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TORUNLAR GYO, 2014 KARINDAN 50 MİLYON TL TEMETTÜ 

DAĞITACAK 

 

Torunlar GYO CFO’su İsmail Kazanç :“Geçtiğimiz yılı VUK esaslarına göre 261 milyon 

TL  net kâr ile kapattık. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 2014 yılı Genel Kurul Toplantımızda 

da VUK esaslı kanuni dağıtılabilir kâra göre 50 milyon TL’yi hissedarlarımıza dağıtma 

kararı aldık. Ve Torunlar GYO olarak zor piyasa koşullarına rağmen başarılı bir yılı 

geride bıraktık.” 

 

Portföy büyüklüğü ve piyasa değeri açısından Borsa İstanbul’da işlem gören en büyük ikinci 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) unvanını taşıyan Torunlar GYO, 2014 Yılı Genel Kurul Toplantısı’nı 

26 Mayıs 2015 Salı günü Kavacık’taki genel müdürlük binasında düzenledi. 21 Ekim 2010 tarihinde 

İMKB’de işlem görmeye başlayarak sürdürülebilir tutarlı bir kar dağıtım politikasını esas alan Torunlar 

GYO, olağan genel kurul toplantısında 2014 yılına ilişkin VUK esaslı 261 milyon TL dağıtılabilir kârının 

50 milyon TL’sini temettü olarak dağıtma kararı aldı. Torunlar GYO, Genel Kurul’da ayrıca yönetim 

kuruluna yeni görevlendirme yaptı.   

Genel Kurul Toplantısı’ndaki konuşmasında, 2014 yılını yatırımların meyvelerinin alınmaya başladığı 

yıl olarak tanımlayan Torunlar GYO CFO’su İsmail Kazanç; “2014 yılında inşaat sektörü 2009’dan ve 

2012’den beri ilk defa ekonomiden daha yavaş ve sadece yüzde 2,2 büyüdü. Yurtiçi tüketim 

harcamaları yalnız yüzde 1,3 arttı. Torunlar GYO olarak bu zor piyasa koşullarına rağmen başarılı bir 

yılı geride bıraktık ve 2014 yılını 4 milyar TL net aktif değeri ve 6.9 milyar TL portföy değeri ile 

kapattık.” dedi.  

 

“Kredi yükünü azaltırken, organik büyümeye devam ediyoruz” 

Türkiye ekonomisindeki ve gayrimenkul sektöründeki gelişmelere paralel Torunlar GYO’nun 

yatırımlarına da hız kesmeden devam ettiğini belirten İsmail Kazanç; “2014 yılı Torunlar GYO için Mall 

of İstanbul ve Torun Tower gibi iki önemli projeyi tamamladığı, tamamlanmış konut stokunu erittiği, 

yatırımlara devam ederken bilanço içinde kredi ağırlığını azalttığı bir yıl oldu. Böylece toplam 



 
 
 
 
 

kiralanabilir alan büyüklüğümüz 449.000 m2’ye ulaştı. 2014 yılında UFRS esaslarına göre 746.4 milyon 

TL satış hedefine karşılık 773.2 milyon TL konsolide satış gerçekleştirdik. VAFÖK marjı hedefi %36.4 

iken, %51.5 oldu. Torunlar GYO halka açıldığından beri en büyük organik yatırım döneminden geçiyor. 

2014’te Mall of İstanbul, Torun Tower ve Torun Center ağırlıklı olmak üzere 578.4 milyon TL yatırım 

yaptık.  Mall of İstanbul Projesi’nin ise yüzde 97’sinin satışını tamamladık. 2015 yılının Nisan ayında 

İstanbul’un kalbinde dev ulaşım projelerinin kesişim noktasında yer alan 5. Levent projesinin 

inşaatına ve lansmanına başladık.  Paşabahçe projesinin inşaat iznini bu yılın üçüncü çeyreğinde 

almayı planlıyoruz. Devam eden Torun Center projesinin ofis teslimlerini de 2015 yılı sonunda 

gerçekleştireceğiz” dedi.  

 

Hisse performansına da değinen Kazanç,  BIST 100 %26,5 ve BIST GYO %21,9 artış gösterirken, 

Torunlar GYO hissesinin 2014’te %25 değer kazandığını sözlerine ekledi.  

 

Torunlar GYO Genel Kurul Toplantısı’nda; Yönetim Kurulu üyelerinden Emre Torun yerine Ali Alp’in, 

Ali Alp’ten boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Saim Kılıç’ın atanmasına, yeni seçilen Yönetim 

Kurulu Üyelerinin 1 yıl süre ile görev yapmalarına ve Bağımsız Denetim Şirketi olan Başaran Nas 

Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin (a member of 

PriceWaterhouseCoopers) seçilmesine karar verildi. 
 

 

  


