014 
tarihli toplantısında karar verilmiştir.

NOT 28-EK DİPNOT: PORTFÖY SINIRLAMALARINA UYUMUN KONTROLÜ

SPK’nın Seri: VI, No: 11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 
çerçevesinde portföy sınırlamalarının kontrolüne ilişkin bilgilere, konsolide olmayan 
finansal tablo hesap kalemleri kullanılmak suretiyle, Kurulca belirlenen şekilde yer 
verilir. Verilen bilgiler konsolide olmayan veriler olup söz konusu bilgiler konsolide 
finansal tablolarda yer verilen bilgilerle örtüşmeyebilir.
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Bu kapsamda, portföy sınırlamalarına ilişkin bilgiler, 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri 
itibariyle aşağıdaki gibidir:

Konsolide olmayan (bireysel) 
finansal tablo ana hesap 
kalemleri İlgili düzenleme 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
A Para ve sermaye piyasası 
araçları Seri:VI,No:11, Md.27/(b) 1.033.194 434.524 
B Gayrimenkuller, 
gayrimenkule dayalı projeler, 
gayrimenkule dayalı haklar Seri:VI,No:11, Md.27/(a) 3.733.794 3.265.556 
C İştirakler Seri:VI,No:11, Md.27/(b) 531.697 453.272
İlişkili taraflardan alacaklar 
(ticari olmayan) Seri:VI,No:11, Md.24/(g)
Diğer varlıklar 1.034.459 344.122 
D Toplam varlıklar 
(aktif toplamı) Seri:VI,No:11, Md.4/(i) 6.333.144 4.497.474 
E Finansal borçlar Seri:VI,No:11, Md.35 2.570.612 959.159 
F Diğer finansal yükümlülükler Seri:VI,No:11, Md.35 - -
G Finansal kiralama borçları Seri:VI,No:11, Md.35 - -
H İlişkili taraflara borçlar 
(ticari olmayan) Seri:VI,No:11, Md.24/(g) -
I Özkaynaklar Seri:VI,No:11, Md.35 2.995.186 2.890.568 
Diğer kaynaklar 767.346 647.747 
D Toplam kaynaklar Seri:VI,No:11, Md.4/(i) 6.333.144 4.497.474 

Konsolide olmayan (bireysel) 
diğer finansal bilgiler İlgili düzenleme 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
A1 Para ve sermaye piyasası 
araçlarının 3 yıllık gayrimenkul 
ödemeleri için tutulan kısmı Seri:VI,No:11, Md.27/(b) 1.033.194 434.524
A2 Vadeli/vadesiz TL/döviz Seri:VI,No:11, Md.27/(b) 1.033.194 434.524 
A3 Yabancı sermaye piyasası 
araçları Seri:VI,No:11, Md.27/(c) - -
B1 Yabancı gayrimenkuller, 
gayrimenkule dayalı projeler, 
gayrimenkule dayalı haklar Seri:VI,No:11, Md.27/(c) - -
B2 Atıl tutulan arsa/araziler Seri:VI,No:11, Md.27/(d) - -
C1 Yabancı iştirakler Seri:VI,No:11, Md.27/(c) - -
C2 İşletmeci şirkete iştirak Seri:VI,No:11, Md.32/A - -
J Gayrinakdi krediler Seri:VI,No:11, Md.35 310.915 51.621
K Üzerinde proje geliştirilecek 
mülkiyeti ortaklığa ait olmayan 
ipotekli arsaların ipotek 
bedelleri Seri:VI,No:11, Md.25/(n) - -
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Portföy Sınırlamaları İlgili düzenleme
31 Aralık 

2013
31 Aralık 

2012
Asgari/ 

Azami Oran
1 Üzerinde proje geliştirilecek 
mülkiyeti ortaklığa ait olmayan 
ipotekli arsaların ipotek bedelleri 
(K/D)

Seri:VI,No:11, 
Md.25/(n) 0% 0% <10%

2 Gayrimenkuller, Gayrimenkule 
Dayalı Projeler, Gayrimenkule 
Dayalı Haklar (B+A1)/D)

Seri:VI,No:11, 
Md.27/(a),(b) 75% 82% >50%

3 Para ve Sermaye Piyasası 
Araçları ile İştirakler(A+C-A1)/D)

Seri:VI,No:11, 
Md.27/(b) 8% 10% <50%

4 Yabancı Gayrimenkuller, 
Gayrimenkule Dayalı Projeler, 
Gayrimenkule Dayalı Haklar, 
İştirakler, Sermaye Piyasası 
Araçları (A3+B1+C1/D)

Seri:VI,No:11, 
Md.27/(c) 0% 0% <49%

5 Atıl Tutulan Arsa/Araziler (B2/D)
Seri:VI,No:11, 

Md.27/(d) 0% 0% <20%

6 İşletmeci Şirkete İştirak (C2/D)
Seri:VI,No:11, 

Md.32/A 0% 0% <10%

7 Borçlanma Sınırı (E+F+G+H+J)/I
Seri:VI,No:11, 

Md.35 96% 35% <500%
8 Vadeli/Vadesiz TL/Döviz (A2-
A1)/D

Seri:VI,No:11, 
Md.27/(b) 0% 0% <10%
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TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
31 ARALIK 2013 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN  
AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 
(TuTarlar aksi belirTilmedikçe bin Türk lirası [“Tl”] olarak ifade edilmişTir.)

İştirak İştirak oranı (%) 31 Aralık 2013 
İştirak değeri 
31 Aralık 2012

TRN 99,99% 290.009 266.690
Yeni Gimat 14,83% 216.225 163.470
TTA 40,00% 28.498 28.633
Torunlar Özyazıcı 60,00% 1.825 1.880
Netsel 44,60% 8.349 10.136
Torunlar GYO-Torun Yapı-
Kapıcıoğlu 65,00% (13.209) (17.537)

531.697 453.272

Grup’un bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve müşterek yönetime tabi ortaklıkları olan 
Yeni Gimat, Netsel, TTA, TRN, Torunlar Özyazıcı ve Torunlar GYO –Torun Yapı-
Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı’nın (hep birlikte “İştirakler”) 31 Aralık 2013 tarihindeki 
şirket değerlerine yönelik olarak hazırlanan değerleme raporları bulunmamaktadır. 
Portföy sınırlamalarına uyumun kontrolü tablosunda yer alan İştiraklerin değerleri 
belirlenirken, TRN, Yeni Gimat ve TTA iştirakleri ile Torunlar GYO-Torun Yapı-
Kapıcıoğlu’nun, Grup’un finansal raporlama standartları doğrultusunda hazırlanan 
solo mali tablolarındaki net varlık değerleri, Grup’un ilgili iştirakteki iştirak oranı ile 
çarpılarak hesaplanmıştır. Bu şekilde iştiraklerin sahibi oldukları ve gerçeğe uygun 
değerleri ile solo mali tablolarında takip ettikleri yatırım amaçlı gayrimenkullerinden, 
bilanço tarihi itibariyle net alacak/yükümlülükleri eklenmek/çıkarılmak suretiyle 
belirlenen net değerlerin söz konusu iştiraklerin gerçeğe uygun değerlerine yaklaştığı 
kabul edilmiştir. İştiraklerin sahibi oldukları yatırım amaçlı gayrimenkulleri Not 1’de 
detaylı olarak açıklanmıştır. Netsel ve Torunlar Özyazıcı’nın şirket değerleme raporları 
bulunmadığından ve önemlilik prensibi çerçevesinde Grup’un finansal raporlama 
standartları doğrultusunda hazırlanan solo mali tablolarındaki net varlık değerleri 
Grup’un ilgili iştirakteki iştirak oranı ile çarpılarak hesaplanmıştır. 
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“Bu kaynak eserde Torunlar GYO projeleri  
özelinde Türkiye’nin gayrimenkul sektörünün  
geleceğini görebilirsiniz.”
Ali Tanay, Merk Holding Yönetim Kurulu Başkanı

“Bir yatırımcı olarak tekrar tekrar incelediğimiz  
başarı dolu bir rapor.”
Müge Dünver, Yona Bazaar Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 

“Bu eserde bizim de hayallerimiz ve hedeflerimiz var.  
Projenin hayata geçmesiyle biz de hedeflerimize  
biraz daha yaklaşacağız.”  
Kemal Sargıç, Atakan Holding CEO

“Kazançlı bir gelecek için dikkatlice  
incelenmesi gereken bir yapıt.”
Hülya Meral, Solar Şirketler Grubu Mağazalar Sorumlusu

 
“Bu fikirlerde hayat, gelecek ve kazanç var.”  

Galip Bena, Dünya Gazetesi Finans Yazarı

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Rüzgarlıbahçe Mahallesi Selvi Çıkmazı No: 4  34805 Beykoz/İstanbul

Tel: (0216) 425 03 28 / (0216) 425 20 07 Faks: (0216) 425 59 57

www.torunlargyo.com.tr

e-mail : info@torunlargyo.com.tr




