
 

 

 

 

 

   

Değerli hissedarlarımız,  

 

Küresel ekonomiye yön veren dinamiklerin hızla değiştiği, sürprizlere ve yeni risklere 

açık bir dönemden geçiyoruz. Gelişmekte olan ülkelerdeki yavaşlamaya ek olarak Çin ve 

ABD ekonomilerine yönelik beklentiler dünya ekonomisinin seyrini belirlerken, 

komşularımızın birçoğunda yaşanan gelişmeler, yatırımcıları çok daha temkinli olmaya 

yönlendiriyor.  

 

Torunlar GYO olarak böyle bir dönemde sağlam temellere dayanan güçlü finansal 

yapımız ve gelişmeleri doğru analiz eden başarılı politikalarımız sayesinde, 

sektörümüzde yüksek performans gösteren şirketler arasında yer almayı başardık. 

2015-2019 arasında yapmakta olduğumuz 2.7 milyar TL yatırımın da katkısıyla hem 

üretimimizi, hem verimliliğimizi artırarak ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına 

katkımızı sürdürdük. 

 

Torunlar GYO, 2015 yılının ilk yarısında konsolide bazda toplam 215.2 milyon TL satış 

geliri elde ederken, 150.9 milyon TL vergi, faiz ve amortisman öncesi kâr (VAFÖK)  

gerçekleştirdi. Şirketimiz sürdürülebilir bir büyüme stratejisi ile faaliyetlerine devam 

ediyor. Zorlu faaliyet ortamı ve dış faktörlere karşın, rekabet gücümüzü artıracak, 

yenilikçiliği ön planda tutacak, süreç yönetimi açısından verimliliğe odaklanacak, fırsat 

ve riskleri optimal düzeyde dengeleyecek yenilikçi fikirler ve stratejiler geliştirmek en 

önemli önceliğimiz olmaya devam edecek. 

 

Köklü, güçlü, dinamik ve vizyoner bir takım olarak, Torunlar GYO portföyünde yer alan 

projelerimizde ve AVM’lerimizde önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. 8- 10 Eylül 

tarihleri arasında dünyanın en önemli gayrimenkul platformlarından biri olan Dubai 

Cityscape Global Fuarı'nda Torunlar GYO standı ile yer aldık. Dünyanın en önemli 

firmalarının katıldığı bu fuarda Torunlar GYO olarak Torun Center ve 5. Levent 

projemizi Körfez ve Ortadoğu bölgesindeki yatırımcılara daha yakından tanıtma imkânı  

 



 

 

 

 

 

bulduk. Projelerimize ve özellikle Mall of İstanbul ile Torunlar markasına gösterilen ilgi 

ve beğeni önemli işbirlikleri için zemin oluşturması adına bizleri mutlu etti.  

 

Türkiye’nin en büyük alışveriş ve eğlence merkezi olarak faaliyet gösteren Mall of 

İstanbul ise yaz aylarında ziyaretçi trafiğini artırmaya devam etti. Geçen yılın aynı ayına 

göre Temmuz’da %12, Ağustos’da %17 ziyaretçi artışı sağladı. Özellikle geçtiğimiz 

aylarda yabancı ziyaretçi sayısında önemli bir artış yakaladı. Dubai’de de standımızı 

ziyaret eden birçok konuğumuzun, Mall of İstanbul’u hâlihazırda tanıdığını öğrenmekten 

de büyük mutluluk duyduk ve yaptığımız yatırımların karşılığını almamız adına önemli 

bir veri olarak değerlendirdik. Mall of İstanbul’un devam eden otel yatırımının 

tamamlanması ile özellikle yabancı ziyaretçiler açısından İstanbul’un en çok tercih 

edilen ve beğenilen karma projesi olacağına inancımız tam.  

 

Torun Center projemizde ise sona yaklaştık diyebiliriz. Aralık ayından itibaren ofis 

teslimlerine, 2016 yılı ikinci çeyreğinden itibaren rezidanslarımızın teslimine 

başlayacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bildiğiniz gibi, projemizin en önemli 

özelliklerinden biri, Mecidiyeköy’e ve İstanbul’a modern bir kent meydanı kazandıracak 

olması. 10 bin 500 m2'lik kent meydanının ve yol ile meydan arasındaki bölümde 

yüksek ağaçlarla yapacağımız yeşil alanların, Mecidiyeköy için yeni bir nefes alma alanı 

oluşturmasını hedefliyoruz. Kentin trafik ve sosyal alan ihtiyacına çözüm üretmek 

amacıyla, dünyanın tüm modern metropollerinde uygulanan otopark üstü rekreasyon ve 

peyzaj alanı uygulaması yapacağız. Bu modern kent meydanında yeşil alanlar, süs 

havuzları, yürüme ve oturma alanları ile kafe ve restoranlardan oluşan sosyal alanları ise 

2016 yılının ilk yarısında İstanbulluların kullanımına sunmak için titizlikle çalışıyoruz.  

 

İstanbul’un en merkezi lokasyonunda yeni bir semt olarak inşa ettiğimiz bir diğer 

projemiz 5. Levent ise ikinci çeyreğin en çok satan  projesi olarak yoğun bir ilgi görmeye 

devam ediyor. İnşaatı hızla ilerleyen projemizde, Ekim ayında ikinci satış etabını 

başlatmayı planlıyoruz.  Portföyümüzde bulunan Paşabahçe projesi ve Antalya Deepo 

Outlet genişletme ve otel projesi de üzerinde titizlikle çalıştığımız diğer yatırımlarımız 

olarak dikkat çekiyor. İnşa süreçleri ile ilgili hazırlıkların tamamlanmasına paralel her  



 

 

 

 

 

iki projemizi de başlatmak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Gerek Paşabahçe, gerek 

Antalya Deepo Outlet ve otel projesinin önümüzdeki dönemde hissemize katalizör etkisi 

yapacağına inanıyorum.  

 

Torunlar GYO olarak yatırımcı güvenini yakından izliyoruz. Son yıllarda gerek 

ülkemizde, gerekse dünyadaki hızlı değişimler yatırımcıları daha temkinli olmaya teşvik 

ediyor.  Bu zorlu döneme karşın Torunlar GYO sağlam finansal yapısı, güçlü portföy 

yönetimi ve başarılı politikaları ile kendisini rakiplerinden ayrıştırmayı başarmıştır.  

Efektif halka açıklık oranı içinde yabancı hissedarımızın payı %50.6 seviyesindedir.  

Hissedar değeri yaratmaya ve şeffaflığa büyük önem veren şirketimiz açısından 

yatırımcılarımızın göstermiş olduğu bu güven önemli bir gurur kaynağıdır. 

 

Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı’nın ve gelecek günlerimizin huzur ve barış 

içerisinde geçmesini diliyor,  tüm hissedarlarımızın  bayramını içtenlikle kutluyorum. 

 

Sevgi ve saygılarımla,  

 

Aziz Torun 

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı 

  

 


