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Portföy değeri 4,6 milyar TL

Net varlık değeri 2,8 milyar TL

AVM brüt kiralanabilir alan 231 bin m2

Hayata değer katan projeler için, 
yatırıma değer...
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Kurumsal Profil

Sektörün güçlü temsilcilerinden biri
Torunlar GYO, AVM, konut, 
eğlence ve ofis odaklı gayrimenkul 
geliştirme projelerine yatırım 
yapan sektörünün önde gelen 
temsilcilerinden biridir. 2008 
yılında gayrimenkul yatırım ortaklığı 
statüsünü kazanan Torunlar GYO, 
1977 yılından bu yana Türk 
gayrimenkul piyasasında köklü bir 
geleneği, deneyimi ve saygınlığı 
temsil eden Torunlar markasını hızlı 
ve istikrarlı bir büyümeyle yukarı 
taşımaktadır. 

2010 yılında halka arz olan ve 
BIST 100 Ulusal Endeksi’nde 
işlem gören Torunlar GYO’nun 
%25,16’sı halka açıktır. Şirket Borsa 
İstanbul’da işlem gören GYO’lar 
arasında, toplam piyasa değeri 
itibarıyla en büyük ikinci GYO 
unvanına sahiptir. 

Torunlar GYO, Türkiye gayrimenkul 
sektöründeki köklü geçmişi ve 
piyasa itibarı, engin deneyimi, 
güçlü bilgi birikimi ve öncü kimliğini 
destekleyen doğru öngörüleriyle 
geliştirme ve varlık yönetiminde 
önemli rekabet üstünlüklerini elinde 
bulundurmaktadır. Şirket, konut 
geliştirme projeleri için geniş bir 
müşteri tabanına, bunun yanı sıra 
Türkiye’nin en büyük yerli AVM 
yatırımcısı unvanı ile alışveriş 
merkezlerinde kiracı karmasını 
oluşturmak için kapsamlı bir yurt 
içi ve uluslararası markaları içeren 
perakende ağına sahiptir. 

Torunlar GYO gayrimenkul proje 
geliştirme ve yönetiminin tüm 
aşamalarında faaliyet göstermekte, 
grup şirketleri olan Torun Yapı 
ile inşaat yapım ve yönetimi, 
Torun AVM ile alışveriş merkezi 
yönetimi ve idare hizmetleri 
konularında sinerji oluşturmaktadır. 
Şirket, kaynak bulma, arazi 
alımı, proje finansmanı, izin 
alım, tasarım, inşaat denetimi, 
satış ve pazarlama gibi temel 
hizmetleri yerine getirmenin yanı 
sıra AVM’lerin etkin ve verimli 
işletilmesine yönelik olarak, 
kiracı karması ve kira yönetimini, 
kira yapılandırma, yenileme ve 
genişletme çalışmalarını, alışveriş 
merkezlerinde ziyaretçi trafiğini, 
doluluk oranlarını ve kira gelirini 
azami düzeye getirmeyi amaçlayan 
faaliyetleri de yürütmektedir. 

Torunlar GYO’nun ana stratejisi 
istikrarlı, sürekli ve yüksek kira 
geliri elde etmektir. Çeşitlendirilmiş 
ve AVM ağırlıklı portföy 
kompozisyonuyla düzenli kira geliri 
elde etmenin yanı sıra devam eden 
projelerden sağlanan kuvvetli nakit 
akışı ile güçlü mali yapısını koruyan 
Torunlar GYO, büyümesine ivme 
katacak kaynak sürdürülebilirliğini 
de sağlamaktadır. 

31.12.2012 itibarıyla 4,7 milyar 
TL olan konsolide toplam varlıkları 
içinde %75,8’ini gayrimenkuller ve 
gayrimenkul projeleri; gayrimenkul 
portföyünün %55’ini ise alışveriş 
merkezleri oluşturmaktadır. 
Büyüme potansiyeli yüksek konut, 
ofis, AVM, otel gibi çeşitli karma 
kullanım amaçlı geliştirme projeleri 
ve proje geliştirilecek arsalar da 
varlıklar bünyesinde yer almaktadır.

Torunlar GYO karma kullanımlı 
projeleri geliştirmeye odaklanmış 
agresif bir büyüme stratejisi ile 
paydaşlarına “daha konforlu 
bir yaşam ve sürdürülebilir bir 
gelecek” sağlamak temelinde 
güçlü adımlarla ilerlemektedir.



STRATEjİK
HEDEFlER

VİzYON

MİSYON

KURUMSAl 
STRATEjİ

Torunlar GYO markasını, 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 getirmek, 
yüksek getirili yatırımlar yapmak. Şeffaflığı 
ve güvenilirliği ön planda tutarak istikrarlı 
şekilde büyümeyi sağlamak. 

• Konut, ofis, otel, alışveriş merkezleri 
gibi insanı hedef alan yaşam merkezleri 
geliştirme konusunda kaliteli yaşam 
standardı ile eşdeğer en güvenilir isim 
olmak, 

• Planladığımız ve planlayacağımız 
projelerimizde müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını, tercihlerini azami ölçüde 
karşılayan ve faydalarını maksimize 
eden konut, alışveriş, otel, eğlence ve iş 
merkezleri projeleri geliştirmek ve inşa 
etmek, 

• Ödüllendirici ve tatmin edici bir iş ortamı 
sağlayarak en iyi çalışanları çekmek ve 
korumak. 

• Ana odak noktası olarak belirlediği 
alışveriş merkezlerinin geliştirilmesi,

• Karma kullanımlı projelere odaklanma,
• Geniş dinlence ve eğlence alanları 

bulunan “yaşam merkezleri” yaratma
• Sınırlı arza sahip şehir merkezlerinde 

yoğunlaşma,
• Şehirlerde metro vb. ulaşım ağlarına 

yakın konut projeleri geliştirme; aynı 
zamanda ulaşım altyapısına katkı 
sağlayan ve ulaşımı kolaylaştırıcı 
çözümler üretme,

• Alışveriş merkezi dışındaki ofis ve otel 
gibi projelerde fırsatları kovalama,

• Geliştirdiği projelerle bulunduğu 
bölgedeki sosyo-kültürel değişim ve 
dönüşüme katkıda bulunma.

Şirket aşağıdaki stratejileri izleyerek rekabet 
avantajı sağlamayı hedeflemektedir: 
• Perakende tabanlı karma kullanım 

projelerini geliştirmek ve alışveriş 
merkezlerinde odaklanmaya 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 projelerde kullanarak yaşamı 
kolaylaştıran alanlar yaratmak, 

• Teknoloji sayesinde sektörü çağın 
ötesine taşımak, 

• Uluslararası danışmanlık ve know-how 
ile yerel tecrübelerimizi birleştirerek 
geleceğin projelerini inşa etmek, 

• Hissedarlarımıza en yüksek getiriyi 
kazandırmak için değer artıran fırsatları 
yakından izlemek, 

• Sektördeki konumunu güçlendirerek 
en yüksek kâr payı dağıtan, güvenilir ve 
yatırımcının tercih ettiği bir Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı olmak.

Vizyon, Misyon ve Hedeflerimiz 
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Sermaye ve Ortaklık Yapısı 

Sermaye ve Ortaklık Yapısı 31 Aralık 2012 
Adı Soyadı/
Ticaret Unvanı Grubu Türü Pay Oranı % Pay Tutarı (Tl)

Aziz TORUN A Nama 20,03 100.156.875
Aziz TORUN C Nama 17,37 86.870.600,45
Torunlar Gıda 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 Gıda 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

Aziz Torun %37,41
Halka Açık Kısım %25,16

Mehmet Torun %37,37
Diğer %0,06

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

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: 18.10.2010/7,30 TL (bölünme sonrası düzeltilmiş eşdeğer fiyat 3,27 TL)
Şirket merkezi: İstanbul
İstanbul Ticaret Sicil no: 353242
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul
Borsa İstanbul işlem kodu: TRGYO
Merkez Adresi: Kavacık, Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No: 4 34805 Beykoz/İstanbul 
Telefon No: (0216) 425 20 07 Faks No: (0216) 425 03 12 
Internet Adresi: www.torunlargyo.com.tr
Elektronik Posta Adresi: info@torunlargyo.com.tr

TORUNlAR GAYRİMENKUl YATIRIM ORTAKlIĞI A.Ş.

Şirket Künyesi
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Şirketin 500.000.000 TL tutarındaki 
çıkarılmış sermayesinin %78,64’ü 
Aziz Torun ve Mehmet Torun’a 
aittir. 31.12.2012 tarihli MKK 
verilerine göre sermayenin 
%13,97’si fiili dolaşımda 
bulunmaktadır.

MKK’nın 31.12.2012 tarihli 
raporuna göre, Şirket’in fiili 
dolaşımda sayılan paylarının 
nominal tutarı 69.885.436 TL’dir. 
Aynı tarihli takas verilerine göre, fiili 
dolaşımdaki payların %40,9’u 
yabancı yatırımcıların elinde olup 
(31.12.2011: %23,40), bu oran 
Şirket sermayesinin %5,7’sine 
karşılık gelmektedir. 

Şirket, SPK’nın Seri IV No:38 sayılı 
Kayıtlı Sermaye sistemine İlişkin 
Esaslar Tebliği gereğince; daha 
önce izin verilen kayıtlı sermaye 
tutarının devamı için SPK’ya 
başvuru yapmış ve kayıtlı sermaye 
tavanının 1 milyar TL olarak, 
2013-2017 yılları arasında 5 yıl için 
geçerli olacağına ilişkin gerekli 
yasal izin SPK’nın 23.11.2012 tarihli 
yazısı ile alınmıştır. Söz konusu izin 
çerçevesinde, 27.12.2012 tarihinde 
gerçekleştirilen Olağanüstü Genel 
Kurul Toplantısında, Yönetim 
Kurulu’na 2017 yılına kadar 
sermaye artırım kararı alabilme 
yetkisi verilmiştir. Ayrıca, kayıtlı 
sermaye tutarının yeniden 
belirlenmesi kapsamında, Şirket 
Esas Sözleşmesi’nin ilgili maddesi 
tadil edilmiş ve söz konusu tadil 
maddesi Genel Kurul’da kabul 
edilmiştir.

Şirketin 224.000.000 TL olan 
çıkarılmış sermayesinin 
1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye 
tavanı içerisinde ve tamamı hisse 
senedi ihraç primlerinden 
karşılanmak üzere 276.000.000 TL. 
artırılarak 500.000.000 TL’ye 
yükseltilmesi işlemi 16.08.2012’de 
tamamlanmış ve tescil ettirilmiştir.

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.

İmtiyazlı paylara ve payların oy 
haklarına ilişkin açıklamalar
A ve B grubu payların, ana 
sözleşmenin 13’üncü 
maddesindeki esaslar çerçevesinde 
yönetim kurulu üyelerinin 
seçiminde aday gösterme imtiyazı 
vardır. Yönetim kurulu üyelerinin iki 
tanesi A Grubu, iki tanesi B Grubu 
pay sahiplerinin gösterdiği adaylar 
arasından ve diğer üç üye genel 
kurulda gösterilen adaylar arasından 
seçilir.

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının 
yönetim kurulu üyelerinin 
seçiminde aday gösterme imtiyazı 
tanıyan pay ihraç edebilecekleri, 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: 
VI No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklıklarına İlişkin Esaslar 
Tebliği’nin 16. Maddesinde 
düzenlenmiştir. GYO’ların, yönetim 
kurulu üyelerinin seçiminde aday 
gösterme imtiyazı tanıyan paylar 
dışında imtiyaz veren herhangi bir 
menkul kıymet ihracına izin 
verilmemektedir. Bu kapsamda, 
ana hissedar tarafından önerilen 
Yönetim Kurulu adayları, Genel 
Kurulda ortakların bilgisine 

sunulmakta ve Genel Kurulda 
alınan karar doğrultusunda göreve 
getirilmektedir. Şirket esas 
sözleşmesinde, oy kullanımına 
ilişkin imtiyaz bulunmamaktadır.
 
Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına 
ilişkin bilgiler
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, 
12.09.2011 tarihli olağanüstü genel 
kurulda alınan karar gereği başlattığı 
hisse geri alım programında 2012 
faaliyet yılı içerisinde bedelsiz 
sermaye artırımı öncesinde 68.295 
lot ve 359.418 TL tutarında geri 
alım yapmıştır. Programın başından 
2012 sonuna kadar alınan hisse 
miktarı ve tutarı bedelsiz sermaye 
artırımı öncesi 273.295 lot ve 
1.195.329 TL, bedelsiz artırım 
sonrası 610.033 lottur ve bölünme 
sonrası şirketin ortalama alım 
maliyeti 1,9594 TL’dir. 

İştirakler
Şirketin TRN Alışveriş Merkezleri 
Yatırım ve Yönetim A.Ş. (TRN) adlı 
bir bağlı ortaklığı, Torunlar Özyazıcı 
Proje Ortaklığı (Torunlar Özyazıcı), 
TTA Gayrimenkul Yatırım Geliştirme 
ve Yönetim A.Ş. (TTA) ve Torunlar 
GYO-Torun Yapı-Kapıcıoğlu Proje 
Ortaklığı adlı üç müşterek yönetime 
tabi ortaklığı, Yeni Gimat İşyerleri 
İşletmesi A.Ş. (Yeni Gimat) ve 
Netsel Turizm Yatırımları A.Ş. 
(Netsel) adlı iki iştiraki 
bulunmaktadır. 

İştirak payları
- Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi 

A.Ş. (%14,83 hissesi) 
- Netsel Turizm Yatırımları A.Ş. 

(%44,60 hissesi)
- TTA Gayrimenkul Yat. ve Yönetim 

A.Ş. (%40 hissesi)
- TRN AVM Yatırım ve Yönetim 

A.Ş. (%99,997 hissesi)
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Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı’nca imzalanması ve bununla yetinilmesi 

için yetki verilmesi,
3. 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporunun okunması,
4. Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması,
5. Şirketin Bilanço, kâr ve zarar hesabının aynen ya da değiştirilerek tasdiki,
6. Kazançların dağıtılmasına ilişkin teklifin aynen ya da değiştirilerek kabul veya reddi,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2012 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri,
8. Denetçilerin, 2012 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri,
9. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev 

süresinin tayini,
10. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur hakkına ilişkin tutarın tespiti,
11. Şirket ana sözleşmesinin 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 27, 28, 30, 31, 32, 34, ve 38’nci maddesi ile ilgili tadilat 

tasarı metinlerinin görüşülmesi, kabul ve reddi, (İlan tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı izni alınmamıştır. İzin alınması durumunda Genel Kurul’da görüşülecektir.)

12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında 
yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,

13. Genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin hazırlanan iç yönergenin pay sahiplerinin onayına sunulması,
14. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar ve 2013 yılı üst sınırı hakkında yönetim kurulu tarafından alınan kararın 

genel kurulun onayına sunulması,
15. Hisse geri alım programı hakkında bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler 

hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, verilen teminat, rehin ve 

ipoteklerin Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
18. 858 ada 1 parsel 18.208,90 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki; bir hissedara ait olan toplam 180,12 m2 alanlı 

hissenin 779.000,00 TL bedelle, altı hissedara ait olan toplam 105,46 m2 alanlı hissenin 455.000,00 TL 
bedelle, bir hissedara ait olan toplam 102,19 m2 alanlı hissenin 1.100.000,00 TL bedel mukabilinde satın 
alınması ile yönetim kurulu kararları hakkında bilgi verilmesi,

19. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri 
yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 

 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,
20. Dilek ve temenniler,
21. Kapanış.

Toplantı Yeri ve Tarihi:
Yeri: Torunlar GYO Genel Müdürlük
Tarihi: 30.05.2013 - 10:30



5 / TORUNLAR GYO /  FAAlİYET RAPORU 2012YATIRIMA DEĞER

Genel Kurul Toplantısı ve Katılım
Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü 
olarak Türk Ticaret Kanunu ve 
sermaye piyasası mevzuatı hükümleri 
uyarınca toplanır ve karar alır. Olağan 
Genel Kurul, şirketin 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 Kurula davet, Sermaye 
Piyasası Kanunu’nun 29. Maddesinde 
belirtilen esaslar çerçevesinde 
Yönetim Kurulu tarafından yapılır. 
Genel kurul toplantı ilanı, ortaklığın 
Internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma 
Platformu ile Kurulca 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. 
Ancak, Sermaye Piyasası 
Kurulunun görüşülmesini veya 
ortaklara duyurulmasını istediği 
hususların, gündeme bağlılık ilkesine 
uyulmaksızın genel kurul gündemine 
alınması zorunludur.

Genel Kurulun toplantı yeri şirket 
merkezidir. Ancak gerekli hallerde 
Yönetim Kurulu, Genel Kurulu Şirket 
Merkezinin bulunduğu şehirdeki 
başka bir adreste veya başka bir 
şehirde toplantıya çağırabilir. 

Genel kurul toplantılarına, yönetim 
kurulu tarafından MKK’dan sağlanan 
pay sahipleri listesi dikkate 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 hükümleri 
uygulanır.

Genel kurul toplantılarına katılma 
hakkı bulunan hak sahipleri bu 
toplantılara, TTK’nın 1527. Maddesi 
uyarınca elektronik ortamda, 
Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 
sağlanan Elektronik Genel Kurul 
Sistemi (EGKS) üzerinden de 
katılabilir. Yapılacak tüm genel 
kurul toplantılarında Şirket esas 
sözleşmesinin ilgili hükmü uyarınca, 
kurulmuş olan sistem üzerinden hak 
sahiplerinin ve temsilcilerinin, söz 
konusu Yönetmelik hükümlerinde 
belirtilen haklarını kullanabilmesi 
sağlanır.

Toplantı yerine girişte, gerçek kişi 
pay sahipleri ile Kanunun 1527. 
Maddesi uyarınca kurulan elektronik 
genel kurul sisteminden tayin edilen 
temsilcilerin kimlik göstermeleri, 
gerçek kişi pay sahiplerinin 
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.

Genel Kurulda oy kullanılması 
hususunda Sermaye Piyasası Kurulu 
ve TTK düzenlemelerine uyulur. 
Genel kurula katılma ve oy kullanma 
hakkı, pay sahiplerinin paylarını 
herhangi bir kuruluş nezdinde depo 
etmesi şartına bağlamaz.

Şirkette 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 sözleşmesinde 
oy kullanımına ilişkin imtiyaz 
bulunmamaktadır.

Toplantıda görüşülen konulara ilişkin 
oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. 
El kaldırmayanlar ret oyu vermiş 
sayılır ve bu oylar değerlendirmede 
ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul 
edilir. 

Kanunun 1527. Maddesi uyarınca 
genel kurula 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 uygun 
olarak düzenlenir.

Geçmiş dönemlerde belirlenen 
hedeflere ulaşılmış olup, Şirketin 
genel kurullarında alınan kararlarda 
uygulanmayan bir husus yoktur.

Şirket 2011 yılı Olağan Genel 
Kurulunu 28.05.2012’de yapmıştır. 
Toplantı zabtı web sitemizde 
bulunmaktadır.

Bunun dışında 27.12.2012’de şirket 
genel merkezinde Olağanüstü Genel 
Kurul toplanmıştır. Bu genel kurulun 
özelliği, fiziki olarak katılım ile eş 
zamanlı olarak elektronik olarak 
da katılımın sağlanmış olmasıdır. 
Genel Kurul aşağıdaki gündemle 
toplanmıştır:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2. Genel Kurul toplantı tutanağının 

Genel Kurul adına Başkanlık 
Divanınca imzalanması ve bununla 
yetinilmesi için yetki verilmesi

3. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan 
süresinin 2013 yılı başından 
itibaren 5 yıl süre ile uzatılması 
hususunun müzakeresi

4. Dilek ve temenniler
5. Kapanış

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 
süresinin 2013 yılı başından itibaren 
5 yıl süre ile uzatılmasına yönelik 
ana sözleşmede değişiklik yapılması 
kararlaştırılmıştır.

Genel Kurul Toplantıları
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97Ankara’daki AnkaMall ve Crowne Plaza Oteli’nin sahibi olan Yeni 
Gimat A.Ş.’nin hissedarı oldu. (bugün itibarıyla Yeni Gimat hisse 
payı %14,83)

96TORAY İnşaat kuruldu.

77Türkiye inşaat ve gayrimenkul 
piyasasında faaliyete geçti; küçük ölçekli 
konut projeleri gerçekleştirmeye başladı.

99Torunlar’ın ilk AVM projesi ve Bursa’nın ilk modern alışveriş merkezi Zafer 
Plaza açıldı. 

Açıldığı tarih itibarıyla Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezi olan 
AnkaMall’un açılışını gerçekleştirdi.

04Akdeniz Bölgesi’nin en büyük outleti 
Deepo Outlet Center’ı hizmete açtı. 

05Marmaris’teki Netsel Turizm Yatırımları A.Ş.’nin  
(Netsel Marina) %44,6 hissedarı oldu. 

Torun Tower arsasını satın aldı.

07Türkiye’deki en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Korupark AVM açıldı.

BKA bazında, Türkiye ve Avrupa’daki en büyük karma kullanımlı projelerden biri olan 
ve 2013’ün son çeyreğinde tamamlanması planlanan Mall of İstanbul projesinin 
geliştirilme çalışmasına başladı.

08Torunlar GYO statüsüne geçti.

Bursa’nın ilk modern konut projesi olan Korupark Evleri’nin 1. ve 2. etabını 
tamamladı ve satışa sundu.

Kilometre Taşları
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10
21 Ekim 2010 itibarıyla borsaya kote olan en büyük gayrimenkul şirketlerinden biri kimliğiyle halka arzını gerçekleştirdi.

Bulvar Samsun AVM inşaatına başladı.

Nishİstanbul konutlarının ve ofislerinin teslimini gerçekleştirdi.

İstanbul’un 4. ve Türkiye’nin 5. büyük alışveriş merkezi olan Torium’un açılışını yaptı.

Ali Sami Yen arsası üzerine inşa edilecek projeye en büyük ortak konumuyla katıldı.

11Mall of İstanbul projesinin inşaatına ve önsatışına başladı.

Korupark Terrace projesinin inşaatına ve önsatışına başladı.

Torun Tower projesinin inşaatına başladı.

12
Korupark Evleri’nin 3. Etabı olan Korupark Terrace’ın inşaatını tamamladı ve sahiplerine teslim etti.

Özelleştirme İdaresi’nden 355 milyon TL bedelle Paşabahçe eski Tekel İçki Fabrikası’nın arsasını satın 
aldı.

Eski Ali Sami Yen stadyumu arsası üzerinde geliştirilecek Torun Center projesinin inşaatına başladı. 

Şirket sermayesini 224.000.000 TL’den 500.000.000 TL’ye çıkardı.

Mall of İstanbul projesinin yabancılara satışı için İngiliz emlak brokeri Sotheby’s ile anlaştı. Torun Tower 
projesinin kiralanması için İngiliz gayrimenkul hizmet şirketi Colliers ile anlaştı.

Varlık yönetiminde etkin bir strateji 
uygulamaktadır.
Torunlar GYO AVM odaklı 
faaliyet göstermekte ve bu 
alanda Türkiye’nin en büyük yerli 
yatırımcısı kimliğini taşımaktadır. 
Sınıfının en iyi alışveriş 
merkezlerini geliştirmenin 
yanı sıra varlık yönetimindeki 
yetkinliğiyle ulusal ve uluslararası 
güçlü markalarla kiracı karmasını 
oluşturmaktadır. Şirket, 
alışveriş merkezlerinde ziyaretçi 
trafiğini ve doluluk oranlarını 
maksimum düzeye getirmeyi 
amaçlayan operasyonları 
başarıyla yürütmektedir. 
Kiracılarının cirolarını artırıcı öneri 
ve kampanyalar ile yönettiği 
AVM’lerinde, sabit kira dışında 
cirodan alınan kira paylarının 
artışını sağlamadaki başarısı, 
Torunlar GYO’yu varlık yönetimi 
konusunda sektörde ayrıcalıklı bir 
konuma taşımaktadır.

Mükemmel bir büyüme potansiyeli 
taşımaktadır.
Torunlar GYO güçlü sermaye 
yapısı ve özkaynakları, düzenli 
ve yüksek tutardaki kira 
gelirleri, gerektiğinde ulusal ve 
uluslararası fon kaynaklarına 
ulaşabilecek kredibilitesi ile 
büyümeyi destekleyecek ve 
ivme kazandıracak unsurları 
korumaktadır. Şirket, yeni ve 
cazip geliştirme fırsatları sunan 
projelere yatırımlarını sürdürerek 
gayrimenkul portföyünü sürekli 
olarak büyütme hedefindedir. Yeni 
projelerin yanı sıra, yenileme ve 
genişletme çalışmalarıyla da kira 
gelirlerinde artış sağlama yoluna 
gidilmektedir.

Köklü bir deneyim ve profesyonel 
ekibe sahiptir.
Torunlar GYO inşaat sektöründen 
gayrimenkul geliştirme ve 
yatırımı alanına genişleyen 
köklü bir deneyime ve geçmişe 
sahiptir. Şirket, Türk gayrimenkul 
sektörünün liderlerinden biri 
olarak edindiği itibarı başarıyla 
korumakta; engin bilgi birikimini 
proje uygulama sürecinin tüm 
aşamalarında en etkin şekilde 
kullanmaktadır. Uzun süreli 
yerel deneyim ve iş bağlantısı 
geliştirme yeteneğine sahip 
profesyonel yönetim ekibi teknik 
vizyon, proje tasarımı ve inşaat 
teknikleri konusunda uluslararası 
standartlara ve uygulamalara 
hakimiyetiyle önemli bir rekabet 
avantajı kazandırmaktadır.

Torunlar GYO’nun Rekabet Üstünlükleri
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Değerli paydaşlarımız,

Torunlar GYO olarak, 2012 yılında da yatırıma 
“değer”, yaşamaya “değer” projeler hayata 
geçirdik. Kimi zaman yorulduk ama keyif aldık, 
bazen de zorlandık ancak hep başardık.
Makroekonomik tabloya baktığımızda 2012 yılı Avrupa 
Birliği ülkelerinin küresel krizin etkisini aşamayıp, arka 
arkaya sarsıldığı, ABD’nin de istenilen büyüme 
oranlarını tutturamadığı bir yıl oldu. Gelişmiş ülkeler 
%1,3 büyüyebilirken, gelişmekte olan ülkeler, özellikle 
Çin’in etkisi ile %5,3 büyüme hızına ulaştılar. Dünyanın 
ekonomik krizle sarsıldığı bir ortamda Türkiye bütün 
olumsuzluklardan asgari şekilde etkilenerek istikrarlı bir 
gidişat sergilemeyi başardı. Bu doğrultuda, %2,2 olarak 
gerçekleşen büyüme hızı ve diğer göstergeleri ile 
birçok gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeden daha iyi 
bir performans göstererek 2012 yılını dünyanın en 
büyük 17. ekonomisi olarak tamamladı. Bu durum 
uluslararası ekonomik platformlarda da kabul görerek 
uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından 
Türkiye’nin notunun yatırım yapılabilir seviyeye 
yükseltilmesini sağladı. 

2013 yılı için ise ABD, Euro bölgesi ve AB ile Çin’deki 
ekonomik gelişmeler ve beklentilerin yılı 
şekillendireceğini söyleyebiliriz. 2013 yılında dünya 
genelinde büyüme oranının %2,6 civarında 
gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Türkiye’nin de 2013’te 
yumuşak bir inişten sonra güçlü bir toparlanma ile 
ortalama %5-5,5 büyüyeceğini öngörüyoruz. Dünya ve 
özellikle Avrupa genelinde yaşanan olumsuz konjonktür 
içinde cari açığını azaltan, ihracat pazarlarını 
çeşitlendiren, ekonomisindeki aşırı ısınmanın önüne 
geçerek daha istikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomik 
büyüme içine giren ülkemiz, yatırım açısından giderek 
cazibesini artırıyor. Türkiye, 2023 yılında en büyük ilk 10 
ekonomi arasında yer alma hedefiyle yoluna hızla 
devam ediyor. 

Yönetim Kurulu Başkanı’nın 2012 Yılı 
Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmesi
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Gayrimenkul sektörü Türkiye’nin 
lokomotif sektörlerinden biri olarak 
gün geçtikçe önem kazanıyor.
Türkiye’nin son 10 yılda yakaladığı 
siyasi ve ekonomik istikrar birçok 
sektörde olduğu gibi gayrimenkul 
sektörünün de başarı grafiğinin 
yükselmesini sağladı. 2012 yılını 
ekonomik aktivitedeki 
yavaşlamanın etkisiyle sadece 
%0,6 oranında büyüme ile 
tamamlayan sektörün 2013 yılında 
daha hızlı büyüyeceğini 
öngörüyoruz. Türkiye, bu başarısı 
ile yatırımcılar için gittikçe daha 
cazip bir ülke haline geliyor.

Gayrimenkul sektörünün bu olumlu 
atmosfer içinde hayata geçirdiği 
projeler ile de dünyanın gözleri 
Türkiye’ye çevriliyor. Gözler bu 
kadar üzerimizdeyken kritik olan, 
hayata geçirilen projelerin hem 
ülkemize, hem de sektöre değer 

katacak nitelite olması...

İnşaat sektörü 2012 yılını konutların 
KDV oranına ilişkin belirsizlik ile 
tapu harçlarının artırılması, konut 
kredilerindeki genişlemenin 
kontrolü ve diğer sıkılaştırıcı 
tedbirler ile sıkıntılı geçirdi. Diğer 
yandan, 2012 yılının sektörümüz 
için bir milat niteliğinde olduğunu 
söyleyebiliriz. Mütekabiliyet, 
kentsel dönüşüm gibi yasaların da 
hayatımıza girmesi sektörümüzün 
hareketlenmesini sağladı. Yabancı 
perakendecilerin Türkiye ilgisi ise 
AVM talebini canlı tutmaktadır. 
Yabancı şirketlerin talebindeki 
hissedilir artış ile A sınıfı ofislerin 
boşluk oranları gerilemiştir. 
Mütekabiliyet yasasıyla beraber 
2013 yılının yabancıya konut satışı 
bakımından daha verimli geçeceğini 
ve ülkemizden konut almak isteyen 
yabancılara uzun süreli oturum 

hakkı verilmesi durumunda da 
konutlara çok daha büyük bir talep 
olacağını düşünüyoruz. 2B 
arazilerinin satışı da sektöre ivme 
kazandıracaktır. Öte yandan, inşaat 
sektöründe önümüzdeki yıllarda 
400 milyar dolarlık bir büyüklüğe 
ulaşması öngörülen kentsel 
dönüşüm projelerinin konut 
kredilerini de hareketlendirmesini 
bekliyoruz. KDV düzenlemesi 
sebebiyle 2013’ten önce ruhsat 
alan %1 KDV’ye tabi markalı 
konutlara talep daha fazla 
kayacaktır. Hane halkı gelir artışı ve 
organize perakendenin genişleme 
potansiyeli de, orta vadede AVM 
talebini canlı tutmaktadır. Ofis 
yatırımları ve yabancıların kiralama 
talepleri devam edecektir. Bu 
gelişmeler ışığında 2013 yılında 
inşaat sektöründe ortalama %5-6 
büyüme öngörüyoruz. 

Dünyanın gözü Türkiye’de
Türkiye, ekonomideki başarısı ile yatırımcılar için 
gittikçe daha cazip bir ülke haline geliyor. Gayrimenkul 
sektörünün bu olumlu atmosfer içinde hayata geçirdiği 
projeler ile de dünyanın gözleri ülkemize çevriliyor.
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın 2012 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmesi

Türkiye, başta Orta Doğu olmak üzere 
birçok ülkenin ve ülke insanının 
hayranlık duyduğu, mülk almak ve 
yatırım yapmak istediği fırsatları 
sunan bir ülke haline geldi. 
Diğer yandan uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşlarının 
ülkemizin kredi notunu artırması da 
hem faizlerin düşmesine, hem de 
ülkemize daha fazla yabancı 
sermaye girişine destek 
olacağından, en önemli yatırım aracı 
olan gayrimenkul taleplerinde belirli 
bir şekilde artış olacağını tahmin 
ediyoruz. Önümüzdeki süreç, hem 
Türkiye hem de özellikle 
gayrimenkul sektörü için çok önemli 
fırsatları barındırıyor.

Türkiye’de GYO’ların Borsa 
İstanbul’daki payına baktığımızda; 
Borsa İstanbul’da işlem gören 
şirketlerin toplam değeri yaklaşık 
600 milyar TL değerinde olduğunu 
görüyoruz. Borsa İstanbul’da işlem 
gören GYO’ların tutarı 15,8 milyar 
TL ve %2,8 paya sahip. Türkiye’de 
borsada işlem gören GYO sayısı 26. 
Gelişmiş ülkelere baktığımızda bu 
oran %5 ila %10 arasında değişiyor. 
Türkiye’de Borsa İstanbul’un 
GSYH’ye oranı %26. Bu oran 
dünyada %71, Amerika’da ise 
%103...

Diğer yandan, hükümetin 2023 
hedeflerinin 2 trilyon dolara 
ulaşması halinde borsada işlem 
gören şirketlerin de 1 trilyon dolara 
yükselmesi gerekiyor. Bu hedefleri 
yakalamak için ciddi bir ekonomik 
büyüklük yaratan inşaat şirketlerinin 
ve GYO’ların da bu doğrultuda halka 
açılmalarını teşvik etmek kritik 
önem taşıyor.

Hayata “değer” katan projeler için 
yatırıma “değer” işlere imza attık.
Biz, Torunlar GYO olarak; 50 yılı 
aşkın süredir gayrimenkul sektörü 
içerisinde faaliyet gösteriyoruz. 
Türkiye’nin dört bir yayında hayatı 
güzelleştiren AVM, ofis ve konut 
projelerini hayata geçiriyoruz. 
Yatırımlarımızda bizim için öncelikli 
olan elbette projelerimizin 
bulunduğu lokasyonda sosyal, 
kültürel ve ekonomik dönüşüme 
öncülük etmek... 

Biz, hayata geçirdiğimiz tüm 
projelerin dünya standartlarında 
benzerlerinden ayrışmasına dikkat 
ediyoruz. Gerek mimarisi, gerek 
konsepti ile fark yaratan ve hayata 
anlam katan projelere imza atıyoruz.
 
2012 yılında da hem yeni, hem de 
devam eden projelerimizle hız 
kesmeden çalışmalarımızı sürdürdük 
ve sektördeki konumumuzu 
güçlendiren neticeler elde ettik. 
Bilanço büyüklüğümüz 4,7 milyar 
TL’ye ve piyasa değerimiz 1,6 milyar 
TL’ye çıktı. BIST GYO %38 artış 
gösterirken, Torunlar GYO hissesi 
2012’de %84 (temettü dahil) değer 
kazandı. Sermayemizi 224 milyon 
TL’den 500 milyon TL’ye çıkardık. 
Portföy değerimize baktığımızda, 
portföye henüz girmeyen eski Ali 
Sami Yen arsası üzerinde yükselen 
Torun Center projesi hariç, 4,6 milyar 
TL’lik portföyün %43’ünü AVM’ler, 
%28’ini devam eden projelerimiz 
oluşturuyor.
 
AVM tarafında 5 AVM’den ortak 
alan geliri dahil 150 milyon TL’ye 
yakın toplam gelir elde ettik. Konut 
tarafında 678 dairenin bulunduğu 
Korupark Terrace projesinden 2012 

4,7
2012 yılında bilanço büyüklüğümüz 
4,7 milyar TL’ye ulaştı.

%90
Torunlar GYO’nun 2012 net kârı bir önceki 
yıla göre %90 oranında artış gösterdi.

%82
Torunlar GYO hisse senedi 2012 yılında 
%82 değer kazandı.
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sonunda 74,2 milyon TL konut satış 
geliri elde ettik. Böylece toplam net 
satış gelirlerimiz %39,2 artarak 
226,7 milyon TL’ye ve net kârımız 
%90 artarak 337 milyon TL’ye 
ulaştı. 

2012 yılında ağırlıklı olarak devam 
eden Mall of İstanbul, Korupark 
Terrace, Torun Tower ve Torun 
Center projeleri için 310,6 milyon 
TL yatırım harcaması yaptık. 
Şirketimizin güçlü özsermayesi, 
uzun vadeli ve düşük maliyetli 
finansman yapısı ile bu yatırımların 
kaynağını sağlıyoruz. Bu projelerden 
Korupark Terrace’ı Ekim ayında 
teslim etmeye başladık. Mall of 
İstanbul projesinin ise %70’inin 
satışını gerçekleştirdik. Özelleştirme 
İdaresinden çekişmeli bir açık 
artırma neticesinde 355 milyon TL 
bedelle Paşabahçe eski Tekel İçki 
Fabrikası’nın arsasını satın aldık ve 
burada turizm amaçlı Boğaz’a 
yakışan çok değerli bir proje 
geliştireceğiz. 

2013 yılında ise bizi ziyadesiyle 
heyecanlandıran yepyeni ve 
tamamlanmak üzere olan 
projelerimiz bulunuyor. Öncelikle 
Türkiye’nin en büyük karma 
kullanımlı projesi olan Mall 
of İstanbul’un konut ve ofis 
bölümlerini tamamlayarak 
sahiplerine teslim edeceğiz. 
Projeden 2012 sonu itibarıyla 400 
milyon TL önsatış geliri elde ettik ve 
projenin %20’si yabancılara satıldı. 
Bu proje 2013 satış gelirlerine 
önemli bir katkı sağlayacak. AVM 
bölümünün büyük alanlı lokomotif 
kiracıları ile de prensipte anlaştık. 
A+ ofis projemiz Torun Tower’ın 
kiralama ve pazarlaması için 
Colliers ile anlaştık. Mart 2014’te 
tamamlayacağımız projeden 
66.286 m2  alanın kiralanmasından 

27 milyon dolar kira geliri 
bekliyoruz. Ağustos 2012’de 
başladığımız Torun Center 
projesinin önsatışlarına ise Mart-
Nisan 2013’te çıkmayı planlıyoruz. 
2015 yılı Temmuz ayında 
tamamlanmasını öngördüğümüz 
projeden elde edeceğimiz gelir ise 
1 milyar TL’dir.

Başarılı finansman modeli ve 
dengeli çeşitlendirilmiş portföy 
yapısı sayesinde biz Torunlar olarak 
“değer”li projeler hayata geçirmeyi 
hedefliyoruz. Amacımız hem 
ülkemize, hem sektörümüze, hem 
de yatırımcılarımıza “değer” katan 
işlere imza atmak ve bu yaratılan 
değerle ortaklarımıza sürekli ve iyi 
bir temettü dağıtmak. Bu amaçla, 
2012 yılı dağıtılabilir net kârından, 
Yönetim Kurulumuz 50 milyon TL 
temettü dağıtılmasını Genel 
Kurul’un onayına sunacaktır.

Bütün bunları yaparken 
“değer”lerimizden ödün 
vermemeyi ilke ediniyoruz. Hayata 
“değer” katan projeler için yatırıma 
“değer”... Önümüzdeki sürecin, 
hem Türkiye, hem de özellikle 
gayrimenkul sektörü için çok 
önemli fırsatları barındırdığının 
altını bir kez daha çizmek istiyor, 
2013 yılının hem ülkemizin 
hem de sektörümüzün daha da 
“değer”lendiği bir yıl olacağına 
yürekten inanıyorum.

Saygılarımla,

Aziz Torun
Yönetim Kurulu Başkanı

Başarılı finansman 
modeli ve dengeli 
çeşitlendirilmiş portföy 
yapısı sayesinde 
Torunlar GYO olarak 
“değer”li projeler 
hayata geçirmeyi 
hedefliyoruz.

Sn. Aziz Torun’un 
videosu için: 

%70
2012 yılsonu itibarıyla %70’i satılan 
Mall of İstanbul residence ve ofis 
projesinden 400 milyon TL önsatış 
geliri elde edildi.
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Aziz TORUN (1)
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdür

1950 yılında Erzincan, Kemah’ta 
doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi’nden 1975 yılında mezun 
oldu. Ayrıca İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
Bölümü’ne son sınıfa kadar devam 
etti. 1976-1982 yıllarında Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda İş 
Müfettişliği yaptı. Bu dönemde, 
İktisat Fakültesi’nde doktora 
seminerlerine devam etti. 1982 
yılında İş Müfettişliği görevinden 
ayrılarak özel sektörde iş hayatına 
devam kararı aldı. Bir süre sonra 
Torunlar Şirketler Grubu’nun 
kuruluşuyla Grup bünyesinde görev 
almaya başladı. Halen Torunlar 
GYO’nun Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı yürütmektedir. Evli ve 
2 çocuk babasıdır.

Ali COŞKUN (2)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1939 yılında Kemaliye, Başpınar’da 
doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi 
Elektrik Mühendisliği’ni bitirdi. 
İşletme Ekonomisi İhtisası yaptı. 
Hamburg Wirtschaft Academie 
Şeref Diploması’na sahip Yeminli 
Mali Müşavir olup, Almanca ve 
İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk 
babasıdır. Genel Müdür, Yönetim 
Kurulu Üyesi, Murahhas Aza, 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu 
olarak görev yaptığı bazı şirketler 
arasında Çanakkale Seramik A.Ş., 
Kale Porselen Elektroteknik Sanayi 
A.Ş., Kalebodur Seramik San. A.Ş., 
Türk Suudi Yatırım Holding A.Ş., 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Bisan 
Bisiklet Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
Coşkun Mühendislik Müşavirlik Ltd. 
Şti., Emsay Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
yer almaktadır. 20., 21. ve 22. 
Dönem İstanbul Milletvekilidir. 
TBMM Milli Savunma Komisyonu 
Başkanlığı, Plan ve Bütçe 
Komisyonu Üyeliği, Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Maden, Bilim ve Teknoloji 
Komisyonu Üyeliği yapmıştır. 58. ve 
59. Hükümetlerde Sanayi ve Ticaret 
Bakanı olarak görev yapmıştır.

Mehmet TORUN (3)
Yönetim Kurulu Üyesi

1962 yılında, küçük bir 
ticarethanede baba Osman 
Torun’un yanında ticari hayatlarına 
başlayan Aziz ve Mehmet 
kardeşlerden küçüğü olan Mehmet 
Torun 1953 yılında Erzincan ili, 
Kemah ilçesi, Ağaçsaray köyünde 
doğmuştur. Genç yaşta iş hayatına 
başlayarak, büyük bir başarı için 
gereken adımları atmıştır. Evli ve 3 
çocuk babasıdır. Halen Torunlar 
Şirketler Grubu’nun bünyesinde 
bulunan; Torunlar Gıda San. ve Tic. 
A.Ş., Torun Çay A.Ş., Tobaş Torun 
Bio Enerji A.Ş., Torun Pazarlama 
A.Ş., Torunlar Yağ A.Ş., Ulusal Dış 
Ticaret A.Ş., 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 Üyeliği devam 
etmektedir. Torunlar Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı A.Ş. kurucu 
ortaklarındandır. 

Yönetim Kurulu
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Mehmet MUMCUOĞLU (6)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1952 yılında Kayseri‘de doğdu. 
1974 yılında İstanbul Üniversitesi 
İşletme Fakültesi‘nden mezun oldu. 
1977’de Akbank’da Teftiş Kurulu 
Müfettişi olarak başladığı iş 
hayatında daha sonra aynı unvanla 
Dışbank’ta devam etmiş ve 1999’a 
kadar bu bankanın çeşitli 
kademelerinde Teftiş Kurulu 
Başkanlığı dahil önemli görevlerde 
bulunmuştur. 2003-2012 yıllarında 
TC Ziraat Bankası yönetim kurulu 
üyesi Yönetim Kurulu Başkan 
Vekilliği görevlerini üstlenmiştir. 
Halen Şirketimiz ve diğer şirketlerde 
yönetim kurulu üyeliği görevlerini 
yürütmektedir. İngilizce ve Almanca 
bilmektedir. Evli ve 2 çocuk 
babasıdır.

Prof. Dr. Ali ALP (7)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1964 yılında Rize‘de doğdu. 1987’de 
Ankara Üniversitesi’nden İşletme 
Lisansı ile mezun oldu. 1991’de 
Marmara Üniversitesi’nde İşletme 
Yüksek Lisansını ve 1995’de Ankara 
Üniversitesi’nde İşletme 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 vermektedir.

Yunus Emre TORUN (4)
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 
Yardımcısı / Satış ve Pazarlama

1980 yılında İstanbul‘da doğdu. 
2002 yılında Marmara Üniversitesi, 
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
İktisat Bölümü, 4 yıllık lisans 
eğitimini tamamlayarak mezun 
oldu. 2002-2003 yıllarında U.C.L.A. 
California, USA‘da ileri düzeyde 
İngilizce eğitimi aldı. 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 
çalışmaktadır. İngilizce bilmektedir. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mahmut KARABIYIK (5)
Yönetim Kurulu Üyesi

1961 yılında Afyon, Sincanlı‘da 
doğdu. 1982 yılında İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun oldu. 1983 yılında yaptığı 
avukatlık stajının ardından ağırlıklı 
olarak Ticaret Hukuku, Şirketler 
Hukuku, Banka ve Sermaye 
Piyasası Hukuku, İcra-İflas Hukuku 
alanlarında olmak üzere avukatlık 
yapmaktadır.
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Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına,

Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak özellikle pay ve menfaat sahiplerinin ekonomik ve hukuki çıkarlarının gözetilmesi 
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, Şirketten 
yönetim kurulu üyeliği ücreti ve huzur hakkı dışında herhangi bir gelir elde etmediğimi ve genel olarak mevzuat, 
esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız 
olduğumu beyan ederim.

   
Saygılarımla,

Prof. Dr. Ali ALP  
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Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına,

Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak özellikle pay ve menfaat sahiplerinin ekonomik ve hukuki çıkarlarının gözetilmesi 
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, Şirketten 
yönetim kurulu üyeliği ücreti ve huzur hakkı dışında herhangi bir gelir elde etmediğimi ve genel olarak mevzuat, 
esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız 
olduğumu beyan ederim.

   
Saygılarımla,

Mehmet MUMCUOĞLU 

Bağımsızlık Beyanı
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İcra Kurulu

1 4 523
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Aziz TORUN (1)
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdür

Aziz Torun’un özgeçmişi Yönetim 
Kurulu bölümünde yer almaktadır.

Yunus Emre TORUN (2)
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 
Yardımcısı / Satış ve Pazarlama

Yunus Emre Torun’un özgeçmişi 
Yönetim Kurulu bölümünde yer 
almaktadır.
 

İlham İnan DÜNDAR (3)
Genel Müdür Yardımcısı / AVM 
Kiralama

1960 yılında Eskişehir’de doğdu. 
1984 yılında Anadolu Üniversitesi 
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
Kütahya İdari Bilimler Yüksek 
Okulu’ndan mezun oldu. 1985 
yılında İstanbul Üniversitesi İşletme 
İktisadi Enstitüsü’nden İşletmecilik 
İhtisas Sertifikası almaya hak 
kazandı. Grup bünyesinde 2007 
yılında Torun AVM Yatırım Yönetim 
A.Ş.’de genel koordinatör olarak 
başladığı görevini 2008 yılından bu 
yana Torunlar GYO’da AVM 
yönetiminden sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı olarak devam 
ettirmektedir.

Remzi AYDIN (4)
Genel Müdür Yardımcısı / İnşaat

1969 yılında Elazığ’da doğdu. 1992 
yılında Fırat Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1993 yılında Torunlar Şirketler 
Grubu’nda inşaat mühendisi olarak 
göreve başladı. O tarihten bu yana 
grup bünyesinde çeşitli 
pozisyonlarda görev almış olup 
halen Torunlar GYO A.Ş.’de proje 
uygulamalarından sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı olarak görev 
yapmaktadır.

Yezdan KANAAT*
Genel Müdür Yardımcısı / Proje 
Geliştirme

1975 yılında İstanbul’da doğdu. 
1998 yılında İTÜ Mimarlık 
Bölümü’nden mezun oldu, 1999 
yılında İTÜ’de İşletme Yüksek 
Lisans Programı’nı tamamladı. 
2006-2008 yılları arasında Doğuş-
GE GYO A.Ş.’de grup müdürü ve 
proje geliştirmeden sorumlu genel 
müdür yardımcısı olarak, 2004-2006 
yılları arasında Garanti GYO A.Ş.’de 
müdür yardımcısı olarak, 2002-2004 
yılları arasında Garanti GYO A.Ş.’de 
yatırımlar yetkilisi olarak, 2000-2002 
yılları arasında İktisat GYO A.Ş.’de 
yetkili olarak ve 1998-2000 yılları 
arasında Yüksel İnşaat A.Ş.’de 
uzman olarak çalıştı.

*(30.01.2013 itibarıyla istifaen şirketimizden 
ayrılmıştır.)

İsmail KAZANÇ (5)
Genel Müdür Yardımcısı / Finans

1972 yılında Tekirdağ’da doğdu. 
1994 yılında Bilkent Üniversitesi 
İşletme Bölümü’nden mezun oldu, 
2001 yılında University of 
Southampton’dan Finansal Piyasalar 
Yüksek Lisans derecesini aldı. 
2008-2009 yılları arasında Arap Türk 
Bankası’nda genel müdür yardımcısı 
olarak, 2006-2008 yılları arasında İş 
Bankası’nda Hazine Bölümü grup 
müdürü olarak, 2002-2006 yılları 
arasında İş Bankası’nda Hazine 
Bölümü müdür yardımcısı olarak ve 
1994-2002 yılları arasında İş 
Bankası’nda teftiş kurulu müfettişi 
olarak çalıştı.
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Denetçiler 
28.05.2012 tarihinde 
gerçekleştirilen 2011 yılı Olağan 
Genel Kurul toplantısında, 1 yıl 
süreyle görev yapmak üzere seçilen 
Denetim Kurulu üyeleri aşağıdaki 
gibidir. 

2012 yılında Genel Kurul’da 
denetim kurulu üyelerine aylık net 
2.000 TL ödenmesine karar 
verilmiştir.

Şirketimizin Denetçileri aşağıdaki 
tarihlerden itibaren görevlerine 
devam etmektedirler
- Kadir BOY (Denetçi) 21.01.2008
- Mehmet Akif ULUSOY (Denetçi) 
25.05.2011

Kadir BOY

1956 yılında Sakarya-Gevye‘de 
doğdu. 1979 yılında Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi‘nden mezun oldu. 1980 
yılında girdiği Maliye Bakanlığı 
Hesap Uzmanları Kurulu’nda; 1983 
yılında Hesap Uzmanlığı’na, 1990 
yılında Baş Hesap Uzmanlığı’na 
atandı. 1987-1988’de bir yıl, 1993 
yılında 4 ay süreyle mesleki 
inceleme ve araştırmalarda 
bulunmak üzere İngiltere’ye 
gitmiştir. 1990-1993 yıllarında; 
sırasıyla Hesap Uzmanları Kurulu 
İstanbul Grup Başkan Yardımcılığı 
ve Kurul Başkan Yardımcılığı 
görevlerinde bulunmuştur. 
15.12.1993 tarihinde İstanbul 
Defterdar Yardımcılığı görevine 
getirilmiştir. Bu görevde altı yıla 
yakın hizmet yaptıktan sonra, 
02.03.1999 tarihinden itibaren 
İstanbul Defterdar Vekili olarak 
görev yapmış ve 12.01.2000 
tarihinde İstanbul Defterdarlığı 
görevine asaleten atanmıştır. 
2004-2005 yılları arasında Maliye 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı iken 
kendi isteği üzerine emekli 
olmuştur. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Mehmet Akif ULUSOY

1961 yılında Kütahya Tavşanlı’da 
doğdu. 1982 yılında Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nden mezun olmuştur. 
1983 yılında Maliye Bakanlığı Hesap 
Uzmanları Kurulu’nda Hesap 
Uzmanı Yardımcısı olarak göreve 
başlamış ve 1993-2003 yılları 
arasında Başhesap Uzmanı olarak 
çalışmıştır. 1995-2006 yılları 
arasında İstanbul ve İzmir’de Vergi 
Dairesi Başkanlığı ve Defterdarlık 
görevlerinde bulunmuş, 2007’de 
Gelir İdaresi Başkanlığı’na vekaleten 
atanmıştır. Bu görevin ardından TC 
Lefkoşa Büyükelçiliği Maliye 
Müşavirliği’ne getirilmiştir. Evli ve 2 
çocuk babası olup, İngilizce 
bilmektedir.

Denetçiler 
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Yönetim Kurulu ve Üyelerine İlişkin 
Bilgiler
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 kurulca 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 
ana sözleşme ile kendisine 
yüklenen görev ve sorumlulukları 
yerine getirirken, kendi 
sorumluluğunu bertaraf etmeksizin 
bunları kısmen şirket bünyesindeki 
komitelere devredebilir.

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. 2012 yılı içinde 
alınan karar sayısı 41 olmuştur. 

28.05.2012 tarihinde 
gerçekleştirilen 2011 yılı Olağan 
Genel Kurul Toplantısında, 1 yıl 
süreyle görev yapmak üzere seçilen 
ve toplam yedi kişiden oluşan 
Yönetim Kurulu aşağıda 
listelenmiştir. 

Sermaye Piyasası Kurulu Seri: VI, 
No:11 sayılı tebliğin 18. Maddesi 
gereği bağımsız yönetim kurulu 
üyeleri Ali Alp ve Mehmet 
Mumcuoğlu’dur. 

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri 
aşağıdaki tarihlerden itibaren 
görevlerine devam etmektedirler.

- Aziz TORUN (Yönetim Kurulu 
Başkanı) –Kuruluştan itibaren

- Ali COŞKUN (Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili) 21.01.2008

- Mehmet TORUN (Yönetim Kurulu 
Üyesi) 03.05.2010

- Yunus Emre TORUN (Yönetim 
Kurulu Üyesi) 21.01.2008

- Mahmut KARABIYIK (Yönetim 
Kurulu Üyesi) 21.01.2008

- Mehmet MUMCUOĞLU 
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 
21.01.2008

- Prof. Dr. Ali ALP (Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyesi) 
08.02.2010

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 
komitesine bağımsız üye Ali Alp 
komite başkanı, Şerife Cabbar da 
üye olarak seçilmiştir. Kurumsal 
yönetim komitesi; aday gösterme 
komitesi, riskin erken tespiti 
komitesi ve ücret komitesinin 
görevlerini yürütecektir. 

Şirket genel kurulunca verilen izin 
çerçevesinde yönetim organı 
üyelerinin şirketle kendisi veya 
başkası adına yaptığı işlemler ile 
rekabet yasağı kapsamındaki 
faaliyetleri hakkında bilgiler 
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, Şirketin 
ana faaliyeti alanında ve Şirketin 
tüzel kişiliği ile herhangi bir ticari ve 
mali işlem yapmamış, şirketle 
herhangi bir borç ilişkisine 
girmemiş; Şirketin sermaye piyasası 
araçları üzerinde herhangi bir işlem 
gerçekleştirmemiştir.

Mevzuat hükümlerine aykırı 
uygulamalar nedeniyle şirket ve 
yönetim organı üyeleri hakkında 
uygulanan idari veya adli yaptırımlara 
ilişkin açıklamalar
Şirket ve Yönetim Kurulu üyelerinin 
mevzuat hükümlerine aykırı 
uygulamaları olmadığı gibi şirket ve 
yönetim kurulu üyeleri hakkında 
uygulanan idari veya adli yaptırım 
yoktur.

Yönetim organı üyeleri ile üst düzey 
yöneticilere sağlanan mali haklar
2012 yılında Genel Kurul’da 
bağımsız üyeler dahil yönetim 
kurulu üyelerine aylık net 3.000 TL 
huzur hakkı ödenmesine karar 
verilmiştir.

Üst yönetime 2012 yılında ücret ve 
prim toplamı olarak 2.908.000 TL 
ödenmiştir. 
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Torunlar GYO, sektördeki konumunu 
güçlendirerek korumaktadır. 
Torunlar GYO 4,6 milyar TL portföy 
değeri ve 2,8 milyar TL net varlık 
değeri ile sektörünün önde gelen 
şirketlerindendir. Geçen yıla göre 
portföy değeri %20, net varlık 
değeri %12,4 artış göstermiştir. 

2012 yılında portföyün kalitesi 
ve büyüklüğü; değerleme, inşaat 
harcaması ve Paşabahçe arsasının 
katkısıyla artmıştır. Portföye henüz 
girmeyen Torun Center projesi 
hariç portföyün %43’ünü AVM’ler, 
%28’ini devam eden projeler, 
%9’unu arsalar, %5’ini satışa hazır 
gayrimenkuller oluşturmaktadır. 
Portföy kompozisyonunda nakit 
değerlerin payı %13’tür. Portföye 
Eylül 2012’de 355,7 milyon TL adil 

değerle Özelleştirme İdaresi’nden 
alınan Paşabahçe eski Tekel 
Fabrikası’nın arsası eklenmiştir.
 
Şirketin portföy kompozisyonunun 
%43’ünü AVM’ler teşkil etmektedir. 
Şirket halihazırda Türkiye 
nüfusunun %32,8’sine ulaşan 
İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya 
ve Samsun illerinde 6 AVM ve 
230.815 m2 BKA ile faaliyet 
göstermektedir. 

Torunlar GYO AVM’lerindeki 
operasyonları yürütmekte, etkin ve 
esnek bir yönetim anlayışıyla güçlü 
bir kiracı profilini elinde tutmaktadır. 
Çok iyi bir kiracı karmasıyla çalışan 
Şirket, kendisinin işlettiği ve 
%96 doluluk ile faaliyet gösteren 
AVM’lerinde 2012’nin ikinci 

yarısında tüketici talebindeki 
yavaşlamaya rağmen kira gelirlerini 
(Temmuz 2012’de açılan Bulvar 
Samsun hariç) birebirde %13,1 
artırmıştır. AVM’lerden ortak alan 
gelirleri dahil 139,6 milyon TL gelir 
elde edilmiştir. (Bulvar Samsun 
dahil edildiğinde 2012 yılı AVM 
gelirleri %14,4 artışla 141,3 milyon 
TL) 

AVM ziyaretçi sayısı 2012’de 38,9 
milyon kişi olurken, AVM’lerde 
kiracı mağazaların yarattığı ciro 
geçen yıla göre %13 artışla 959,6 
milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 
AVM cirosunun %40’ı, kira 
gelirlerinin ise %33’ü yabancı 
markalardan sağlanmaktadır. 

2012 Yılı Faaliyet Sonuçlarının 
Değerlendirilmesi

Toplam Portföy Değeri
(milyon Tl)
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%20
Geçen yıla göre 
portföy değeri %20, 
net varlık değeri %12,4 
artış göstermiştir.

Mall of İstanbul %21,9
Korupark III %3,5
Torun Tower %6,1
AnkaMall %4,2
Netsel Marina %0,8
Bulvar Samsun %1,1
Deepo %5,8
Nakit %12,7
Diğer %0,8
Arsalar %9,4
zafer Plaza %4,3
Korupark AVM %15,2
Torium AVM %12,8
NishIstanbul %0,6
Torium Evleri %0,1 

Portföy Dağılımı
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AVM Satış Cirosu
(milyon Tl)
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AVM Performansı

Aralık 2012 Bursa Zafer 
Plaza

Bursa 
Korupark

Deepo
Outlet

İstanbul 
Torium Toplam Bulvar 

Samsun
BKA (m2) 23.448 71,267 18,069 95,280 208,064 14,815
Gelirler (TL) 13.950.000 60.133.000 16.070.000 49.482.000 139.635.000 1.644.000
Birebir Gelir Artışı %56,74 %16,71 %7,36 %2,89 %13,08 NA
Birebir Ziyaretçi Artışı %1,1 %3,6 %-0,4 %4,7 %2,6 NA
Mağaza Sayısı 115 187 93 180 575 40
Doluluk Oranı %100 %99 %100 %92 %96 %93
Ciro Kirası (sabit kiranın %’si olarak) 33,81 $ 22,09 € 23,53 € 13,61 $ 17,28 € 23,33 €
Ciro Kirası (sabit kira yüzdesi) 3,77 3,45 18,98 7,77 6,45 1,18

Kira Gelirinin Para Birimine 
Göre Dağılımı

%63 $ %11 $ %18 $ %74 $ %38 $ %0 $
%37 € %89 € %82 € %26 € %62 € %100 €

Yabancı Kiracıların 
Payı

BKA’nın %’si %25 43 %20 %33 %34 %17
Kira Gelirinin %’si %29 %40 %11 %33 %33 %27
Ciro Gelirinin %’si %32 %44 %24 %47 %40 NA

AVM Satış Cirosu 2012 yılında 
%13 artış göstermiştir. 

Ziyaretçi Sayısı 2012 yılında %2,5 
artışla 38,9 milyona ulaşmıştır.

AVM Gelirleri
(milyon Tl)

1110 12

71
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3,5
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1,3 Satışlar

(milyon Tl)
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AVM Gelirleri 2012 yılında %14,4 
artış göstermiştir.

Satışlar 2012 yılında %39 artışla 
226,7 milyon TL olmuştur.

Korupark 60,1
zafer Plaza 14,0

Deepo 16,1
Torium 49,5
Bulvar Samsun 1,6

Diğer %15,9
Konut %37,4
AVM Kira %46,7

AVM Gelirleri Dağılımı (milyon Tl)

AVM gelirleri dağılımında Korupark 60,1 milyon TL 
ile ilk sıradadır.

Toplam satış gelirlerinde AVM kira gelirlerinin payı 
%46,7’dir.

Satış Gelirlerinin Dağılımı



22 / TORUNLAR GYO /  FAAlİYET RAPORU 2012

2012 Yılı Faaliyet Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Başlıca Göstergeler
bin TL 2012 2011 Değişim (%)
Satışlar 226.705 162.909 39,2

 Konut 84.691 37.758 124,3
 AVM kira 105.948 91.969 15,2
 Diğer 36.066 33.182 8,7

SMM (86.757) (62.754) 38,2
 Konut (41.145) (20.231) 103,4
 AVM kira (8.419) (4.790) 75,8
 Diğer (37.193) (37.733) -1,4

Brüt kâr 139.948 100.155 39,7
Brüt marj %61,7 %61,5 0,25 pp
Faaliyet giderleri (18.302) (24.515) -25,3

 Genel yönetim giderler (12.440) (13.777) -9,7
 Pazarlama satış giderleri (5.862) (10.738) -45,4
 Diğer gelir (gider) 148 (5.586) NA

Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışları (azalışları) 159.824 182.534 -12,4
Faaliyet kârı 281.618 252.588 11,5
Gayrimenkul değer artışı hariç faaliyet kârı 121.794 70.054 73,9
İştiraklerden alınan temettü 12.834 6.496 97,6
VFÖK 134.628 81.927 64,3
VFÖK marjı %59,4 %50,3 9,09 pp
Amortisman 598 291 105,5
VAFÖK 135.226 82.218 64,5
VAFÖK marjı %59,6 %50,5 9,18 pp
İştiraklerden gelir (gider) 9.417 38.731 -75,7
Net faiz geliri (gideri) 4.018 1.334 201,2
Net diğer finansal gelir (gider) 1.501 2.378 -36,9
Kur farkı geliri (gideri) 36.463 (122.414) NA
Vergi öncesi kâr 345.851 179.113 93,1
Ertelenmiş vergi gideri (6.831) - NA
Vergi gideri (2.132) (1.801) 18,4
Net kâr 336.888 177.312 90,0
Net kâr marjı %148,6 %108,8 39,8 pp
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Bulvar Samsun AVM hariç tutulursa 
2012’de birebirde ziyaretçi 
trafiğinde %2,6 ve AVM cirosunda 
%9,4 artış kaydedilmiştir. AMPD 
verilerine göre, organize perakende 
sektörü 2012’yi %7 ciro büyümesi 
ile kapatmıştır.

Gerek Mütekabiliyet Yasası, gerek 
kredi faizlerinin düşüşü yerli ve 
yabancı alıcının inşaatı hızla ilerleyen 
projelere olan ilgisini canlı tutmuştur. 
2012’de yapılan 166,1 milyon TL 
önsatışların %40,8’i yabancılardan 
kaynaklanmıştır. Mall of İstanbul 
önsatışlarında yabancıların talebi ve 
%1 KDV avantajı ile kuvvetli nakit 
akışı yaratılmıştır.

Torunlar GYO’nun aktif toplamı 2012 
yılında %21 artmıştır.
2012 yılsonu itibarıyla Torunlar 
GYO’nun aktif toplamı %21 
oranında artarak 4,7 milyar TL’ye 
yükselmiştir. Özkaynakların aktif 
toplamına oranı %59,8, yabancı 
kaynakların aktiflere oranı ise 
yaklaşık %40,2’dir. 

Şirket aktiflerinin %75,8’ini 
yatırım amaçlı gayrimenkuller 
ve stoklar, %12,1’ini nakit ve 
nakit benzeri varlıklar ile finansal 
yatırımlardan oluşan hazır değerler 
oluşturmaktadır.

Yatırım Harcamaları (milyon TL)
2010 2011 2012

Mall of İstanbul 18,3 145,7 186,3
Korupark Evleri 2,0 27,6 59,9
Torun Tower 0,2 5,2 28,8
Torun Center 0,0 1,8 17,5
Bulvar Samsun 0,0 10,1 7,9
Torium AVM 98,6
AVM yenileme 1,9 8,6 3,3
Diğer 0,0 2,1 6,9
NishIstanbul 85,6 0,3
Torium Evleri 6,7 5,4
Toplam 213,3 206,8 310,6

310,6
2012 yılı toplam yatırım harcamaları 
310,6 milyon TL’dir.

Devam Eden Yatırımlar (milyon Tl)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

18
0 0 0 0 02

18
6

29

0
18
0 0

60

32
3

87

26

75

10 69

62

14
39

13
1

11
0 0

44

13
5

15
0

14
6

5 0 2 0 0
28

Korupark Terrace %98 tamamlandı. Teslimat 4Ç 2012
Mall of İstanbul %57 tamamlandı. Teslimat 4Ç 2013
Torun Tower %28 tamamlandı. Açılış 1Ç 2014
Deepo Genişleme %0 başlanmadı. Teslimat 1Ç 2015

Paşabahçe %0 başlanmadı. Teslimat 4Ç 2015
Torun Center %15 tamamlandı. Teslimat 3Ç 2015

Maltepe %0 başlanmadı. Teslimat 3Ç 2015
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Bilançonun aktif tarafında en 
önemli değişiklik stoklarda 
görülmektedir. Kısa ve uzun 
vadeli stoklar geçen yıla göre 
%40,1 artışla 509,1 milyon TL’ye 
çıkmıştır. Mall of İstanbul projesi 
2013 sonunda tamamlanacağından 
uzun vadeli stoklardan kısa vadeli 
stoklara taşınmış ve 108 milyon TL 
artış kaydetmiştir. Korupark Terrace 
projesi 2012 sonunda teslim 
edilmiştir. Stokların 105,4 milyon 
TL’si tamamlanmış konutlardan, 
366,3 milyon TL’si Mall of İstanbul, 
58,5 milyon TL’si Korupark Terrace 
ve 21,6 milyon TL’si Torun Center 
projesinden gelmektedir.

Şirketin hazır değerleri 655,5 
milyon TL’den %11,5 azalarak 
579,5 milyon TL’ye inmiştir. Şirket 
bu dönemde 186,3 milyon TL’si 
Mall of İstanbul projesi olmak üzere 
310,6 milyon TL yatırım harcaması 
yapmış, Paşabahçe arsası alım 
bedelinin 142 milyon TL’sini 
peşin olarak ödemiştir. Yatırım 
harcamaları bir önceki yıla göre 
%50 artış göstermiştir.

Bu inşaat harcamaları dışında 
Paşabahçe arsası 19.09.2012 
tarihinde tapuya tescil edilmiş olup, 
finansman maliyeti dahil 357,7 
milyon TL’ye mal olmuştur. 

Hazır değerlerin 452,1 milyon 
TL’si 30 günden kısa süreli olarak 
değerlendirilirken, 275,2 milyon 
TL tamamı döviz cinsinden 
yıllık %3,05-5,38 mevduatta 
değerlendirilmiştir. Nakit ve nakit 
benzeri kalemlerin %47,4’ü (2011: 
%32,1) dövize bağlanmıştır. Bunda 
Mall of İstanbul için alınan ve proje 
ilerledikçe çekilen 250 milyon dolar 
tutarındaki banka kredisi dilimlerinin 
etkisi vardır. Hazır değerlerin yıllık 
ortalama getirisi %8,25’dir.

Mall of İstanbul projesinin şu ana 
kadar taahhütlü önsatışları 376,8 
milyon TL’ye ulaşmıştır. Mall of 
İstanbul’da 1.081 konuttan 759 
adedi ve 179 ofisten 97 adedi 2012 
sonuna kadar satılmıştır. 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin 
değeri 2011’de 2,5 milyar TL iken, 
355,7 milyon TL’si Paşabahçe 
arsa alımı, geri kalanı yatırım 
harcamalarının eklenmesiyle 
2012’de 3,1 milyar TL’ye çıkmıştır. 

2012’de Korupark II’de 4 konutun 
teslimi yapılmıştır. Korupark I ve II. 
Etapta toplam satılabilir 57 daire 
bulunmaktadır. 2012’de Torium 
Evleri’nde 10 daire satılmış olup, 
40 daire stokta beklemektedir. 
Nishİstanbul’da ise 2012’de 5,6 
milyon TL gelir elde edilmiştir. 

2012 Yılı Faaliyet Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2012 yılsonu itibarıyla 
Torunlar GYO’nun aktif 
toplamı %21 oranında 
artarak 4,7 milyar Tl’ye 
yükselmiştir.
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Torunlar GYO’nun ödenmiş sermayesi 
500 milyon TL’ye çıkarılmıştır.
Pasif tarafında en ağırlıklı kalem 
1,2 milyar TL ile banka kredileridir. 
Bunun %78,2’si uzun vadeli 
kredilerdir. Kredinin %68,1’i 
dolar, %25,3’ü Euro ve %6,5’i 
TL cinsindendir. 31.12.2012 
itibarıyla ağırlıklı ortalama kredi 
maliyeti TL kredi hariç %5,07’den 
%4,45’e inmiştir. 2012 yılında 
tedbirli bir borçlanma ve disiplinli 
bir finansman stratejisi izlenmiş, 
fonlama maliyetinde iyileşme 
sağlanmıştır. 

Şirketin net nakit pozisyonu -641,2 
milyon TL’dir. Net döviz pozisyonu 
açığı 859,9 milyon TL’den (118,9 
milyon Euro ve 301,4 milyon 
dolar) 872,9 milyon TL’ye (126,4 
milyon Euro ve 322,8 milyon dolar) 
yükselmiştir. 

Alınan avanslar Mall of İstanbul 
önsatışları sebebiyle müşterilerden 
alınan önsatış avanslarıdır ve 376,8 
milyon TL’dir. 

Kısa ve uzun vadeli ticari borçlar 
geçen yıla göre 7 kat artışla 278 
milyon TL’ye yükselmiştir. Bunun 
221,5 milyon TL’si Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığından ihale ile 
alınan Paşabahçe arazisine ilişkindir. 
Şirket, sermayesini 224 milyon 
TL’ye tamamı emisyon primlerinin 
eklenmesiyle 500 milyon TL’ye 
çıkarmıştır. 

VAFÖK %64,5, VAFÖK marjı ise 10 bp 
artış göstermiştir.
Gelir tablosu tarafında satışlar 
2011’e göre %39,2 artarak 226,7 
milyon TL gerçekleşmiştir. 2012 
satış hasılatının %46,7’si AVM 
kira gelirleri, %37,3’ü konut satış 
gelirleridir. AVM kira gelirlerindeki 
artış %15,2’dir. Korupark Terrace’ın 
teslim edilmesi ve önsatış 
avanslarından kesin satış gelirlerine 
dönüş sebebiyle konut satış 
gelirleri %124,3 artmıştır.

Şirket 2011’de %61,5 brüt marjla 
çalışırken, 2012’de %61,7 brüt 
marjla çalışmaktadır. Korupark 
AVM %74 (2011:%73,4), Deepo 
%78,9 (2011:%74,9), Zafer 
Plaza %72,9 (2011:%72,9), 
Torium %57 (2011:%55,3) marjla 
çalışmaktadır. Korupark Evleri 
%52,3 (2011:%49,5), Nishİstanbul 
konutları %48,9 (2011: %43,4) brüt 
marj bırakmaktadır. 

226,7
2012 yılında 226,7 milyar TL satış geliri 
sağlanmıştır.

2012/12 2011/12 Değişim
Toplam net borç (000 TL) -641.228 -444.931 %44,12

Ortalama kredi vadesi (Yıl) 5 5  
Ortalama faiz oranı* %4,45 %5,07 -0,62 pp
Kaldıraç (toplam aktiflerin %’si
olarak finansman kredileri) %25,7 %27,9 -2,22 pp

Net borcun özkaynaklara oranı %-22,5 %-17,6 -4,96 pp
Net borç/Aktifler %-13,5 %-11,3 -2,21 pp
Özkaynakların aktiflere oranı %59,9 %64,2 -4,33 pp
LTV oranı (Net borç/Gayrimenkuller) %-17,0 %-14,9 -2,06 pp
Faiz karşılama oranı (kere) 33,7 61,6 NM
Net borç/VAFÖK (kere) 4,74 5,41 NM
Faaliyet nakit akış verimi %14,6 %13,6 1,00 pp
Personel sayısı 289 105 %175,24

* TL krediler hariç
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Şirketin faaliyet giderleri %25,3 
azalmıştır. 18,3 milyon TL faaliyet 
giderinin 3,2 milyon TL’si personel, 
5,5 milyon TL’si vergi, resim ve 
harçlar, 5,9 milyon TL’si konut satış, 
pazarlama ve reklam giderleridir. 
Geçen yıl aynı dönemde Mall 
of İstanbul ve Korupark Terrace 
projelerinin lansmanı sebebiyle 
artan konut satış ve pazarlama 
giderleri bu yıl %45,4 azalırken, 
danışmanlık giderleri %59,6, 
vergi, resim ve harçlar %9,2 
azalmıştır. Personel giderlerindeki 
artış %9,5’dir. Grubun çalışan 
sayısı bir yıllık dönemde 184 kişi 
artarak 289’a çıkmıştır. Bu artışın 
125’i Torunlar GYO bordrosunda 
gerçekleşmiştir.

Bağlı ortaklık ve iştiraklerden 12,8 
milyon TL temettü geliri elde 
edilmiştir. Temettü geliri geçen yılın 
%97,6 üzerindedir. 

Şirket bu dönemde operasyonel 
performansını yansıtan vergi, 
amortisman ve faiz (kur farkları 
dahil) öncesi kârını (VAFÖK) 
%64,5 artışla 135,2 milyon 
TL’ye yükseltmiştir. Gayrimenkul 
değer artışı/azalışı hariç tutularak 
hesaplanan VAFÖK marjı 
%50,5’den %59,6’ya çıkmıştır.

Gayrimenkul değer artış kazancı 
159,8 milyon TL’dir. Bunun 92,6 
milyon TL’si Korupark AVM, 26,6 
milyon TL’si Deepo, 21,1 milyon 
TL’si Zafer Plaza ve 17,6 milyon 
TL’si Torium’dan kaynaklanmaktadır. 

TL Euro’ya karşı bir yılda %3,7, 
ABD dolarına karşı %5,6 
değerlenmiştir. Bunun neticesinde 
36,4 milyon TL net kur farkı 
geliri ortaya çıkmıştır. Net faiz 
gelirlerinden elde edilen 4 milyon 
TL’nin ve değerleme gelirlerinin 
etkisiyle net kâr, 336,8 milyon TL 
olarak gerçekleşmiş ve 2011 yılına 
göre %90 artış kaydetmiştir. 

2012 yılında pazarlama çalışmaları 
başlıca iki projede yoğunlaşmıştır: 
Korupark Terrace ve Mall of İstanbul

Korupark Terrace – Bursa
2011 Nisan ayında satışa sunulan 
Korupark 3. Etap (Korupark Terrace) 
satışları, 2012 yılında da devam 
etmiştir. 2012 sene sonu itibarıyla 
toplamda 286 adet dairenin satışı 
gerçekleştirilmiştir. 

Ödeme planları ile ilgili olarak 
düzenlenen çalışmalar, potansiyel 
müşterilerin ihtiyaçları göz önüne 
alınarak şekillendirilmiş, peşinat 
ödemesini erteleyerek şirket 
bünyesinde avantajlı ödeme planları 
hazırlanmıştır. 

Korupark projesinde 2012 yılındaki 
pazarlama çalışmaları ağırlıklı 
olarak yazılı basın üzerinden 
yürütülmüştür. Yıl boyunca 
uygulanan kampanyalar, gazete 
ilanları ile hedeflenen müşteri 
kitlesine duyurulmuştur. Belirli 
dönemlerde gazete ilanlarına, dergi 
reklamları da eklenerek pazarlama 
kampanyalarının etkisi artırılmıştır. 

2012 Yılı Faaliyet Sonuçlarının Değerlendirilmesi

%64,5
2012 yılı VAFÖK artışı
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Gazete ve dergi reklamlarının yanı 
sıra veri tabanındaki müşterilere 
e-mailing ile de kampanyalar 
hakkında bilgi verilmiştir. 

Şehrin işlek noktalarında ve 
Korupark AVM’de, outdoor reklam 
çalışmalarıyla projeyle ilgili bilgiler 
daha geniş kitlelere duyurulmuştur. 

Mall of İstanbul
23 Nisan 2011 tarihinde lansmanı 
gerçekleştirilen ve satışa sunulan 
Mall of İstanbul projesinde 2012 
yılsonu itibarıyla satışa çıkılan 
tarihten itibaren 759 adet konut ve 
97 adet ofis satılmıştır. 

Mütekabiliyet yasasındaki olumlu 
gelişmelerin etkisiyle, yabancı 
müşterilerin İstanbul’a olan 
ilgisi artmıştır. Bu ilgi, Mall of 
İstanbul’daki satışlara da yansımış, 
yabancı uyruklulara satış 2011 
senesinde adet olarak toplam konut 
satışının %4’ünü oluştururken, 
2012 senesinde bu oran %49’a 
çıkmıştır.

Çoğunluğunu Orta Doğu kökenli 
müşterilerin oluşturduğu yabancı 
müşteri profili, öncelikli olarak 
konuta ilgi göstermektedir. Yabancı 
uyruklulara satış 2012 senesinde, 
2011’e göre birim bazında yaklaşık 

6 kat artarak 19 birimden 106 
birime çıkmıştır. Ciro bazında ise 
8,5 milyon TL’den, 70,8 milyona 
yükselen yabancı satışları, 2012 
yılında tam 8,3 kat artmıştır. 

Yabancılara yapılan satışlarda başta 
Sotheby’s olmak üzere çeşitli 
gayrimenkul aracılık şirketleri ile 
anlaşmalar imzalanmış, Körfez 
bölgesi ve B.A.E. ülkelerine 
ait havayolu dergilerine tanıtıcı 
reklamlar verilmiştir. 

İç piyasadaki müşterilere yönelik 
olarak ulusal gazetelerde proje 
hakkında gerek advertorial, gerekse 
de reklamlar kullanılarak farkındalık 
sağlanmıştır. Yıl sonuna doğru 
ekonomi dergilerinde de reklamlara 
yer verilmiştir. Korupark projesinde 
olduğu gibi şirket bünyesinde 
cazip ödeme planları hazırlanarak, 
hedeflenen müşterilerin beklentileri 
karşılanmıştır. 

Müşteri veri tabanına mailinglerle 
tanıtımlar yapılmış, başta sahil 
yolu ve proje çevresindeki noktalar 
olmak üzere birçok noktada 
outdoor reklamları kullanılmıştır.

Mall of İstanbul’da 
yabancı yatırımcılara 
satış 2011 senesinde 
adet olarak toplam 
konut satışının %4’ünü 
oluştururken, 2012 
senesinde bu oran 
%49’a çıkmıştır.
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Büyüme haritamızda AVM’ler yerini 
korumaktadır.
2014’ün ilk aylarında İstanbul’da 
açılacak olan Mall of İstanbul 
160.000 m2 kiralanabilir alanı 
ile Türkiye’nin 2. büyük AVM’si 
olacaktır. Ayrıca Deepo’nun 
kiralanabilir alanı 18.089 m2’den 
44.719 m2’ye genişletilecektir. Bu 
yatırımlar tamamlandığında Torunlar 
GYO’nun kiralanabilir alanı 230.815 
m2’den 2015 yılında 411.429 m2’ye 
çıkaracaktır. Bu AVM’lerin ortak 
özelliği merkezi veya ana arterler 
yakınındaki konumu, toplu ulaşım 
vasıtaları ile kolay erişilebilirliği, 
çevresindeki nüfus yoğunluğu, 
başarılı mağaza karması ve 
tecrübeli yönetim anlayışıdır.

Pazardaki hızlı yatırım dalgası 
dikkate alındığında şirketin 
önceliği mevcut AVM’leri verimli 
yönetmektir. 2014 yılında sadece 
AVM’lerden beklenen kira geliri 
200 milyon TL’dir. Ancak henüz 
AVM bulunmayan ikincil şehirlerde 
de uygun fiyatlı arsa bulunduğu 
takdirde AVM geliştirme projeleri 
değerlendirmeye alınacaktır. 
Ayrıca ana hissedarların %50 
ortağı olduğu Sera Kütahya 
AVM ve Torunlar Gıda’nın ortağı 
olduğu Nokta İnşaat tarafından 
İzmir Bayraklı Turan’da yapılması 
planlanan AVM projesinin de ileride 
Torunlar GYO portföyüne alınması 
planlanmaktadır. 

2013-2015 arasında 1 milyar TL yatırım 
yapılacaktır. 
Şirket bu dönemde otel 
yatırımlarına yönelecektir. 
Bunlardan en önemlisi 2013’ün son 
çeyreğinde inşaatına başlanacak 
Paşabahçe otel ve apartotel projesi 
olup takriben 200 milyon TL yatırım 
yapılacaktır. İstanbul’da Galataport 

projesinin hemen yanında bulunan 
Kemankeş binası butik otel olarak 
değerlendirilecektir. Mall of İstanbul 
arsasının yanındaki 18.209 m2 
parsele otel yapılması planlanmakta 
olup, Mart sonunda inşaata 
başlanacaktır. Bunun dışında 
İstanbul Maltepe’de bir rezidans 
projesi ve Deepo’nun genişleme 
projesi de 2013’te başlanması 
planlanan yatırımlar arasındadır.

2013 projelerin getirisinin alınmaya 
başladığı bir yıl olacaktır. 
2012 yılsonu itibarıyla %57’si 
tamamlanan Mall of İstanbul 
projesinin konut ve ofis kısmının 
Kasım 2013’te tamamlanması 
planlanmaktadır. Projenin %70’i 
satılmıştır.

Bu proje tamamen satıldığında, 
konut ve ofis satışlarından 600 
milyon TL kesin satış geliri, 
AVM’den yıllık 90 milyon TL kira 
geliri beklenmektedir. 

2012 yılsonunda %23’ü 
tamamlanan Torun Tower projesinin 
kiralanması ve pazarlanması için 
Colliers ile anlaşılmıştır. Bu proje 
Mart 2014’te tamamlanacak olup, 
tam yıl çalıştığında 66.286 m2 alanın 
kiralanmasından 27 milyon dolar 
kira geliri beklenmektedir. 

2012 yılsonunda %15’i 
tamamlanan Torun Center 
projesinin inşaatına Ağustos 
2012’de başlanmış olup, ön 
talepler Mart 2013’te toplanmaya 
başlanmıştır. Projenin tahmini 
tamamlanma tarihi Ağustos 
2015’dir. Projeden en az 1,3 milyar 
TL gelir beklenmektedir. 

 

Geleceğe Yönelik Beklentiler

1
2013-2015 yılları arasında yapılacak yatırımlar  
1 milyar TL’dir.

2015 yılında 
tamamlanması 
planlanan Torun 
Center projesinden en 
az 1,3 milyar Tl gelir 
beklenmektedir.
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Projelerin Gelişimi
BKA+BSA (m2) 2012 2013 2014 2015
Perakende 230.815 384.778 384.778 411.429
Konut 75.833 197.259 197.259 277.581
Ofis 1.199 35.444 101.730 148.010
Otel 2.907 2.907 2.907 8.907
Marina 3.431 3.431 3.431 3.431
Diğer 8.558 8.558 8.558 21.713
Toplam 322.743 632.377 698.663 871.071
Arsa 230.323 230.323 230.323 79.042

Konut %23
Perakende %72

Ofis %0

Marina %1
Otel %1

Diğer %3

Konut %32
Perakende %47

Ofis %17

Marina %0
Otel %1

Diğer %3

2012 2015

2012

Şehirlere Göre BKA+BSA Gelişimi

Gayrimenkul Türlerine Göre BKA+BSA Gelişimi

2015

İstanbul %34
Bursa %51

Antalya %6
Ankara %6
Muğla %1
Samsun %2

İstanbul %73
Bursa %19

Antalya %5
Ankara %2
Muğla %0
Samsun %1

%39
BKA+BSA yıllık büyüme hedefi
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Dünya ekonomisi 2012 yılını krizin 
gölgesinde geçirmiştir.
Dünya ekonomisi 2008 yılında 
başlayan ve 2009 yılında küresel 
küçülmeye yol açan krizin etkilerini 
halen taşımaya devam etmektedir. 
2009 yılında yaşanan küresel 
küçülmenin ardından dünya 
ekonomisi 2010 yılında beklentilerin 
üzerinde bir performansla %5,1 
oranında büyürken, bu oran 
2011 yılında görece zayıflayarak 
%3,8’e gerilemiştir. 2012 yılında 
ise yaşanan önemli yavaşlama ile 
birlikte dünya ekonomik büyümesi 
%2,6 gerçekleşmiş; yavaşlama 
hem gelişmiş, hem de gelişen 
ülkelerde hissedilmiştir. 2012 
yılında gelişmiş ülkelerde büyüme 
oranı %1,3’e, gelişmekte olan 
ülkelerde ise %5,1’e gerilemiştir. 

Ardarda gelen borç ve bütçe 
krizleriyle boğuşan AB ülkeleri 
krize karşı önlem alma konusunda 
görüş birliğine varamayınca, başta 
Yunanistan ve İspanya, daha sonra 
İtalya ve Fransa gibi dünyanın 
büyük ekonomileri de küresel krizin 
etkisiyle zor bir sürece girmişlerdir. 
Düşen kredi notlarının da 
yansımalarıyla AB ülkeleri küresel 
krizin etkisini aşamayıp, birbiri 
ardına sarsılırken, ABD de istenilen 
büyüme oranlarını tutturamamış ve 
özellikle işsizliği yenme konusunda 
zorlanmıştır. Dünya ekonomisinde 
2012 yılında yaşanan önemli diğer 
bir gelişme ise başta Çin ekonomisi 
olmak üzere gelişen ülkelerde 
büyüme hızlarında ortaya çıkan 
yavaşlamadır. Küresel kriz öncesi 
yüksek büyüme oranlarıyla öne 
çıkan Çin ekonomisi, bu uzun 
sürenin ardından, %7-8 aralığında 
bir büyümeye gerilemiştir. Başta 
Çin olmak üzere diğer gelişen 
ülkeler 2012 yılında kendi iç 
ekonomik sorunları ile de daha fazla 
yüz yüze gelmişlerdir. 

2013 yılında dünya ekonomisindeki 
büyümenin yine 2010 ve 2011 yılının 
performansının altında kalacağı 
öngörülmektedir. 
2013 yılında dünya ekonomisi için 
ortalama büyüme beklentisi %2,8 
iken, bu oran gelişmiş ülkeler için 
%1,5, gelişmekte olan ülkeler için 
ise %5,6’dır. 2013 yılını büyüme 
açısından bazı gelişmiş ülkeler ve 
bölge olarak değerlendirdiğimizde 
ise, ABD ekonomisinin %2,1, 
Euro Bölgesi’nin %0,2 ve 
Japonya’nın %1,2 büyümesi 
öngörülürken, gelişmekte olan 
ülkelerde 2012 yılına göre büyüme 
performanslarının sınırlı ölçüde artış 
göstereceği tahmin edilmektedir.

Dünya ekonomisindeki iktisadi 
faaliyetlerin seyrine ilişkin 
önemli bir öncü gösterge 
olarak izlenen OECD öncü 
göstergeleri de ekonomik 
büyümelerdeki yavaşlamayı ve 
iktisadi faaliyetlerdeki durağanlığı 
işaret etmektedir. OECD öncü 
göstergeleri 2013 yılına girilirken 
Euro Bölgesi, Çin ve Japonya’da 
zayıf iktisadi faaliyetlere dikkat 
çekerken, ABD için göreceli bir 
toparlanmayı öngörmektedir. 

ABD ekonomisinde yeniden kalıcı 
büyümeye geçişin önünde iki 
önemli engel öne çıkmaktadır: mali 
uçurum ile borçlanma tavanının 
yükseltilmesine ilişkin gelişmeler. 
ABD, vergi ve harcama kesintilerini 
ilgilendiren mali uçurum riskini 
şimdilik aşmış gözükse de, 
borç tavanının yükseltilmesi 
gerekmektedir. Diğer yandan, 
borçlanma tavanı sorunu çözülse 
de ekonomide borçluluk oranı 
artacağı için ABD’nin kredi notuna, 
doların geleceğine ve büyüme 
performansına ilişkin endişeler 
sürecektir.

Merkez bankalarının para politikaları 
ekonomiler üzerinde belirleyici bir rol 
oynamaya devam edecektir.
2013 yılında ekonomik gelişme ve 
performanslar üzerinde merkez 
bankalarının izleyecekleri para 
politikaları yine belirleyici bir 
etki yapacaktır. 2012 yılının son 
çeyreğinde başta ABD Merkez 
Bankası FED olmak üzere 
tüm gelişmiş ve gelişen ülke 
merkez bankaları yılı genişletici 
para politikalarını artırarak 
tamamlamışlardır. Bu çerçevede, 
2013 yılı için genel beklenti yıl 
genelinde çok düşük faiz oranları 
ile bol likiditenin süreceği şeklinde 
oluşmuştur.

Ancak yeni yılın hemen başında 
ABD’deki genişletici politikaların 
büyüme üzerindeki etkisi ve 
yaratacağı riskler ekonomi 
gündemine yerleşirken, AB Merkez 
Bankası’nın da yeniden enflasyonu 
gözetmeye başlaması, 2013’ün 
hem genişletici para politikaları, 
hem de geri çekilmeler için önemli 
bir yıl olacağı gerçeğini ortaya 
koymaktadır. 2013 yılında parasal 
genişlemelerin süreç içerisinde 
sona erdirilmeye başlanmasıyla 
birlikte büyüme oranlarının bu 
durumdan nasıl etkileneceği de ayrı 
bir tartışma konusu olacaktır.

Makroekonomik Görünüm ve Sektör 
Değerlendirmesi
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Dünyanın ekonomik krizle sarsıldığı 
bir ortamda Türkiye takdire değer bir 
başarıya imza atmıştır.
Dünyayı saran tüm zorluklara 
rağmen Türkiye ekonomisi 
başarılı bir performans sergilemiş; 
ihracattan büyümeye, istihdamdan 
cari açığın azaltılmasına dek pek 
çok alanda başarılı bir yılı geride 
bırakmıştır.

2012 yılında Türkiye ekonomisinde 
büyümedeki yavaşlama, yılın temel 
belirleyicisi olmuştur. Uygulanan 
ekonomi politikalarının temel hedefi 
ekonomide dengelenme sağlamak, 
başka bir ifadeyle büyümeyi iç talep 
yerine dış talebe yönelik bir yapıya 
çevirmektir. 

Soğutma önlemlerinin özellikle 
özel kesim tüketim ve yatırım 
harcamalarında daralmaya yol 
açması ile birlikte iç talebin 
sınırlandığı bir yılda ekonomide 
dengelenmede istenilen hedefe 
ulaşılırken sadece dış talebe 
bağlı kılınan büyüme, 2012 
yılında öngörülen seviyesinin 
altında kalarak %2,2 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Ekonomide dengelenme ve 
kontrollü soğutma politikalarının 
uygulanmasının amacı ekonomide 
iki önemli risk haline gelen cari 
açık ve enflasyonun kontrol 
altına alınmasıydı. Yıl genelinde 
iç tüketim, yatırım ve buna bağlı 
olarak ithalattaki küçülme ile birlikte 
cari açıkta sürekli bir gerileme 
yaşanmış, 2012 sonu itibarıyla cari 
açık 48,9 milyar dolar seviyesine 
kadar inmiştir. Enflasyon ise yılın 
ilk yarısındaki katılığına ve Eylül-
Ekim aylarındaki vergi artışları ve 
kamu fiyat ayarlamalarına rağmen 
yılsonunda %6,16’ya kadar 
gerilemiştir. 

2012 yılında Türkiye’de uygulanan 
ekonomi politikalarında Merkez 
Bankası’nın belirleyici rolü artmıştır. 
Merkez Bankası’nın para ve kur 
politikasının ekonomide belirleyici 
bir rol oynadığı 2012 yılının ilk 
yarısında önce fonlama faizleri 
önemli ölçüde artırılarak ekonomi 
soğutulmuş; yılın son aylarında 
ise cari açık ve enflasyonun 
kontrol altına alınması ile fonlama 
faizleri önemli ölçüde indirilmeye 
başlanmıştır. Merkez Bankası kredi 
genişlemesi ile piyasaya verdiği 
likiditede yıl boyu sıkılaştırmasını 
sürdürmüştür. 

Merkez Bankası 2012 yılı genelinde 
Türk Lirasının değeri konusunda 
da oldukça hassas davranarak yıl 
genelinde değerlenmesini önlemek 
için agresif şekilde döviz rezervi 
biriktirmeye yönelmiştir. Döviz 
ve altın rezervi 35 milyar doların 
üzerinde artırılmış ve rezerv 120 
milyar dolara yaklaşmıştır.

2012 yılındaki bu başarılı 
uygulamaların sonucunda, 
Türkiye’nin kredi notu 18 yıl aradan 
sonra yeniden yatırım yapılabilir 
ülke seviyesine çıkarılmış, 
böylece Türkiye son 10 yıldır 
ekonomide sağladığı iyileşme 
ve normalleşmenin karşılığını 
gecikmeli de olsa almıştır.

%2,2
2012 yılı GSYH büyüme oranı
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Türkiye ekonomisinin artık 
sürdürülebilir bir büyüme patikasına 
girdiğini söylemek mümkündür. 
Sürdürülebilir büyümenin 2013 
yılında da yine daha çok dış talebe 
dayalı olarak gerçekleşmesi ve 
yılsonunda %4-5’lik bir oranı 
yakalaması beklenmektedir. 
Buna bağlı olarak iç talepte 
ölçülü, kademeli ve kontrollü bir 
artış görülebileceği söylenebilir. 
Geçmiş yıllarda yaşanan ve daha 
çok hane halkının borçlanmasına 
dayalı hızlı büyüyen iç talep ve iç 
piyasa koşullarını artık görmek pek 
mümkün olmayacaktır. 

Merkez Bankası 2013 yılında 
da Türk Lirasının değer kaybına 
veya değer kazanmasına izin 
vermeyecektir. Bu amaçla, yeni 

izlemeye başladığı reel efektif 
döviz kurunun 120-130 aralığına 
geçişine de göz yummayacaktır. 
Bu beklentiler çerçevesinde Türk 
Lirası sepet kur 2013 yılında 
2,00-2,10 arasında dalgalanmasını 
sürdürecektir.

Merkez Bankası’nın 2013 yılında 
sürdürülebilir büyüme ile fiyat 
istikrarı ve finansal istikrarı bir 
arada gözeten bir para ve kur 
politikası izlemesi beklenmektedir. 
Bu çerçevede, Merkez Bankası 
faizlerdeki kademeli ve ölçülü 
gerilmeye karşın kredi genişlemesi 
ve likidite olanaklarını sınırlama 
politikasını sürdürecektir.

Makroekonomik Görünüm ve Sektör Değerlendirmesi 

Ekonomik Göstergeler 2012 2013
Baz En İyi En Kötü

Büyüme (GSYH, %) 2,2 4,50 6,00 2,00 
TÜFE (%) 6,20 7,30 6,40 8,10 
ÜFE (%) 2,45 7,30 6,30 8,10 
TL/USD (yılsonu) 1,78 1,88 1,70 2,10
TL/EUR (yılsonu) 2,35 2,38 2,16 2,67
USD/EUR (yılsonu) 1,32 1,27 1,27 1,27
TCMB haftalık repo faizi (%) 5,50 5,00   
TCMB gecelik repo faizi (%) 9,00 7,50   
Aylık ortalama konut kredi faizi (yılsonu, %) 0,80 0,70   
Konut kredisi küyüme oranı (%) 14,00 15,00   
İnşaat sektörü büyüme oranı (%) 0,6 2,00 3.00  
Konut yapı izinleri (büyüme, %) 8,00 3,00 5,00  

Konut satış fiyatı ve kira büyüme oranı (%) 16,00/12,00 Enflasyon 
Oranında   

Ticari gayrimenkul yatırım büyümesi (%) 7,00 6,00 8,00  

Merkez Bankası’nın 
2013 yılında 
sürdürülebilir büyüme 
ile fiyat istikrarı ve 
finansal istikrarı bir 
arada gözeten para ve 
kur politikası izlemesi 
beklenmektedir. 
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Torunlar GYO’nun faaliyet gösterdiği 
sektör ve bu sektör içerisindeki 
konumu
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 
(GYO), gayrimenkule dayalı haklara 
yatırım yapmak üzere düzenlenmiş 
bir sermaye piyasası oluşumudur. 
GYO’lar 35 ülkede yürürlükte olan 
GYO mevzuatı uyarınca faaliyette 
bulunmakta olup dünyada en 
yaygın oldukları ülke ABD’dir. 
Başlangıçları yaklaşık 45 yıl önceye 
dayanan GYO’ların bugünkü 
sayısı dünya genelinde 300’ün 
üzerindedir.

GYO’lar kuruluş amaçlarına göre üç 
türdür: 
• Belirli bir proje için kurulan 
• Belirli alanlara yatırım yapmak 

için süreli veya süresiz kurulan 
• Amaçlarında ve kurulma 

sürelerinde sınırlama olmaksızın 
kurulan 

Türkiye’de kurulan GYO’lar 
genellikle üçüncü türe girmektedir. 
Avrupa ve Uzakdoğu’da yaygın olan 
GYO’lar ise, gayrimenkul sektörüne 
finansman yaratan yatırımcı 
şirketlerdir.

Türkiye’de Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklıkları (“GYO”) ilk olarak 
1995 yılında kurulmuştur. 1997 
yılında Sermaye Piyasası Kurulu 
(“SPK”) düzenlemeleri gereğince 
halka açılıp Borsa İstanbul’a 
kote olmuşlardır. SPK tebliğleri 
kapsamında faaliyet gösteren 
sermaye piyasası kurumları olan 
GYO’lar, 1 Ocak 2010 tarihinden 
itibaren geçerli mevzuat değişikliği 
gereği, kuruluş tarihinden azami 
3 ay sonra en az %25 oranında 
hisselerini halka arz etmek üzere 
Kurula başvurmakla yükümlüdür. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-
d-4 maddesi gereğince GYO’ların 
kazançları kurumlar vergisinden 
istisnadır. Kurumlar vergisinden 
istisna tutulan bu kazançlar 
üzerinden KVK 15/3 gereğince 
yapılacak stopaj oranı da %0’dır. 
GYO’ların münhasıran gayrimenkul 
portföylerine ilişkin alım satım 
sözleşmeleri ve gayrimenkul 
satış vaadi sözleşmeleri damga 
vergisinden istisna edilmiştir. 
İstisna kapsamında olmayan tüm 
diğer yazılı imzalı sözleşmelerin 
orijinal kopyaları (kira sözleşmeleri 
dahil) damga vergisine tabi 
olacaktır. GYO’lara ilişkin genel bir 
harç istisnası bulunmamaktadır. 
Dolayısı ile özellikle tapu ve 
kadastro harçlarına tabidirler. 

GYO sektörü ülkemizde henüz yeni 
olmasına karşın, devletin sağladığı 
vergisel teşvikler sektöre kayda 
değer miktarda kurumsal sermaye 
girişine neden olmuştur. Bunu, 
Türk halkının yatırım alışkanlıkları 
arasında gayrimenkullerin 
önemli bir yere sahip olması da 
önemli ölçüde desteklemiştir. 
GYO’lar ortaklık yapıları gereği 
hesap verebilir, güvenilir, şeffaf, 
denetlenebilir olma özellikleri ve 
kurumsallıklarıyla örnek şirket 
modelini temsil etmektedir. 

2012 yılında 2 yeni GYO halka 
açılmış ve Borsa İstanbul’da işlem 
gören GYO sayısı 25’e yükselmiştir. 
GYO’ların toplam piyasa değeri 
2012 yılı sonunda 15,8 milyar TL 
olmuştur. 

GYO’lar ve Piyasa Değerleri
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Milyon TL
Emlak Konut GYO 7.800,0
Torunlar GYO 1.610,0
İş GYO 900,0
Saf GYO 869,0
Sinpaş GYO 846,0
Akmerkez GYO 831,0
Diğer GYO'lar 2.900,0
Sektör Toplam Piyasa 
Değeri 15.756,0

1,6 
Torunlar GYO 1,6 milyar TL piyasa 
değeri ile GYO’lar arasında en değerli 
2. şirkettir.
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Hisse Senedi Performansı
Torunlar GYO piyasa değerine 
(hisse fiyatı esaslı) göre 31.12.2012 
tarihi itibarıyla GYO’lar arasında 
en değerli 2. şirkettir. Torunlar 
GYO’nun sektör içerisindeki 
payı piyasa değerine (PD) göre 
%10,2’dir. (31.12.2011’de %8,2) 
31.12.2012 tarihli konsolide toplam 
varlık değeri 4.753.110 bin TL, 
toplam özsermayesi (net aktif) 
2.847.035 bin TL olan 500.000.000 
TL sermayeli (500.000.000 adet 
hisse) Şirketin pay başı özsermaye 
(net aktif) değeri 5,69 TL‘dir. 

Torunlar GYO’nun halka arz 
edilen hisse senetleri 21.10.2010 
tarihinden itibaren Borsa 
İstanbul’da işlem görmektedir. 
Kurumsal Ürünler Pazarında işlem 
gören Şirket hisse senedinin 
2012 yılı günlük ortalama işlem 
hacmi 2.341.463 TL olarak 
gerçekleşmiştir.

2012 sonu kapanış fiyatı 3,22 TL 
olan hisse, dönemi 5,69 TL olan 
pay başına net aktif değerine göre 
%43,4 iskonto ile kapatmıştır. 
BIST 100 Endeksi ise 78.208 
seviyesindedir. 2011 yılsonuna göre 
Türk lirası bazında; BIST Ulusal 
100 Endeksi %52,5, Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklıkları Endeksi ise %38 
oranında ve Torunlar GYO hisse 
senedi %81,9 değer kazanmıştır.

GYO sektörü yılı net alıcılı olarak 
sonlandırmıştır. GYO hisse 
senetlerinin net alış tutarı 273,4 
milyon dolar olurken, ulusal 
pazarda benzer bir seyir izlenmiş 
ve 9,8 milyar dolar net alış işlemi 
gerçekleşmiştir. Borsa İstanbul’un 
aylık olarak açıkladığı “Yabancı 
banka, aracı kurum veya şahıs 
nam ve hesabına gerçekleştirilen 
işlemler” verisine göre; yabancı 
yatırımcılar Şirket hisse senedine 
ilişkin olarak yılın 2012 dönemi 
içerisinde net alış bakiyesi 
18.760.647 dolar olmuştur. 

Makroekonomik Görünüm ve Sektör Değerlendirmesi

Hisse Fiyatı-Endeks Karşılaştırması
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2011’e göre fark % 31.12.2010 31.12.2010’a göre fark %

BIST 100 (XU100) 78.208 51.266 52,5 66.004 (22,3)
BIST GYO (XGMYO) 41.207 29.849 38,0 36.063 (17,2)
TRGYO 3,22 1,77 81,9 2,82 (37,2)

TRGYO Hisse Performansı (TL)
 2010 2011 2012
Net Kâr 214.245.000 177.312.000 336.888.000
Hisse Fiyatı 6,30 3,97 3,22
Hisse Adedi 224.000.000 224.000.000 500.000.000
Piyasa Değeri 1.411.200.000 889.280.000 1.610.000.000
Hisse Başı Kâr 0,43 0,35 0,67
F/K 6,59 5,02 4,78
PD/DD 0,60 0,35 0,57
Piyasa Payı %12,50 %8,20 %10,20
Temettü Verimi %0,9 %1,85
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Analist Görüşleri
Aracı Kurum Tavsiye Rapor Tarihi Hedef Fiyat "TL"
Oyak Yatırım Piyasa üzerinde getiri 21.12.2012 4,10
Sardis Tut 21.12.2012 3,50
İş Yatırım Piyasa üzerinde getiri 29.11.2012 4,04
Yatırım Finansman Piyasa üzerinde getiri 16.11.2012 3,40
Garanti Yatırım Piyasa üzerinde getiri 16.11.2012 3,80
Tera Brokers Al 16.11.2012 3,62
Erste Bank Al 04.11.2012 3,90
HSBC Yatırım Ağırlığı artır 22.10.2012 3,60
Yapı Kredi Yatırım Al 31.08.2012 2,96
BOA ML Tut 29.08.2012 3,04
BGC Partners Tut 22.08.2012 2,99
Ata Yatırım Piyasa üzerinde getiri 03.08.2012 2,58
Standard Ünlü Piyasa üzerinde getiri 30.01.2012 2,33
Cheuvreux Piyasa üzerinde getiri 25.11.2011 2,84
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Torunlar GYO piyasa değerine göre 
Borsa İstanbul içinde en değerli 39. 
şirkettir.

2012 yılında Torunlar GYO hisse senedi 
%81,9 değer kazanmıştır.
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Türkiye’de İnşaat ve Gayrimenkul 
Sektörünün Görünümü 

Küresel ekonomik yavaşlama inşaat 
ile konut ve ticari gayrimenkul 
sektörlerindeki faaliyetleri 
sınırlandırmaya devam etmektedir. 
2012 yılında gelişmiş ülkelerin 
konut sektörlerindeki iyileşme 
zayıf kalmış, konut finansman 
sistemlerindeki sorunlar devam 
etmiştir. 

ABD’de inşaat faaliyetleri 
toparlanmaktadır. Yeni ev satışları 
ile mevcut ev satışlarında kademeli 
bir artış yaşanmaktadır. 2012 yılında 
mevcut ev satışları 4.940.000 ile 
son dönemlerin en yükseğine 
ulaşmış olup geçen yılın %12,7 
üzerindedir. Konut fiyatlarında da 
kademeli artış sürmektedir. Kasım 
2012 itibarıyla Case Schiller-20 
konut fiyatları endeksi yıllık olarak 
%5,5 artış göstermiştir. 

Euro bölgesindeki inşaat 
harcamaları yeniden düşmeye 
başlamıştır. Gelişmiş ülkelerin ticari 
gayrimenkul değerlerinde sınırlı 
toparlanma görülürken, yatırımlar 
ve fonlama hala durağandır. 
Küçülme hem konut, hem de 
konut dışı bina inşaatlarında 
görülmektedir. 

Küresel ekonomideki yavaşlama 
ticari gayrimenkul piyasasını 
olumsuz etkilemeye devam 
etmektedir. ABD’de görülen 
göreceli toparlanmanın dışında 
yavaşlayan iktisadi faaliyet 
nedeniyle ticari gayrimenkul 
sektöründe arz ve talep tarafında 
durağanlık ortaya çıkmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerin inşaat 
sektörlerindeki büyüme kontrol 
altındadır ve sınırlı büyüme belirtileri 
göstermektedir. Gayrimenkul varlık 
fiyatları ya kontrollü bir şekilde 
yavaşlamaktadır ya da durağandır.

2013’te gelişmiş ülkelerde inşaat, 
konut ve gayrimenkul sektörlerinde 
kademeli bir toparlanma 
beklenmektedir. Ticari gayrimenkul 
fonlama fırsatlarında hareketlenme 
ve varlık fiyatlarında görece 
yükseliş görülmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerde ise 
kontrollü büyüme beklentileri 
hakimdir ve fiyat balonları 
kontrol altında tutulmaya devam 
edilecektir. 

Türkiye’de gayrimenkul sektörünü 
etkileyen bazı önemli kanuni 
düzenlemeler hayata geçirilmiştir.
17 Mayıs 2012’de yürürlüğe giren 
Mütekabiliyet Yasası yabancı tüzel 
ve gerçek kişilerin Türkiye’de 
gayrimenkul alması için gerekli 
karşılıklılık şartını kaldırmıştır. Yeni 
kanunun Körfez Ülkeleri ağırlıklı 
olarak bireysel yatırımcıların konut 
alımlarını etkilemeye başladığı 
görülmektedir. Halihazırda 
yabancı tüzel şahıslar Türkiye’de 
kurdukları bir şirket vasıtasıyla 
kolaylıkla gayrimenkul alabildikleri 
için, kanunun ticari gayrimenkul 
pazarında önemli bir etki yapması 
beklenmemektedir. 

1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 
Borçlar Kanunu ticari varlıkların 
gelecekteki kira geliri potansiyelini 
etkileyen yabancı para birimine 
endeksli kontratlarda kira artışı 
konusunda belirsizliğe sebep 
olmuştur. Bu tartışmalı maddelerin 
uygulanması 2020 yılına 
ertelenerek pazarda güven yeniden 
tesis edilmiştir. Bu bağlamda, 
askıda kalan satış işlemlerinin 
müzakeresinin tekrar başlaması 
beklenmektedir. 

Makroekonomik Görünüm ve Sektör Değerlendirmesi
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Konutta KDV düzenlemesi 
01.01.2013’te yürürlüğe girmiştir. 
Satın alınacak konut aşağıdaki 
özelliklerden en az birini taşıyorsa 
eski sistemde (yani 150 m2’nin 
altındaysa %1, üzerindeyse %18) 
KDV’ye tabi olacaktır:

-  Satın alınan konutun yapı ruhsatı 
01.01.2013 tarihinden önce 
alınmışsa,

- Satın alınan konut Büyükşehirler 
dışındaki bir bölgede yer alıyorsa, 

- Satın alınan konut 6306 sayılı 
Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 
kapsamında rezerv yapı alanı 
ve riskli alan olarak belirlenen 
yerlerde ise ya da riskli yapı 
olarak belirlenmiş bir konut ise,

- Satın alınan konutun Emlak 
Vergisi Kanununa göre 
belirlenmiş arsa birim m2 değeri 
500 TL’nin altında ise,

- Satın alınan konut, ihalesi 
01.01.2013 tarihinden önce kamu 
kurum ve kuruluşları ile bunların 
iştirakleri tarafından yapılan 
bir konut projesi kapsamında 
üretilmiş ise,

- Konut ikinci, üçüncü ya da basit 
inşaat sınıflarından birine göre 
inşa edilmişse.

Eskiden olduğu gibi yeni sistemin 
de KDV’ye tabi olmayan (örneğin 
ticari kapsamda gerçekleşmeyen, 
gerçek kişilere ait konutların 
tesliminde olduğu gibi) 
işlemlere uygulanması mümkün 
bulunmamaktadır.

Öncelikle yeni sistemin (%1-8-
18) Büyükşehir kapsamındaki 
illerde yer alan konut teslimlerine 
uygulanıyor olması tartışmalıdır. 
Büyükşehirlerde yer alan konutlar 
büyük ölçüde arsa ve inşaat 
maliyetleri açısından zaten daha 
yüksek fiyatlara alınıp satılırken 
bir de nihai tüketici açısından 
KDV yönünden farklı bir oranda 
vergilendirilmesi Büyükşehirler 
aleyhine bir durum yaratmakta, 
aslında bir tüketim vergisi olan 
KDV’nin bir çeşit servet vergisi gibi 
algılanmasına da yol açmaktadır. 

Yeni sistem, Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkındaki Kanun kapsamında 
rezerv yapı ve riskli alanlardaki 
konutlar ve riskli konutların 
bulunduğu alanlarda eski 
sisteme göre KDV hesaplamasını 
gerektirmektedir. Bu düzenleme bir 
taraftan bu tür alanlarda yer alacak 
olan konutları cazip hale getirirken, 
bir taraftan da diğer alanlarda 
yer alan konutlara dezavantaj 
yaratmaktadır.

Söz konusu düzenleme, 
01.01.2013 tarihinden sonra yapı 
ruhsatı alınacak net alanı 150 m2 
altındaki konutlarda 6306 sayılı 
yasa kapsamındaki inşaatları 
özendirmektedir. 

Yeni sistemin lüks ve birinci sınıf 
inşaatlara yüksek KDV uyguluyor 
olması da tüketici tercihlerini 
etkileyebilecek yüksekliktedir. Bu 
durum, refahın yaygınlaşması, 
yaşam seviyesinin ve minimum 
standartların yükseltilmesinin 
beklendiği günümüzde ikinci, 
üçüncü ve basit inşaat sınıflarında 
konut üretimini desteklemek 
anlamına gelmemelidir.

Orta ve uzun vadede Türk pazarına 
daha fazla kurumsal yatırımcı 
girecektir. Ancak şu aşamada 
alıcı ve satıcılar arasında bir fiyat 
uçurumu vardır ve yatırımcılar 
geriye dönük yapılan kanuni 
düzenlemelerden rahatsızdırlar. 
Euro bölgesinde devam eden 
ekonomik belirsizlik ve bunun 
gelecekte daha da kötüleşme 
ihtimali Türkiye’ye ve bilhassa 
İstanbul’a daha fazla yatırım 
çekecektir. 
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Türkiye’nin ekonomik büyümesindeki 
daralma her sektör gibi gayrimenkul 
sektöründe de hissedilmiştir. 
Kamu ve özel sektör inşaat 
harcamalarındaki artışın bir önceki 
yıla göre yeterli olmadığı 2012’de 
inşaat sektörü sadece %0,6 
büyümüştür (2011: %11,5). Buna 
karşın inşaat sektörünün istihdam 
yaratmadaki önemli rolü devam 
etmektedir. İnşaat sektöründe 
zaten düşük seyretmekte olan 
güven endeksi ise Aralık ayında, 
2011 yılı başından bu yana en 
düşük düzeye gerilemiştir. İnşaat 
sektörü güven endeksi Aralık 
2012’de gerileyerek 71,8 olmuştur. 

İnşaat Sektörü Güven Endeksindeki 
düşüş, alınan kayıtlı siparişlerin 
mevcut düzeyi ve gelecek üç aylık 
dönemde toplam çalışan sayısı 
beklentisi değerlendirmelerinin 
kötüleşmesinden kaynaklanmaktadır. 
 

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi 
(BİME), 2012 yılı dördüncü 
çeyrekte, dört çeyrek 
ortalamalarına göre %5,4 artmıştır.

BİME’de 2012 yılı dördüncü 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre işçilik endeksi %5,8 
ve malzeme endeksi %1,3 artış 
göstermiştir.

2010’da 906.527 ve 2011’de 
652.716 yapı ruhsatı verilmiş iken, 
2012 yılında bir önceki yıla göre 
belediyeler tarafından yapı ruhsatı 
verilen yapıların daire sayısı %14,3 
oranında artarak 745.872 olmuştur. 

2012 yılında bir önceki yıla göre 
belediyeler tarafından Yapı 
Kullanma İzin Belgesi verilen 
yapıların daire sayısı %2,8 oranında 
düşmüş ve 542.036 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Türkiye GSYH ve İnşaat Sektörü 
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Bina İnşaatı Maliyet Endeksi Değişim Oranları (2005=100), IV. Çeyrek 
2011 yılı IV. Çeyrek 2012 yılı IV. Çeyrek

Toplam İşçilik Malzeme Toplam İşçilik Malzeme
Bir önceki çeyreğe göre değişim oranı (%) 0,9 0,5 1,0 0,4 0,5 0,3
Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişim oranı (%) 13,8 6,2 16,1 2,3 5,8 1,3
Dört çeyrek ortalamalarına göre değişim oranı (%) 12,4 6,6 14,2 5,4 5,7 5,3

İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni
İnşaat ruhsatı Yıllık değişim % İzin belgesi Yıllık Değişim %

2009 510.241 1,3 400.073 12,0
2010 906.527 77,7 431.271 7,8
2011 652.716 -28,0 557.462 29,3
2012 745.872 14,3 542.036 -2,8
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İnşaat sektörü güven 
endeksi Aralık 2012’de 
gerileyerek 71,8 
olmuştur. 

BİME’de 2012 yılı 
dördüncü çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre işçilik 
endeksi %5,8 ve 
malzeme endeksi %1,3 
artış göstermiştir.
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2,6
2012 yılında yabancılara 2,6 milyar dolar 
tutarında gayrimenkul satışı yapılmıştır.

Konut segmenti

2010 yılında 357.000 ve 2011’de 
419.000 konut satılmış iken, 
2012’de tapu kayıtlarına göre %3 
artışla 431.485 konut satılmıştır. 
Türkiye toplamında 2012’de ilk 
çeyrekte %5,5 artan konut satışları, 
ikinci çeyrekteki %1,2 düşüş ve 
üçüncü çeyrekteki %1,8’lik düşük 
artışın ardından son çeyrekte 
biraz toparlanarak %5,8’lik artış 
kaydetmiştir. 2012 yılının artı 
hanesine Mütekabiliyet Yasası, 
2B yasası ve kentsel dönüşüm 
düzenlemeleri yazılırken, 22 
Eylül’de tapu harçlarının %1,65’den 
%2’ye çıkarılması, konutta 
KDV’nin emlak vergisine esas 
değerler gözden geçirilerek %18’e 
çıkarılacak olması ve maketten 
satışın yasaklanması sektörü konut 
alıcısı ve proje geliştiricisi açısından 
tedirgin etmiştir. 

Yabancıların gayrimenkul alımları 
2011’de bir önceki yıla göre %20 
düşüşle 2 milyar dolar olurken, 
2012’de bu tutar Mütekabiliyet 
Yasası’nın da etkisiyle 2,6 milyar 
dolara çıkmıştır.

Aralık ayında 2007 Haziran=100 
temel yıllı Türkiye Kompozit Satılık 
Konut Fiyat Endeksi’nde geçen 
yılın aynı dönemine göre %17,33 
oranında artış gerçekleşmiştir.
REIDIN.com-GYODER Yeni Konut 
Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, 
Aralık ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre gerçekleşen artış 
oranı ise %9,77’dir.

Konut satın alma gücü endeks 
değerleri incelendiğinde, 100 
ve üzerindeki endeks değerleri 
mevcut faiz oranı ortamında 
(aylık %0,82) 10 yıl vadeli konut 
kredisi kullanılarak bir ev sahibi 
olunabileceğini gösterirken; 100’ün 
altındaki değerler ailenin 10 yıl 
vadeli konut kredisi kullanarak 
konut sahibi olamayacağına işaret 
etmektedir. 100’ün altındaki 
değerlerde kredili yapılan konut 
satış işlemlerinde tüketicinin aylık 
taksit ödemelerinde sorunlarla 
karşılaşması beklenebilir. Aralık 
2012 itibarıyla endeks değerleri 
Ankara ve İzmir’de 100’ün üzerinde 
yer alırken, İstanbul’da 100’ün 
altında gerçekleşmiştir.

REIDIN.com-GYODER 
Yeni Konut Endeksinde 
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2011 sonunda 70 milyar TL olan 
konut kredisi hacmi, 2012 sonunda 
%14,2 artışla 80 milyar TL’ye 
çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası’nın yayınladığı 
“Bankalarca TL Üzerinden Açılan 
Kredilere (Konut) Uygulanan Ağırlıklı 
Ortalama Faiz Oranları” dikkate 
alındığında Aralık ayında konut 
kredisi faiz oranı ortalama %0,82 
olarak gerçekleşmiş; mevduat 
bankaları tarafından kullandırılan 
konut kredi hacmi ise bir önceki 
aya göre 1,84 milyar TL (+%2,36) 
artmıştır.

Yıllık konut kredisi faizleri ise 
bir yıl içerisinde %14,5’lardan 
%11’e kadar gerilemiştir. Konut 
kredilerinde en çok kullanılan 
kredi tutarı 50.000 TL, 75.000 
TL ve 100.000 TL şeklinde 
sıralanmaktadır. Bu veri ortalama 
80.000 ile 100.000 TL arası 
evlere rağbet gösterildiğini ortaya 
çıkarmaktadır.

Konut kredisi kullanımında en çok 
120 ay vadenin seçildiği, bunu 60 
ay ve 36 ay vadenin takip ettiği 
görülmektedir. Konut kredilerinde 
120 ay vadenin tercihinin sebebi 
konut kredilerinin daha yüksek 
tutarlarda olmasıdır.
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Türkiye genelinde 22 geliştirici 
firmanın aylık olarak sağladığı 
markalı projelerin stok bilgileri baz 
alınarak hesaplanan Yeni Konut 
Stoku Erime Hızı Göstergesi’ne 
göre satışlar %10 civarı tavan 
değerle %1 civarı taban değer 
arasında iniş çıkış göstermektedir. 
Ülke genelinde en yüksek erime 
hızının %11,54 ile Ağustos 2010’da 
gerçekleştiği görülürken, en 
düşük değer %1,01 olarak Haziran 
2012’de kaydedilmiştir. 

İstanbul’un Avrupa yakasında 
en hızlı erime %16,51 ile Eylül 
2010’da gerçekleşirken, Asya 
yakasının tavan değeri Ocak 
2011’de %14,03 ile görülmüştür. 
İniş çıkışlar göstermekle birlikte, 
Asya yakasındaki erime hızı 
göstergesinin hiçbir zaman 
%1,50’nin altına düşmediği de 
dikkati çekmektedir. 

Makroekonomik Görünüm ve Sektör Değerlendirmesi
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Perakende segmenti
2012 yılı sonu itibarıyla Türkiye 
genelinde toplam 337 adet AVM 
bulunmaktadır. AVM’lerin toplam 
kiralanabilir alanı 8,6 milyon m2’ye 
ve toplam yatırım değeri de 40 
milyar dolara ulaşmıştır. 2012 yılı 
içerisinde açılan 27 AVM ile sektöre 
800 bin m2 daha AVM kiralanabilir 
alanı eklenmiştir. Mevcut durum 
itibarıyla 81 ilimizin 53’ünde AVM 
bulunmaktadır. 2012 yılı içerisinde 
Batman, Mardin, Düzce illeri ilk 
AVM’lerine kavuşmuştur.

Mevcut AVM’lerin kiralanabilir 
alan açısından büyüklükleri 
incelendiğinde, yarısının 
20.000 m2’den küçük olduğu 
görülmektedir. Bu tür AVM’ler 
çoğunlukla nüfus yoğunluğu az 
olan il ve ilçelerde bulunmaktadır. 
Türkiye’de 60.000 m2’den büyük 
AVM’lerin sayısı ise 24’tür. Bunlar 
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, 
Kayseri ve Mersin gibi şehirlerde 
yer almaktadır. Türkiye’de 100.000 
m2’nin üzerinde ise 4 adet AVM 
bulunmaktadır. 

2012’de Türkiye genelinde 
ortalama AVM yoğunluğu kişi 
başına 105 m2 iken, Avrupa’da 
ortalama AVM yoğunluğunun 
220 m2 olduğu görülmekte, bu 
durum Türkiye’de hala AVM 
geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu 
göstermektedir. Ancak bu ihtiyacın 
nüfus ve kişi başına düşen milli 

gelir artışı ile paralel şekilde 
planlanması gerekmektedir. 
Ankara ve İstanbul’da kişi başına 
düşen mağaza alanı Avrupa 
ortalamalarında seyretmektedir. 
Halen devam eden inşaatlarla 
birlikte, bu şehirlerdeki AVM 
piyasası doygunluk sınırına 
yaklaşacaktır. Bundan sonraki 
yıllarda, AVM yatırımlarında daha 
özellikli projeler geliştirilmesi, diğer 
yandan Anadolu şehirlerine yoğun 
bir yönelme olması beklenmektedir.

2012 yılının ilk 6 ayında büyümede 
görülen yavaşlama, tüketicinin daha 
temkinli hareket etmesine neden 
olmuş; buna rağmen 2012 yılında 
açılan yeni AVM’lerin etkisiyle 
AMPD verilerine göre organize 
perakende sektörü 2012’yi %7 ciro 
büyümesi ile kapatmıştır. 

2012 yılında İstanbul ve İzmir’de 
%5 artan kiralar hariç, birincil 
kiralar aynı kalmıştır. Yıllık bazda üç 
büyük şehrin en popüler alışveriş 
caddelerinde kiralar çift haneli 
artmıştır. Aralık 2012’de İstanbul’da 
AVM birincil kira getirileri brüt 
%7,10’dur. (2011: %7,75) Cadde 
mağazalarında ise İstanbul’da 
%7,25 (2011: %7,25), Ankara’da 
%10,20 (201: %10,25) ve İzmir’de 
%10,25 (2011: %10,50)’dir.

 2012 yılı içerisinde 
açılan 27 AVM ile 
sektöre 800 bin m2 
AVM kiralanabilir alanı 
eklenmiştir.
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2012’de 50 milyar TL’ye ulaşan 
AVM ciro büyüklüğünün 2013’te 
%22 artışla 60 milyar TL’yi aşması 
ve 6 milyar ziyaretçiye ulaşılması 
beklenmektedir. 2013’te AVM’lere 
4 milyar dolar yatırım yapılması 
planlanmaktadır. 

2013’te m2 başına ciro artışı %14-
15 olarak tahmin edilmektedir. 
2013’te 25 AVM ve 1,1 milyon 
m2 kiralanabilir alan açılacaktır. 
2013 yılının sonunda Türkiye’deki 
bin kişi başına düşen toplam 
kiralanabilir alanın 125 m2 olması 
öngörülmektedir. Önümüzdeki 
3 yılda 2 milyon m2 daha artış 
gerçekleşmesi beklenmektedir. 

2012 yılında 300 milyar dolara 
ulaştığı tahmin edilen toplam 
perakende sektörü büyüklüğünün 
2013 yılında 420 milyar doları 
geçeceği tahmin edilmektedir. 
Gıda, teknoloji, kozmetik dışında 
moda perakendesinde özellikle 
son birkaç yıldır büyük bir atak söz 
konusudur.

İstanbul’da yapımına başlanan 
projelerin çoğu yeni konut alanları 
olarak gelişen Küçükçekmece, 
Başakşehir ve Ataşehir gibi 
ilçelerde yoğunlaşırken, İstanbul’un 
şehir merkezi de AVM yatırımları 
için bir çekim alanı olma özelliğini 
sürdürmektedir. İş merkezlerinin 
bulunduğu Şişli, Levent ve 
Maslak’taki mevcut AVM’lere 
yakında yeni AVM’ler eklenecektir.

Türkiye alışveriş caddeleri 
açısından çok zengin bir ülke 
değildir. Bu durum şehir 
merkezlerinde bu tür caddelerin 
önceden planlanmamasından 
kaynaklanmaktadır. Alışveriş 
caddeleri perakendeciler açısından 
çok fazla ciro getiren yerler haline 
gelememiş olmakla beraber, 
İstanbul’da Bağdat Caddesi, 
İstiklal Caddesi ve Nişantaşı kârlılık 
açısından AVM’lerle yarışacak 
düzeydedir. 

Gerçekleştirilmekte olan projeler 
ve nüfus/gelir artışı oranları dikkate 
alındığında özellikle İstanbul 
ve Ankara’da AVM piyasasında 
bir doygunluk noktasına doğru 
gelinmektedir. Önümüzdeki yıllarda 
AVM projelerinin başarılı olması 
için tüketici isteklerinin detaylı 
bir şekilde analiz edilmesi ve 
farklılaşmaya gidilmesi büyük bir 
önem arz etmektedir. Son yıllarda 
AVM’lerde görmeye başladığımız 
temalı parklar tüketiciye, özellikle 
de çocuklara eğlenceli vakitler 
sunmakta ve diğer AVM’lerden 
farklılaşmada önemli bir rol 
oynamaktadır.

Makroekonomik Görünüm ve Sektör Değerlendirmesi

2012’de 50 milyar 
Tl’ye ulaşan AVM 
ciro büyüklüğünün 
2013’te %22 artışla 
60 milyar Tl’yi 
aşması ve 6 milyar 
ziyaretçiye ulaşılması 
beklenmektedir. 
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Bugün gelinen noktada sinyaller 
ihtiyacın birçok noktada artık 
bölgesel, ufak, ulaşılabilir ve 
daha fonksiyonel AVM’lere 
kaydığını göstermektedir. Ziyaret 
sebebi incelendiğinde en önemli 
cevabın yakınlık olduğu dikkat 
çekmektedir. Matematiksel 
analizlerde büyük AVM’lerin artık 
birçok bölgede doygunluğa ulaştığı 
görülmektedir. Ancak orta ölçekte 
perakende noktası ihtiyaçlarına 
cevap veren ve etkileşim 
alanı orta çaplı olan AVM’lere 
halen bazı noktalarda ihtiyaç 
bulunmaktadır. Perakendeciler 
daha büyük perakende noktaları 
isterken, ziyaretçi daha fazla 
sosyal fonksiyon ve dolaşım 
alanı istemektedir. Üçüncü nesil 
AVM’lerin gelenlerin daha fazla 
kalmasını sağlamak için sosyal alan 
ve aktivitelerle desteklenmesi ve 
beslenmesi en önemli bulgu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Yeni yatırımlar daha çok karma 
projeler olarak gelişmektedir. 
Kiralanabilir alanlar artık bölge 
ihtiyacını karşılayacak şekilde en az 
40.000 metrekarelerde tutularak, 
eğlence ve yeme-içme vurgusunun 
yoğun çalışıldığı, daha çok yaşam 
merkezleri olarak kurgulanmaktadır. 
Böylece sadece alışveriş değil, 
eğlence ve sosyal mekanlar olarak 
da AVM’lerin tercih edilmesi 
hedeflenmektedir. 

AVM Gelişimi
2010 Sonu 2011 Sonu 2012 Sonu İnşaat Halinde** Toplam**

İstanbul
Adet 92 104 117 32 149
BKA (m2) 2,65 M 3,08 M 3,46 M 1,38 M 4,84 M

Diğer İller
Adet 171 198 220 41 261
BKA (m2) 3,87 M 4,55 M 5,12 M 1,28 M 6,40 M

Toplam
Adet 263 302 337 73 410
BKA (m2) 6,52 M 7,63 M 8,58 M 2,66 M 11,24 M

**2015 sonunda tamamlanacak
Kaynak: Jones Lang LaSalle

300
2012 yılı perakende sektörünün 
toplam büyüklüğü 300 milyar dolardır.
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Ofis segmenti
İstanbul A sınıfı ofis piyasasında, 
2012 yılı son çeyreğinde, 
ortalama kira rakamları ve boşluk 
oranlarına bakıldığında çok büyük 
değişiklikler olmadığı söylenebilir. 
Fakat her iki yakada da belirgin 
değişikliğe uğrayan bölgeler 
olmuştur. Değişiklik gösteren 
bu bölgeler; Asya yakasında 
Kozyatağı, Ümraniye ve Kavacık, 
Avrupa yakasında ise Kağıthane-
Şişli olarak sıralanabilir. Bu 
bölgelerde, özellikle Ümraniye, 
Kavacık ve Kağıthane-Şişli’de hem 
kira rakamlarının, hem de boşluk 
oranlarının gerilediği görülmektedir. 
Normalde ters orantılı olması 
gerekirken, bu bölgelerdeki boşluk 
oranlarının azalmasına rağmen 
kira rakamlarının da azalmasının 
nedeni, arka arkaya piyasaya 
giren ofis projelerine büyük alan 
kullanıcılarının talep göstermesi 
ve mal sahibi ile geliştiricilerin bu 
kullanıcıları kaybetmemek adına 
kira rakamlarında esnek olmaları 
gösterilebilir. 

Ofis stoklarının bölgesel dağılımı 
incelendiğinde en çok A sınıfı 
ofis stokuna sahip bölgelerin 
Avrupa Havaalanı (%19), Levent 
(%17) ve Ümraniye (%17) olduğu 
görülmektedir. Bu üç bölgedeki 
toplam ofis stoku İstanbul 
genelinin %53’ünü oluşturmaktadır. 

Maslak (%15), Kozyatağı (%7), 
Kağıthane-Şişli (%6) ve Kavacık 
(%5) bölgeleri toplam %33 ile 
çeyrek dilimi aşarken, geri kalan 
5 bölge (Altunizade, Taksim-Haliç, 
Gayrettepe, Beşiktaş, Etiler) %2 
ile %4 arasında değişen ofis 
stok oranları ile İstanbul’un kalan 
%15’lik kısmını oluşturmaktadır. 
Son üç yılda en hızlı stok 
büyümesini gerçekleştiren bölge 
Ümraniye olmuştur. Ümraniye hızlı 
büyümeyle tek başına 400.000 m2 
stok büyüklüğünü geçen iki bölge 
arasına girmiştir. 

Son beş yıl içerisinde yaklaşık 
toplam 643.000 m2 işlem 
gerçekleşmiştir. 2011 yılında 
İstanbul A sınıfı ofis pazarında 
yaklaşık 118.000 m2 işlem 
(kiralama ve kurumsal satın 
alma) gerçekleşmişken, 2012 
yılında işlemlerin 260.000 m2’yi 
aşması piyasadaki hareketliliğin 
en temel göstergesidir. İşlemlerin 
105.000 m2’lik kısmının MİA 
dışı Asya’da kapandığı tespit 
edilmiştir. Bu rakama, Asya 
Yakası’nın genelinde kapanan 
diğer işlemler de eklendiğinde, 
İstanbul ofis pazarında kapanan 
toplam işlem hacminin yarısının 
Asya yakasında gerçekleştiği 
ortaya çıkmaktadır. Buna rağmen 
her iki yakaya gelen taleplerin 
yoğunluğu ayrı ayrı dikkate 
alındığında Avrupa yakasında 

Makroekonomik Görünüm ve Sektör Değerlendirmesi

3,1
A sınıfı ofis stoku mevcut BKA’sı 
3,1 milyon m2’dir.

A Sınıfı Ofis Stoku

2012 Sonu Alt Pazar Mevcut BKA (m2) Devam Eden Projelerdeki 
BKA (m2) **

Avrupa
MİA 1.188.000 405.000
MİA Dışı 848.000 486.000

Asya  1.089.000 500.000
Toplam  3.125.000 1.391.000

**2015 sonunda tamamlanacak
Kaynak: Jones Lang LaSalle
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daha çok işlem gerçekleşmesi 
beklenmekteydi. Özellikle son dört 
yıldır MİA’da nitelikli ofis arzında, 
talep yoğunluğuna kıyasla arzda 
yeterli artışın olmaması, nitelikli 
ofis arayan kullanıcıların bir kısmını 
zorunlu olarak Asya yakasında 
kiralama yapmaya yönlendirmiştir. 

2012’de kurumsal satın alma 
taleplerinin arttığı gözlenmiştir. 
Müstakil binada olma talebini 
ön planda tutan kullanıcılar, bu 
ihtiyaçlarına karşılık bulmakta 
oldukça zorlanmışlar, 12 iş 
bölgesinde ofis ihtiyacını 
çözemeyen bu talebin, yeni 
gelişmekte olan ofis bölgelerine 
yöneldiği izlenmiştir. 

2012 yılında Merkezi İş Alanı 
(MİA)’nda A sınıfı ofis binalarında 
genel boşluk oranı %11,1 
seviyesine yükselmiş, buna karşın 
MİA’daki A sınıfı ofis binalarına 
yoğun ilgi devam etmiştir. MİA’nın 
kalbi niteliğindeki Levent, ofis 
kullanıcıları tarafından öncelikli 
tercih edilen bölge olma özelliğini 
korumuştur. Stoka katılan 
yeni binalar boşluk oranlarının 
yükselmesinde etkili olmuştur. 
MİA’da ofis binalarının kira 
ortalaması A sınıfı ofis binaları için 
29,1 dolar/m2/ay olmuştur. 

MİA dışı Avrupa’daki A sınıfı ofis 
binalarının genel boşluk oranları 
2012 dördüncü çeyrek dönemde 
%10,7 olarak gerçekleşmiştir. 
Havaalanı bölgesinde büyük alanlı 
kiralamalar gözlenirken, A sınıfı ofis 
binalarının genel kira ortalaması 18 
dolar/m2/ay’dır. 

MİA dışı Asya’daki A sınıfı ofis 
binalarının genel boşluk oranları 
2012 dördüncü çeyrek dönemde 
%13,3, A sınıfı ofis binalarının 
genel kira ortalaması 20,5 dolar/
m2/ay’dır. Ümraniye’de uluslararası 
şirketlerin yaptığı kiralamalar, 
sektöre hareketlilik getirmiş ve 
2012 yılında MİA dışı Asya’da 
boşluk oranlarında keskin bir düşüş 
yaşanmıştır.

2012 dördüncü çeyrek döneminde 
Levent, Zincirlikuyu-Esentepe-
Gayrettepe ve Taksim-Nişantaşı 
bölgelerinde talep edilen en yüksek 
kira bedeli 45 dolar/m2/ay’dır. 
MİA dışı Asya bölgeleri içerisinde 
dördüncü çeyrek döneminde 
Altunizade en yüksek kiranın talep 
edildiği bölgedir. Altunizade’deki en 
yüksek kira liste rakamı 30 dolar/
m2/ay’dır. Ümraniye’de talep edilen 
en yüksek kira rakamı 24 dolar/m2/
ay’dır. Geçtiğimiz çeyreklerde de 
olduğu gibi Havaalanı Bölgesi en 
düşük kira rakamının görüldüğü 
bölgedir. 

Ofis sektöründe en yüksek kira 
verimi %7,5 ile Levent’tedir (geçen 
yıl %7,75). İzmir ve Ankara’da 
birincil verimler 201-225 puan 
daha yukarıdadır ve sırasıyla 
%9,75 (geçen yıl %10) ve %9,60 
(geçen yıl %10)’dır. Bazı kurumsal 
yatırımcılar pazardaki fırsatlar için 
yatırım yapmakta, fakat uygun 
yatırım için ürün eksikliği, daha 
yüksek etkinlik seviyelerine 
çıkılmasında ana engel olmayı 
sürdürmektedir.

Ofis sektörünün görünümü genelde 
olumludur. Kiralama pazarının 
merkezde bulunan A sınıfı alan için 
birincil kiraların yüksek seyretmesi 
ile aktif kalması beklenmektedir. 

MİA kira ortalaması 2008 ikinci 
yarısında 31,6 dolar ile en yüksek 
ortalamayı gördükten sonra devam 
eden dört sene boyunca bu 
rakama yaklaşabilse de 30,1 dolar 
ortalamanın üstüne çıkamamıştır. 
Ortalamanın yükselmiyor olmasının 
en büyük nedeni, pazara nitelikli 
yeni bina stokunun uzun süredir 
girmemiş olmasıdır. Bu ortalamalar 
2013-2015 aralığında inşaatı devam 
eden projelerin pazara girmesiyle 
ciddi bir yükseliş gösterecektir. 

İstanbul ofis piyasasına 2013-
2016 yılları arasında katılacak 
yeni ofis stoku geliştiricilerinin 
ağırlıkla finansman sorunu 
yaşamayacak güçte geliştiriciler 
olduğu gözlenmektedir. Hareketli 
geçen 2012 yılının ardından gözler 
2013’e çevrilmiştir. İnşaatı devam 
eden, 2013’te tamamlanacak 
projelerin pazara girmesinin arz 
ve talep dengelerini değiştirmesi 
beklenmektedir. Pazara yeni 
girecek ofis projelerinin yüksek 
nitelikli altyapıları eski stokta yer 
alan binaların sınıf değiştirmesine 
sebep olacaktır. Güncel pazarda A 
sınıfı ofis olarak kabul edilen birçok 
bina, 2014 sonunda B sınıfına 
gerileyecektir. 
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Torunlar GYO’nun 31.12.2012 itibarıyla 
toplam varlıkları 4,7 milyar Tl’ye, portföy 
değeri 4,6 milyar Tl’ye ulaşmıştır.

Torunlar GYO’nun Varlıkları

Diğer %1
Arsa %9
Satışa Hazır Gayrimenkuller %5
Devam Eden Projeler %28
AVM’ler %43
Marina %1
Nakit %13

Portföy Kompozisyonu (%)
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Torunlar GYO’nun İstanbul’daki Varlıkları

TORIUM

MAll OF 
İSTANBUl

BAŞAKŞEHİR

NISHISTANBUl

TORUN TOWER

TORUN CENTER

KEMANKEŞ

KAYABAŞI
PAŞABAHÇE

MAlTEPE

Operasyonel Varlıklarımız

İstanbul
•  Torium AVM
•  Nishİstanbul
Ankara
•  AnkaMall
Bursa
•  Korupark AVM
•  Korupark Evleri
•  Zafer Plaza
•  Korupark Terrace

Antalya
•  Deepo Outlet Center
Muğla
•  Netsel Marina
Samsun
•  Bulvar Samsun AVM

Projelerimiz

İstanbul
•  Mall of İstanbul
•  Torun Center
•  Torun Tower

Arsalarımız

İstanbul
• Paşabahçe
• Başakşehir
• Maltepe
• Kayabaşı
• Kemankeş
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Torunlar GYO Gayrimenkul
Net Aktif Değer Tablosu

31.12.2012 Torunlar GYO Gayrimenkul Net Aktif Değer Tablosu (000 TL)

31.12.2012  31.12.2011

Gayrimenkuller, Gayrimenkul 
Projeleri, Gayrimenkule Dayalı 
Haklar

Alış
maliyeti

Ekspertiz
değeri

Toplam ekspertiz 
değeri içindeki 

payı (%)
Ekspertiz

değeri

Toplam ekspertiz 
değeri içindeki 

payı (%)

Ekspertiz 
değerindeki 

değişim GYG (%)

Arsalar ve Araziler 392.508 429.076 11 69.974 2 513,2

İstanbul, Başakşehir, İkitelli-2 
(18.208,90 m2)

9.459 32.319 1 28.813 1 12,2

İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı 
Arsası (60.833 m2)

8.490 21.292 1 21.292 1 0,0

İstanbul Paşabahçe Arsası 
(71.909 m2)

355.793 355.793 9    

Istanbul Maltepe Arsası 
(6.928 m2): (%50 pay)

18.766 19.672 0 19.869 1 -1,0

Binalar 455.947 1.738.509 43 1.533.253 49 13,4

Zafer Plaza Bursa/Osmangazi 
(%72,26 hisse)

14.734 197.948 5 176.777 6 12,0

Korupark AVM Bursa/Emek 67.273 695.068 17 600.229 19 15,8

Torium AVM 263.749 583.749 15 567.279 18 2,9

Korupark 1. ve 2. Etap, 
İşyerleri+Depolar

16.850 16.644 0 16.645 1 0,0

İstanbul/Beyoğlu-Kemankeş 
Boutique Hotel Binası

5.269 17.545 0 17.119 1 2,5

Korupark Evleri 1. ve 2. Etap
Bursa/Osmangazi-Emek 
64 daire (14.345 m2)

11.800 31.813 1 35.646 1 -10,8

NishIstanbul 8 ofis (2.160 m2) 4.860 10.755 0 10.800 0 -0,4

NishIstanbul 3 konut (291 m2) 549 1.455 0 1.310 0  

NishIstanbul 15 işyeri (2.783 m2) 7.438 18.089 0 24.739 1  

Korupark Evleri Bursa, 
Osmangazi, Emek-3. Etap

54.008 159.081 4 74.669 2 113,0

Torium Evleri 40 daire 
(4.430 m2)

9.417 6.362 0 8.041 0 -20,9

Gayrimenkul Projeleri 223.309 1.281.575 32 1.063.508 34 20,5

Mall of İstanbul projesi 
İstanbul, Başakşehir, İkitelli-2 
(122.859,93 m2)

176.672 1.002.014 25 810.242 26 23,7

Torun Tower projesi İstanbul, 
Şişli, Esentepe (14.991,60 m2)

46.637 279.561 7 253.266 8 10,4

Ana Şirket Gayrimenkuller 
Toplamı

1.071.764 3.449.160 86 2.666.734 84 29,3
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31.12.2012 Torunlar GYO Gayrimenkul Net Aktif Değer Tablosu (000 TL)

31.12.2012   31.12.2011

İştirakler Gayrimenkulleri
Alış 

maliyeti
Ekspertiz

değeri

Toplam 
ekspertiz değeri 

içindeki payı 
(%)

Ekspertiz
değeri

Toplam 
ekspertiz değeri 

içindeki payı 
(%)

Ekspertiz 
değerindeki 

değişim GYG 
(%)

AnkaMall ve Crown Plaza Yeni 
Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş. 
(%14,83 hisse)

28.236 192.795 5 180.978 6 6,5

Netsel Marina, Netsel Turizm 
Yatırımları A.Ş. 
(%44,60 hisse)

12.948 36.812 1 37.704 1 -2,4

Bulvar Samsun AVM
TTA. Gayrimenkul 
Yat. ve Yönetim A.Ş.
(%40 hisse)

2.200 52.523 1 41.433 1 26,8

Deepo TRN AVM Yatırım ve 
Yönetim A.Ş. (%99,997 hisse) 17.850 266.790 7 232.369 7 14,8

İştirakler Gayrimenkuller 
Toplamı 61.234 548.920 14 492.484 16 11,5

Toplam Gayrimenkul Portföyü 1.132.998 3.998.080 100,00 3.159.218 100,00 26,6

Para ve Sermaye Piyasası 
Araçları

Vadeli/Vadesiz Döviz Mevduatı  275.221 6 210.457 6 30,8

Vadeli/Vadesiz TL Mevduatı  304.352 7 445.128 12 -31,6

Toplam Para ve Sermaye 
Piyasası Araçları  579.573 13 655.585 17 -11,6

Toplam Portföy Değeri  4.577.653 100 3.814.803 100 20,0

Diğer Varlıklar  175.457  125.268  40,1

Borçlar  1.906.075  1.410.645  35,1

Net Aktif Değer  2.847.035  2.529.426  12,6

Hisse Sayısı  500.000.000  500.000.000  0,0

Hisse Başına Net Aktif Değer  5,69  5,06  12,6

Kapanış Ağırlıklı Ortalama 
Hisse Fiyatı  3,22  1,77  81,9
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Türkiye’nin beşinci büyük şehri Bursa’nın ilk alışveriş 
merkezi Zafer Plaza, Ekim 1999’da hizmete girmiştir. 
Şehir merkezinde, yaya ve araç trafiğinin en yoğun 
olduğu bölgede yer almaktadır. Çevrenin mimari 
dokusunu koruyabilmek için, cadde seviyesinin 
altında 3 kat çarşı ve 3 kat otopark olmak üzere 6 kat 
inşa edilmiştir. Yapının ortasında bulunan ve alışveriş 
merkezini gün ışığı ile buluşturan cam piramit aynı 
zamanda şehrin sembol yapıları arasındadır.

%72,26 Torunlar GYO A.Ş., %18,93 Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, %8,81 de muhtelif hissedarlara aittir. 
Oluşturulan havuz protokolü esaslarına göre kurulan 
Zafer Plaza İşletmecilik A.Ş. unvanlı işletme şirketi 
tarafından yönetilmektedir.

Zafer Plaza, 2000 yılında AMDP, Alışveriş Merkezleri 
ve Perakende Merkezleri Kurulu tarafından “En iyi 
Alışveriş Merkezi” seçilmiştir. 

54.000 m2 olan toplam inşaat alanı 2009’da konsept 
yenileme ile birlikte büyütülerek 57.122 m2’ye çıkmıştır. 
Metro, tramvay ve diğer toplu ulaşım araçlarının ara 
durak istasyonunda bulunmaktadır. 

Tüm gelir gruplarına hitap eden markalara sahip Zafer 
Plaza, iddialı ve güncelliğini koruyan marka karması, iki 
department store mağazasıyla her dönem trendlerin 
merkezinde kalabilen bir alışveriş merkezi özelliğini 
korumaktadır.

Marka karmasının gençleşmesi, mağazaların 
dekorasyonlarını yenilemeleri, teknoloji konusunda 
odaklanma, çocuklar ve gençler için eğlence parkı, 
altı salona sahip Cinetech sinemaları Zafer Plaza’nın 
rekabet gücünü artırmaktadır.

Zafer Plaza’nın çevresinde de hızlı bir değişim 
yaşanmaktadır. Alışveriş merkezine 200 metre 
mesafede komşu bölgede kentsel dönüşüm projesi 
olarak yapılan 2.750 adet konutta 2010 yılının son 
çeyreğinden itibaren yaşam başlamıştır. Kükürtlü 
ve Çekirge bölgelerinde binalarda yenilenmeler ile 
genç ailelerin bu bölgeye yerleşmeye başladıkları 
gözlenmektedir. Ayrıca Cumhuriyet Caddesi üzerinden 
Zafer Plaza’ya ulaşan tramvay, bölgenin ve Zafer 
Plaza’nın çekim gücünü artıran gelişmelerdir.

Torunlar GYO’nun Varlıkları

zAFER PlAzA AVM
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Proje Detayı 
Mülkiyet Torunlar GYO (%72,26)
Faaliyete geçme tarihi 1999
Kiralanabilir alan (m2) 23.449 (GYO Payı 17.101)
Doluluk oranı (%) %100 (Aralık 2012 itibarıyla)
Mağaza sayısı 117
Ana kiracılar (BKA'nın %27’si): Migros, YKM, Teknosa
Ekspertiz değeri (Aralık 2012) 198 milyon TL (110 milyon dolar)
Aralık 2012 itibarıyla ortalama kira süresi 1,5 yıl
Ortalama son on iki aylık net faaliyet kârı 
(TL/m2/ay başına) 50,90 TL

Kiralama/Mülkiyet durumu Mülkiyet
Kira geliri+ortak alan geliri 13,9 milyon TL
Ziyaretçi sayısı 12.581.275

2012 yılı değerlendirmesi
Bursa, 6 AVM ile İstanbul, Ankara 
ve İzmir’den sonra dördüncü 
sırada gelmektedir. Bin kişi başına 
kiralanabilir alan büyüklüğü ise 
143 m2’dir ve 103 m2 olan Türkiye 
ortalamasının üzerindedir.

Şehrin merkezinde olması avantajı 
ile şehrin her yerinden kolayca 
ulaşılabilecek bir noktada olması 
Zafer Plaza’yı aynı zamanda kapı 
giriş sayısı en yüksek alışveriş 
merkezi konumuna getirmektedir.

Zafer Plaza 2012 yılında 12.581.275 
ziyaretçi ile halen Bursa’nın en çok 
ziyaret edilen alışveriş merkezi 
durumundadır. Aylık ziyaret 
ortalaması 1.048.440 ile tüm 
zamanların en iyi ikinci ziyaret sayısı 
olmuştur. 

Ziyaretçi sayılarındaki mevcut 
trendi sürdürmek kadar ziyaretin 
alışverişe dönüş oranını ve kişi başı 
harcamayı yükseltmeye yönelik 
çalışmalar da hayata geçirilmiştir. 
Bu bağlamda önemli bir MİY 
(müşteri ilişkileri yönetimi) ve 
sadakat destek projesi olan “Tam 
Puan Kart” 16 Nisan 2012 tarihinde 
uygulamaya koyulmuştur. 2012 yılı 
sonu itibarıyla 25.250 üyeye 
ulaşılmıştır. Tam Puan Kart 
uygulaması hem var olan sadakatin 
sürdürülmesine, hem de yeni 
sadakat zincirleri oluşturulmasına 
yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda 
tüketici davranış ve demografik 
özelliklerinin edinilmesi de 
planlamaların reel veriler ışığında 
gerçekleştirilmesine olanak 
sağlamaktadır.

Kentin kültürel ve sanatsal anlamda 
da merkezlerinden biri olarak bir 
yaşam merkezine dönüşen Zafer 
Plaza, 13 yıldan beri birbirinden 
farklı etkinliklerle dinamikliğini 
korumakta, sosyal sorumluluk 
projelerine önem vererek 
farklılaşmaktadır.

Zafer Plaza Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi’nin cirosu 2012 yılında, 
%10,2 artış göstererek 145,5 
milyon TL’ye yükselmiştir. 
Kira ve ortak alan geliri 2012 
yılında %56,7 artışla 13,9 milyon 
TL olarak gerçekleşmiştir. Kiraların 
çoğu (%63) ABD doları cinsinden 
alınmaktadır. 

2012 yılı sonunda doluluk oranı 
%100 olmuştur.
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İstanbul ve Konya karayollarının kesişim noktasında, 
Yenimahalle’de yer alan AnkaMall’a Akköprü Metro 
İstasyonu’nu alışveriş merkezine bağlayan bir yaya yolu 
ile direkt olarak ulaşılabilmektedir. 

BKA bazında Ankara’nın en büyük ve Türkiye’nin 
dördüncü büyük alışveriş merkezidir. AnkaMall Alışveriş 
Merkezi kiracı karması, merkezi konumu, ulaşım 
kolaylığı bakımından; ücretsiz 6.000 araçlık otoparkı ve 
315 mağazası ile önemli bir rekabet gücüne sahiptir. 
Gayrimenkul ayrıca 21 katlı ve 280 odalı Crowne Plaza 
Hotel’i içermektedir.

Torunlar GYO’nun Varlıkları

ANKAMAll+CROWNE PlAzA HOTEl
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Proje Detayı 
Mülkiyet Torunlar GYO’nun (%14,83) hissesine sahip olduğu Yeni Gimat 
Faaliyete geçme tarihi 1999
Kiralanabilir alan (m2) 88.421 (TRGYO Payı 13.112)
Doluluk oranı (%) %98,6 (Aralık 2012 itibarıyla)
Mağaza sayısı 315
Oda sayısı 280

Ana kiracılar Migros, Koçtaş, Tepe Home, Electro World, Boyner, Mudo City, 
Marks&Spencer, LCW

Ekspertiz değeri (GYO payı)(Aralık 2012) 192,8 milyon TL (107,2 milyon dolar)
Net faaliyet geliri 77,3 milyon TL
Kiralanmış/Mülkiyet durumu Mülkiyet
Kira gelirleri 104,4 milyon TL

2012 yılı değerlendirmesi
AnkaMall 1.000’i aşkın yatırımcının 
yer aldığı bir kooperatif olarak 
kurulan Yeni Gimat şirketinin 
mülkiyetindedir. Torunlar GYO, 31 
Aralık 2012 itibarıyla bu şirketin 
%14,83’lük pay ile en büyük 
hissedarıdır.

AnkaMall’da kiralar Faz 1’de TL, 
Faz 2’de dolar bazındadır. 2012 
yılı kira gelirleri %15 artışla 104,4 
milyon TL olmuştur.

2012 yılında AnkaMall’u 
21.251.000 kişi ziyaret etmiştir. 
AnkaMall %98,6 doluluk oranı ile 
çalışmaktadır.

ECE European Prime Shopping 
Centre Funds 15 Temmuz 2011’de 
Torunlar GYO’nun %14,83 
hissesine sahip olduğu AnkaMall 
ve Crowne Plaza Hotel’in tamamını 
almak için 525 milyon dolar 
teklifte bulunmuş, 25.09.2012’de 
teklifini geri çekmiştir. Yeni Gimat 
GYO’ya dönüştürülerek halka arz 
edilecektir.
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Akdeniz Bölgesi’ndeki en büyük outlet’i olan Deepo, 
Türkiye’nin en önemli turizm merkezi olan Antalya’da 
havalimanının hemen karşısında yer almaktadır. Gıda 
toptan satış depolarından, outlet anlayış ve konseptine 
göre dönüştürülen projede iklim koşulları dikkate 
alınarak iki ana galeri ile dolaşım sadeliği ön plana 
çıkartılmıştır. 2004 yılında açılan Deepo, Antalya’nın 
Alanya, Manavgat, Side gibi ilçelerinin ve turistik 
alanlarının güzergahında ve Isparta-Konya karayolu 
bağlantısındadır. AVM’nin yakın çevresinde ticaret ve 
iş kompleksleri yoğun olarak yer almaktadır. Bölgede 
1.000 kişiye düşen kiralanabilir alan 105 m2’dir.

Antalya, Türkiye’nin diğer büyük şehirlerine uzaklığı 
ve turist ağırlıklı hareketliliği nedeniyle markalar için 
sezon sonu ürün eritilmesinde doğru adres olarak kabul 
edilmektedir. Projenin veriminin her yıl bir öncesine 
göre artması, ulusal ve uluslararası birçok marka için 
Deepo’nun cazibesini artırmıştır. Antalya Havalimanı 
karşısında yer almanın avantajını en iyi şekilde kullanan 
Deepo; bina içerisinde konumlandırılan” departure 
boards” uçuş bilgi panoları ve havayolları check-in 

desk hizmetleri ile fark yaratmakta; uçuş bekleme 
sürelerinin Deepo’da geçirilmesi anlamında olumlu 
katkı sağlamaktadır.

Bölgeyi iyi tanımak ve turizm ile ilgili doğru stratejiler 
belirlemek, bölge nüfusunun alışveriş alışkanlığına 
uygun mağaza karması oluşturmak rekabet üstünlüğü 
sağlayan bir diğer unsurdur. Yıllık 5.000.000’a 
yakın sayıda ziyaretçinin %25’i dış, %35’i iç turizm 
kaynaklıdır. Mevsimlik dağılımlar homojen yapıya 
sahiptir.

Antalya Havalimanı’nda turistlere Antalya şehir haritası 
dağıtımı yapan tek kuruluş olan Deepo bu girişimi ile 
yerli ve yabancı turistlerin ziyaret programına girmeyi 
başarmaktadır. Biletli yolculara Havaalanı-Deepo arası 
uçuş saatine kadar ulaşım hizmeti verilmektedir.

Girişimlerimiz sonucu oteller bölgesi ile Deepo 
arasında toplu ulaşım hattı konulmuştur. Oteller bölgesi 
ve Deepo arasında yaz boyunca düzenli tarifeye sahip 
taşıma hizmeti sağlanmaktadır. 

Torunlar GYO’nun Varlıkları

DEEPO OUTlET CENTER
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Proje Detayı 
Mülkiyet TRN AVM (%100)
Faaliyete geçme tarihi 24 Ekim 2004
Kiralanabilir alan (m2) 18.069
Doluluk oranı (%) %100 (Aralık 2012 itibarıyla)
Mağaza sayısı 93
Ana kiracılar LCW, Ayakkabı Dünyası, Mudo City, Collezione, Sarar, Aydınlı Grup
Ekspertiz değeri (Aralık 2012) 266,8 milyon TL (148,2 milyon dolar) 
Aralık 2012 itibarıyla ortalama kira süresi 1,66 yıl
Ortalama son on iki aylık net faaliyet kârı 
(TL/m2/ay başına) 51,10 TL

Kiralama/Mülkiyet durumu Mülkiyet
Kira geliri+ortak alan geliri 16,0 milyon TL
Ziyaretçi sayısı 5.003.542

Atrium bölgesinde zenginleştirilen 
lunapark ve 5D sinema, çocuklar 
ve gençler için de Deepo’nun 
bilinirliğini ve tercih yoğunluğunu 
artırmıştır. 400 m2 satranç 
kulübünde sosyal amaçlı hizmet 
verilmekte ve ulusal turnuvalar 
düzenlenmektedir.

2012 yılı değerlendirmesi
2012 yılında 5.003.542 ziyaretçi 
ağırlanmıştır. 133 milyon TL yıllık 

ciro geçen yılın %12 üzerindedir. 
Yılın geneline bakıldığında Mart 
(Nevruz nedeniyle İranlı turist 
sayısının artışının etkisi ile), Haziran-
Temmuz-Ağustos (Turizm sezonu), 
Ekim (Bayram etkisi) ayları cirosal 
anlamda çok iyi geçmiştir. 

Deepo’da kiraların çoğu (%81) 
Euro cinsinden alınmaktadır. 2012 
yılı kira gelirleri 13,5 milyon TL 
olarak gerçekleşmiştir. Ortak alan 

gelirleri ile birlikte toplam gelirler 
16 milyon TL’dir ve geçen yıldan 
%7,3 fazladır. Faaliyet kâr marjı 
%78,9’dur. 2012’de 214 bin TL 
yatırım harcaması yapılmıştır. 

Bölgenin imarının onaylanmasını 
takiben 2013 yılı 3. çeyreğinde 
genişleme projesine başlanması 
planlanmaktadır.

Deepo Genişleme Projesi 
Mülkiyet Torunlar GYO + Hastalya
Tahmini inşaata başlama tarihi 3Ç‚ 2013
Tahmini inşaatı bitirme tarihi 1Ç‚ 2015 
Tahmini faaliyete geçiş tarihi 1Ç‚ 2015 
Kiralanabilir alan (m2) 26.651 
Tahmini yatırım 64,8 milyon TL (36 milyon dolar)
Kiralama/Mülkiyet durumu Kısmen mülkiyet, kısmen Hastalya’dan kiralanmış 
Mevcut durum İmar sürecinde
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Mayıs 2007’de Bursa’da Torunlar GYO’nun ikinci 
yatırımı olarak hizmete giren Korupark, Türkiye’nin 
en büyük ilk onbeş alışveriş merkezi arasında yer 
almaktadır. Şehrin batısına ve bu bölgedeki gelişme 
aksına ve çevre bağlantı yollarına hakim olan bir 
lokasyondadır. Otobüs, hafif raylı taşıma sistemi, 
minibüs gibi toplu taşıma araçları ile ulaşılabilir 
konumdaki Korupark, şehrin sayfiye bölgesine ve 
İstanbul-Güney Marmara-Ege bağlantısını sağlayan 
feribot iskelesine ulaşımı sağlayan Mudanya yolu 
üzerinde yer almaktadır. Bulunduğu bölge şehrin lüks 
ve yeni yerleşim bölgelerine komşudur. 

Türkiye’nin ana caddeye en uzun cepheli alışveriş 
merkezi olan Korupark aynı zamanda karma bir projedir. 
Yaşamın başladığı, Bursa’nın en prestijli yerleşim 
alanı Korupark Evleri ve Korupark Terrace projelerinde 
genelde şehrin A ve B sosyo-ekonomik statü grubunda 
yer alan aileler ikamet etmektedirler. Bu farklılık 
alışveriş merkezinin çekim gücünü artıran etkenler 
arasındadır.

Korupark, Bursa’nın en prestijli alışveriş merkezi olarak 
dikkat çekmekte olup birçok ulusal ve uluslararası 
marka Bursa’da ilk mağazalarını burada açmışlardır. 
%51 ulusal, %46 uluslararası zincir markanın yanında 
%3 lokal marka ile sadece bölgenin değil, tüm 
Türkiye’nin referans kabul edebileceği bir mağaza 
karmasına sahiptir.

AVM yeraltında 2.500 ve yer üstünde 500 araç 
kapasitesinde iki otopark ile üç mağaza katına sahiptir.

AVM, bir hipermarket (12.000 m2), bir yapı-market 
(5.127 m2), sinema kompleksi (dokuz salon) ve eğlence 
alanını (eğlence parkı, çocuklar için oyun merkezi) 
içermektedir.

2012 yılı değerlendirmesi
Korupark Alışveriş Merkezi, Bursa’ya kazandırdığı yeni 
markaları, yeni alışveriş alışkanlıkları ve organizasyonları 
ile açıldığı günden itibaren sadece bir alışveriş merkezi 
olmadığını, bir yaşam merkezi olduğunu kanıtlamıştır. 

Torunlar GYO’nun Varlıkları

KORUPARK AVM
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Proje Detayı 
Mülkiyet Torunlar GYO (%100)
Faaliyete geçme tarihi 2007 2YY
Kiralanabilir alan (m2) 71.267
Doluluk oranı (%) %99 (Aralık 2012 itibarıyla)
Mağaza sayısı 187

Ana kiracılar (BKA'nın %34'ü): Tesco, Koçtaş, Beymen, C&A, Boyner ve Electro 
World

Ekspertiz değeri (Aralık 2012) 695,7 milyon TL (386,5 milyon dolar) 
Aralık 2012 itibarıyla ortalama kira süresi 5 yıl
Ortalama son on iki aylık net faaliyet 
geliri (TL/m2/ay başına) 44,10 TL

Kiralama/Mülkiyet durumu Mülkiyet
Kira geliri+ortak alan geliri 60,1 milyon TL
Ziyaretçi sayısı 10.695.313

Büyüklüğü, eksiksiz mağaza 
karması, ferah mimarisi ve koşulsuz 
müşteri memnuniyeti yaklaşımları 
ile Korupark, başta Bursa olmak 
üzere Güney Marmara Bölgesi’nin 
önemli çekim merkezlerinden 
biridir.

Korupark AVM 2012 yılında 44,4 
milyon TL kira geliri elde etmiştir. 
Ortak alan gelirleri dahil toplam 
gelirler geçen yıla göre %16,7 
artarak 60,1 milyon TL’ye çıkmıştır. 
Ortak alan giderini karşılama 
oranı 2011 yılında %94,25 iken, 
2012 yılında %93,35 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Net faaliyet gelirindeki artış ise 
%17,6 olarak gerçekleşmiş ve 
Korupark AVM bütçelediği faaliyet 
gelirinin üzerinde 44,5 milyon 

TL gibi bir rakamla 2012 yılını 
kapatmıştır. Faaliyet kâr marjı %74 
olarak gerçekleşmiştir. 

Korupark Alışveriş Merkezinin 
2011 yılında 344,6 milyon TL 
olan cirosu, 2012 yılında, %10,28 
artış göstererek 380 milyon TL’ye 
yükselmiştir. 

Kişi başı harcama 2009 yılında 27 
TL iken, 2010 yılında 30 TL, 2011 
yılında 33 TL olarak gerçekleşmiştir. 
2012 yılında ise %6,62 artış ile 
36 TL’ye yükselmiştir. 2009’dan 
2012’ye artış oranı ise %33 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Alışveriş merkezindeki kira 
indirimleri ana kiracı ve özellikli 
birkaç mağaza dışında tamamen 
kaldırılmıştır. Alışveriş merkezindeki 

kiraların çoğu (%89) Euro üzerinden 
alınmaktadır. 
 
Alışveriş merkezinin, 2011 yılında 
10.322.773 olan ziyaretçi sayısı, 
2012 yılında toplam 10.695.313 
olarak gerçekleşmiş ve %3,6 artış 
yakalamıştır. 2012 yılı sonunda 
mağaza doluluk oranı %98,63 tür. 

Korupark’ta 2012’de 2,1 milyon TL 
yatırım harcaması yapılmıştır.

Bursa Ray’ın faaliyete geçmesi 
ile ulaşım açısından daha da 
elverişli konuma gelen Korupark’ın, 
Bursa’nın diğer ucundan 
gelecek ziyaretçileri bile tek 
vasıta ile ulaşımlarını çok rahat 
gerçekleştirebilmektedir.
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TORIUM AVM
AVM ve konut karma kullanım projesi olan Torium, 
İstanbul’un yaklaşık üç buçuk milyon nüfusunun on 
dakikada ulaşabildiği; Beylikdüzü, Esenyurt, Gürpınar, 
Bahçeşehir, Küçük Çekmece, Florya, Büyükçekmece’yi 
kapsayan şehrin en kalabalık yerleşim bölgesinde yer 
almaktadır. D100 (E5) otoyolu üzerinde Haramidere 
Kavşağı’nda 2010 Ekim ayında faaliyete giren Torium, 
çevresindeki bağlantı yolları ve çeşitli toplu taşıma 
alternatifleri ile kolay ulaşılabilirlik imkanına sahiptir. 
Bünyesinde 3.000 araçlık otopark kapasitesi ile, 
bölgedeki en rahat park ve alışveriş imkanına sahip 
alışveriş merkezidir. Yapımı Temmuz 2012’de biten 
Avcılar-TÜYAP metrobüs hattı ile ziyaretçi yoğunluğu 
daha da artmıştır. Bu sayede Torium’a, İstanbul 
Anadolu yakasından toplu taşıma ile gelinir hale 
gelmiştir.

Torunlar GYO tarafından İstanbul’da yapılan ilk alışveriş 
merkezi yatırımı olarak dikkat çeken Torium İstanbul’un 
en büyük dördüncü ve Türkiye’nin en büyük beşinci 
alışveriş merkezi olma özelliğini taşımaktadır. 256 bin 
m2 toplam inşaat alanına sahip olan Torium, konsepti 
ile perakende ve alışveriş merkezi sektöründe yeni bir 
akıma da öncülük etmektedir. Bu konseptle eğlence 
ve yeme içme alanları, kiralanabilir alan içerisinde 

%25 orana ulaşmaktadır. Türkiye’nin ilk ve tek kar 
merkezi “Snowpark” 4.500 m2’de Torium’un tüm 
ülkede bilinirliğini sağlamaktadır. Her yaşın eğlence 
anlayışına göre tasarlanmış 3.500 m2 kapalı “Starpark” 
lunapark ve 1.766 koltuk sayısı ve 9 salon ile Cinetech 
Sinemaları (büyüme projesi ile 11 salon ve 2.003 koltuk 
olacak)  ve 8 hat bowling salonuyla beraber İstanbul’un 
sayılı adreslerinden biri olmaktadır.
 
Bulunduğu bölgenin genç ve çalışan nüfus 
avantajını iyi değerlendiren Torium, güçlü bir mağaza 
karması oluşturmuştur. Alışveriş merkezlerinde ilk 
defa 11 metre aks aralıkları ile mağazalara geniş 
cephe kazandırılırken, markaların bölgede büyük 
metrekarelerde kendilerini sunmaları sağlanmaktadır.

Alışveriş merkezinin bir diğer önemli özelliği açık cadde 
mağazaları formundaki çarşı katıdır. Bu kat restoran, 
kafe, bowling salonu ve açık hava oturma alanları 
ile ziyaretçilere yeni bir konfor sunmakta ve mevcut  
sahnesi ile bahar ve yaz aylarında dinleti ve etkinliklere 
ev sahipliği yapmaktadır. Geniş atrium ve galerileri; 
gün ışığından maksimum yararlanan aydınlık cephesi; 
gösteri özellikli su havuzları, zengin peyzajı ile ferah bir 
alışveriş merkezidir. Ayrıca Torium Türkiye’nin ilk LEED 

Torunlar GYO’nun Varlıkları
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Proje Detayı 
Mülkiyet Torunlar GYO (%100)
Faaliyete geçme tarihi 30 Ekim 2010
Yatırım maliyeti 221 milyon TL
Doluluk oranı (%) %92 (Aralık 2012 itibarıyla)
Mağaza sayısı 180
Ana kiracılar Migros, Electro World, C&A, H&M, M&S, Teknosa, Tekzen, YKM, Zara

Ekspertiz değeri (Aralık 2012) 583,7 milyon TL
(324,6 milyon dolar)

Aralık 2012 itibarıyla ortalama kira süresi 3 yıl

BKA/BSA 95.280 m2 BKA AVM
5.723 m2 BSA Konut

Kiralama/Mülkiyet durumu Mülkiyet
Kira geliri+ortak alan geliri 49,5 milyon TL
Ziyaretçi sayısı 10.656.970

sertifikasına sahip tek alışveriş 
merkezidir. Çevreye duyarlılığı 
henüz inşaat aşamasında başlamış 
olan Torium, AVM işletmeciliği 
açısından da sosyal sorumluluklarını 
yerine getirmekte ve örnek teşkil 
etmektedir.

Sahip olduğu farklılıkları 
ziyaretçilerine hissettirme 
yönünde etkili kampanyalar, sosyal 
sorumluluk projeleri ve çeşitli 
etkinlikler düzenlemekte olan 
Torium, bu konuda da bölgesinde 
“lider” konumunu etkili reklam 
mecralarını kullanarak (metrobüs, 
radyo, siteler ve işyerlerine tanıtım) 
pekiştirmektedir.

2012 yılı değerlendirmesi
Torium AVM’de 2012’de de sürekli 
kampanya ve etkinliklerle ziyaretçi 
sayısı yüksek seviyede tutulmaya 

çalışılmış; müşteriye yönelik satış 
odaklı farklı kampanyalar, özel gün 
ve bayram etkinlikleri, Torium’a özel 
etkinlikler düzenlenmiştir.  2012 yılı 
toplam ziyaretçi sayısı 2011 yılına 
göre artmış ve 10.656.970 kişi 
olmuştur.

AYD (Alışveriş Merkezi Yatırımcıları) 
kişi giriş sayıları endeksi ile Torium 
verileri kıyaslandığında özellikle ilk 
3 çeyrekte Türkiye ortalamasının 
üzerinde bir performans sergilediği 
görülmektedir. Ziyaretçi sayıları 
Ocak-Şubat aylarında; yaz dönemi 
olan Mayıs-Haziran-Temmuz 
aylarında ve okul başlangıcı 
olan Eylül-Ekim aylarında genel 
ortalamanın üzerinde daha yüksek 
seyretmiştir. Kasım ayında piyasa 
kaynaklı düşük seyre rakip AVM 
açılışı eklenmiş olup Aralık ayında 
ise 2011 yılının gerisinde kalınmıştır.

Torium AVM’de sektörel olarak 
2011 ve 2012 yılı mukayese 
edildiğinde Yapı Marketin ilk 
senesine göre gelişme gösterdiği, 
tekstilde durağan veya azalarak 
artan bir yıl seyrettiği, ayakkabı, 
çocuk, food court, iç giyim ve 
hizmette ciro artışı yakaladığı bir yıl 
geçirmiş olduğunu söyleyebiliriz.

2012 kira gelirleri 31,8 milyon 
TL’ye ulaşmış olan alışveriş 
merkezindeki kiraların çoğu (%74) 
ABD doları bazındadır. Kira ve ortak 
alan gelirleri toplamı 49,5 milyon 
TL olup, geçen yıla göre %2,8 
artmıştır. Torium %57 faaliyet kâr 
marjıyla çalışmaktadır. 2012 yılında 
975 bin TL yatırım harcaması 
yapılmıştır.
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Bulvar Samsun Alışveriş Merkezi Samsun’daki eski 
bir sigara fabrikasının arazisi üzerinde inşa edilerek 
01 Temmuz 2012’de açılmıştır. Torunlar GYO, TTA 
Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim A.Ş.’deki hissesi 
vasıtasıyla projenin %40 hissesine sahiptir. Projenin 
diğer ortağı Turkmall Gayrimenkul’dür. 

Arazi belediye tarafından 30 yıllığına verilen kiralama 
hakları kapsamında geliştirilmektedir. 14.943 m2’lik 
BKA’ya sahip ve 17.401 m2’lik alan üzerinde restore 
edilen Bulvar Samsun Alışveriş Merkezi, Samsun şehir 
merkezindeki ilk alışveriş merkezidir.

Bulvar Samsun Alışveriş Merkezi, şehir merkezinin 
güneyinde bulunan, çevresi konut amaçlı ve ticari 
binalarla çevrili bir konumda bulunmaktadır. Eski sigara 
fabrikası depolarının restore edilmesi ile gerçekleşen 
proje, pek çok modern mağazanın faaliyetlerini 
sürdürdüğü iki ana meydan arasında yer almakta ve 
araziye çevre yollarından ve bağlantı yollarından kolayca 
ulaşılabilmektedir. AVM, şehrin merkezinde olması 
avantajı ve geçiş noktası konumunda bulunması ile 
şehre yeni bir soluk kazandırmış ve uğrak noktası 
haline gelmiştir.

Torunlar GYO’nun Varlıkları

BUlVAR SAMSUN AVM
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Proje Detayı 
Mülkiyet Torunlar GYO (%40)
Faaliyete geçiş tarihi 01.07.2012

Kiralanabilir Alan 
Brüt kiralanabilir alan: 14.943 m2

Alışveriş merkezi: 13.991 m2

Ofis: 952 m2

Doluluk oranı %96
Mağaza sayısı 44
Ana kiracılar BKA’nın %43,2’si Teknosa, Boyner, Koton, Deichmann
Ekspertiz değeri (Aralık 2012) 52,5 milyon TL (29,2 milyon dolar)
Ortalama kira süresi (Aralık 2012) 4,5 yıl
Ortalama son on iki aylık net faaliyet kârı 
(TL/m2/ay başına) 32 TL (14 Euro), tahmini

Kiralama/Mülkiyet durumu Kiralama
Kira geliri (yıllık tahmin) 8,6 milyon TL (3,7 milyon Euro)

Bulvar Samsun’da ofis birimleri 
12 Euro/m2/ay, perakende 
birimleri  23 Euro/m2/ay fiyatla 
kiralanmaktadır.

2013 yılı sonunda Bulvar Samsun’a 
komşu eski kongre ve kültür 
merkezinin dönüştürülmesiyle 
3.035 m2 yeni BKA’nın yaratılması 
planlanmaktadır. 

Bulvar Samsun Alışveriş Merkezi, 
ticari gayrimenkul alanın en prestijli 
ödüllerinden “2013 ICSC Avrupa 
Alışveriş Merkezi Ödülleri”nde 
finalistliğe layık görülmüştür.
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Korupark Evleri, Bursa-Mudanya yolu üzerinde, 
alışveriş merkezi ve konutlardan oluşan karma projenin 
bileşenlerindendir. Bursa’daki ilk kapalı özel site olarak 
iki ayrı etapta inşa edilen ve satışa sunulan Korupark 
Evleri, Bursa’nın değeri gün geçtikçe daha da artan 
yeni gelişim bölgesindedir.

Korupark 1. Etap Konutları: 1. Etap 6 Blok’tan (343 
daire-brüt 57.119 m2) oluşmaktadır. 

Korupark 2. Etap Konutları: 7 Blok’tan oluşan 2. Etap’ın 
(403 daire-Brüt 66.721 m2) inşaat işlerine 2007 yılında 
başlanmış; %100’ü tamamlanmıştır. 

31 Aralık 2012 itibarıyla 57 konutluk (11.395 m2) stok 
mevcuttur. Şu an itibarıyla konutlar 2.300 TL/m2 fiyatla 
satılmaktadır.

Torunlar GYO’nun Varlıkları

KORUPARK EVlERİ I-II
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Proje Detayı 
Mülkiyet Torunlar GYO (%100)
Kiralama/Mülkiyet durumu Mülkiyet
İnşaat başlama tarihi Mayıs 2006

Bitiş tarihi 1. Etap: Ocak 2008
2. Etap: Aralık 2008

Faaliyete geçme tarihi Şubat 2008
Toplam yatırım 123,3 milyon TL (85 milyon dolar)
Satılan konutlar (%)  %93 (Aralık 2012 itibarıyla) 
Ekspertiz değeri (kalan birimler) (Aralık 
2012) 31,8 milyon TL (17,7 milyon dolar)
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Nishİstanbul, İstanbul’un Avrupa yakasında Yenibosna, 
Bahçelievler’de Atatürk Havalimanı’ndan 1,5 km 
mesafede E5 otoyolunun kenarında bulunan konut, ofis 
ve perakende alanından müteşekkil karma kullanımlı 
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 bloğu, bir ofis bloğu ve 
mağaza birimlerinden oluşan projenin inşaatı Ekim 
2010’da tamamlanmıştır. 

Proje merkezi lokasyonu nedeniyle hem iş, hem 
de yaşam alanını bir arada bulundurma özelliğini 
taşımaktadır. 

270 m2’den 1.080 m2’ye kadar farklı büyüklükteki 
alanlardan oluşan ofisler, havaalanına yakın olması 
nedeniyle uluslararası ticaretle iştigal eden firmalar için 
büyük bir önem arz etmektedir.

31.12.2012 itibarıyla 3 konut (291 m2) elde tutulmakta 
olup, 8 ofis (2.150 m2) 6.000-8.000 TL/m2 fiyatla, 
20 mağaza (3.773 m2) 4.500-6.300 TL/m2 fiyatla 
satılacaktır.

Torunlar GYO’nun Varlıkları

NISHİSTANBUl
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Proje Detayı 
Mülkiyet Torunlar GYO (%60)
Kiralama/Mülkiyet durumu Mülkiyet
İnşaat başlama tarihi 2YY 2008
Faaliyete geçme tarihi Kasım 2010
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 2012) (Aralık 2012) 30 milyon TL (16,6 milyon dolar)

*Henüz satılmamış olan bölümler.
**GYO payı



68 / TORUNLAR GYO /  FAAlİYET RAPORU 2012

Korupark Terrace, Korupark AVM ve Korupark Evleri’nin 
bitişiğinde yer alan arazide lüks konut yerleşimi olarak 
projelendirilmiştir.

7 blok ile 680 daireden oluşan Korupark Terrace 
evlerinde, daire tiplerinin 1+1’den 4+1’e kadar uzanan 
çeşitliliğe sahip olması, bütün dairelerin iç peyzaja 
bakıyor olması, yüksek ve alçak blok seçeneklerinin 
sunulması gibi farklılıklar ön plana çıkmaktadır. 

102.213 m2’lik konut alanına sahip olan projenin 
inşaatına 22.04.2011’de başlanmıştır. Proje 2012 
4. çeyrekte tamamlanmış ve teslimatlar başlamıştır. 
2011 yılında satışına başlanan Korupark Terrace için 
satışlar Türk Lirası üzerinden yapılmaktadır. 31 Aralık 
2012 itibarıyla 2.300 TL/m2 fiyatına sahip projede, 
678 adet konuttan 311 adedi (42.127 m2) ön satış 
sürecinde satılmıştır.

Torunlar GYO’nun Varlıkları

KORUPARK TERRACE
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Proje Detayı 
Mülkiyet Torunlar GYO (%100)
İnşaata başlama tarihi Nisan 2011
Tahmini faaliyete geçiş tarihi 4Ç 2012
Tahmini yatırım 90 milyon TL (47,8 milyon dolar)
Ekspertiz değeri (Aralık 2012) 159 milyon TL (88,3 milyon dolar) 
Kiralama/Mülkiyet durumu Mülkiyet
Konut adedi sayısı/BSA 678 adet/102.213 m2 Konut
Mevcut durumu İnşaat halinde
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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 
çekmektedir.

Mall of İstanbul Projesi, TEM Otoyolu üzerinde yer alan 
Mahmutbey Gişeleri’nin yanında gerçekleştirilmektedir. 
Atatürk Uluslararası Havalimanı’ndan beş kilometre 
uzaklıkta yer alan arazinin çok yakınında projesi 
tamamlanmış ve planlaması devam eden metro hattı 
bulunmaktadır.

İstanbul için yeni bir yaşam merkezi olarak tasarlanan 
Mall of İstanbul’un toplam inşaat alanı 656.000 m2’dir. 
Alışveriş merkezinin 11.558 m2’si çocuk eğlence, 
11.690 m2’si snowpark, sinema kompleksi ve 
konferans/tiyatro salonu ile zenginleştirilmiş 153.963 
m2 BKA’lık bir alana inşa edilmesi planlanmaktadır. 
Projenin %50’si AVM,%40’ı satılabilir konut alanı, 
%10’u ofis alanı olarak planlanmaktadır.

18.03.2011’de inşaat izni alınan projenin Mart 2011’de 
inşaatına başlanmıştır. Proje için 370 milyon ABD 
dolarlık tahmini yatırım bütçesi ayrılmıştır ve 2013’ün 
son çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir.

Torunlar GYO’nun Varlıkları

MAll OF İSTANBUl
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Proje Detayı 
Mülkiyet Torunlar GYO (%100)
İnşaat başlama tarihi Mart 2011 
Tahmini bitiş tarihi 4Ç, 2013 
Tahmini faaliyete geçiş tarihi 1Ç‚ 2014
Tahmini yatırım 695 milyon TL (370 milyon dolar)

Konut sayısı/BSA-BKA
153.963 m2 BKA AVM,
122.000 m2 BSA Konut, 
32.386 m2 BSA Ofis

Ekspertiz değeri (Aralık 2012) 1.002 milyon TL (556,6 milyon dolar)
Kiralama/Mülkiyet durumu Mülkiyet
Mevcut durumu İnşaat halinde

Projenin ön satışları 23.04.2011 
tarihinde başlamış, 31.12.2012 
tarihine kadar 1.114 konuttan 759 
adedi 3.544 TL/m2 fiyatla ve 179 
ofisten 97 adedi 4.084 TL/m2 fiyatla 
ön satış sürecinde satılmıştır.

Projenin finansmanı için 31.05.2011 
tarihinde, Türkiye İş Bankası ile 3 
yıl geri ödemesiz 10 yıl vade ile 
250 milyon ABD dolarlık bir kredi 
anlaşması imzalanmıştır.

Mall of İstanbul’da mağazalar 28 
dolar/m2’den kiralanacaktır. Proje 
sonunda konut ve ofisler ise 4.000 
TL/m2 ortalama fiyatına ulaşacaktır. 
2012 yılında konutların %49’u 
yabancılara satılmıştır. 
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Torun Tower, İstanbul’un şehir merkezinde ve 
en pahalı ticari bölgesinde, Şişli’de, Büyükdere 
Caddesi üzerindeki anayolda yer almakta olup metro 
bağlantısına sahiptir.

Torun Tower’ın A sınıfı ofis projesi olması 
amaçlanmaktadır. 15 dönüm arazi üzerinde, 66.000 
metrekarelik ofis alanı ile 34 kat olarak yükselen Torun 
Tower’da 350 metrekareden 1.000 metrekareye kadar 
uzanan ofis seçenekleri iş dünyasına kazandırılacaktır.

Gayrettepe Metro İstasyonu’na sadece 10 m. uzaklıkta 
olan Torun Tower’da kule ve yatay ofis olmak üzere 
iki farklı ofis tipi bulunmaktadır. Projedeki kule tipi ofis 
katı ortalama 1.700 metrekare alanıyla, İstanbul’un 
en büyük kiralanabilir kule ofis katı olacaktır. Bahçe ve 
teras konseptiyle oluşturulan iki yatay ofis katında ise 
800 ile 1.900 metrekare arasında değişen ofisler yer 
alacaktır.

Gayrettepe’de bulunan Torun Tower projesinin 
inşaatına Aralık 2011 tarihinde başlanmıştır. Projede 
ofis birimleri 40 dolar/m2/ay, perakende birimleri 
17 dolar/m2/ay fiyatla kiralanacaktır.

Projenin kiralama hizmetleri için Colliers ile anlaşma 
yapılmıştır.

Torunlar GYO’nun Varlıkları

TORUN TOWER
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Proje Detayı 
Mülkiyet Torunlar GYO (%100)
İnşaata başlama tarihi Aralık 2011 
Tahmini bitiş tarihi 1Ç 2014
Tahmini faaliyete geçiş tarihi 1Ç 2014
Tahmini yatırım 135,6 milyon TL (75,3 milyon dolar)
Ekspertiz değeri (Aralık 2012) 279,6 milyon TL (155,3 milyon dolar)
Kiralama/Mülkiyet durumu Mülkiyet
Mevcut durumu İnşaat halinde
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Torunlar GYO’nun %65 hisse ile ortak olduğu Torunlar 
GYO-Torun Yapı-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı’nın girişimi 
olarak, eski Ali Sami Yen Stadyumu arsasında karma 
kullanım projesi olarak tasarlanmaktadır.

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 
değişmektedir. 42’şer katlı iki rezidans ve 36 katlı bir 
ofis bloğu olmak üzere 3 bloktan oluşan proje bir katı 
belediyeye ait olmak üzere üç otopark katı ile hizmet 
verecektir. 

Araziye farklı konumlarla yerleştirilen bloklar, bitkilerin 
güneşe doğru yönlenmesi anlamına da gelen 
“tropizm” yorumundan esinlenerek tasarlanmıştır. 
Bu tasarım sayesinde üç bloğun tüm cepheleri, başta 
İstanbul Boğazı olmak üzere Marmara Denizi’ne kadar 
uzanan kentin farklı panoramik manzaralarını katlarına 
taşıyacaktır. 

Eski Ali Sami Yen Stadyumu arazisinde yer alan proje 
sayesinde İstanbul, modern bir kent meydanına 
da kavuşacaktır. Zemin altı alanlar bahçe ve teraslı 
ofis katları olarak projelendirilmektedir. Ayrıca 
projenin giriş kısmı 10.000 m2’lik restoranlar, 
kafeler ile zenginleştirilmiş bir kent meydanı 
olarak tasarlanmaktadır. Diğer yandan projenin batı 
kısmı, şehir ile entegrasyonunu artıracak şekilde 
planlanmaktadır.

2013 yılı 1. çeyreğinde satışına başlanacak projede 
satışlar ABD doları bazında yapılacaktır.

Torunlar GYO’nun Varlıkları

TORUN CENTER
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Proje Detayı 
Mülkiyet Torunlar GYO (%65), Torun Yapı (%30), Kapıcıoğlu (%5)
Kiralama/Mülkiyet durumu Gelir paylaşımı 
Tahmini inşaata başlama tarihi 3Ç 2012 
Tahmini bitiş tarihi 3Ç 2015
Tahmini faaliyete geçiş tarihi 3Ç 2015

Tahmini yatırım 414 milyon TL (230 milyon dolar)/269 milyon TL 
(150 milyon dolar)*

Satın alınan arsa Gelir paylaşımı (%45)
Arsa alanı (m2) 34.640 

Satılabilir alan (m2) 57.500 m2 (37.375 m2)* Konut, 36.500 m2 (23.725 m2)* Ofis (kule), 
34.700 m2 (22.555 m2)* Ofis (yatay)

Birim sayısı 635 (408 konut, 227 ofis)

Ekspertiz değeri (Aralık 2012) 140 milyon TL (78 milyon dolar)/90 milyon TL 
(50 milyon dolar)* 

Mevcut durumu İnşaat halinde

* Torunlar GYO’nun sahip olduğu pay baz alınarak hesaplanmıştır
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Türkiye’nin en büyük 3 marinasından biri olan 
Marmaris Netsel Marina, sürekli geliştirilen modern 
alt yapısı ile mavi yolculuk hattının ortasında, yat 
trafiğinin ülkemizde en yoğun olduğu bölgede hizmet 
vermektedir. Torunlar GYO ve Koç Grubu ortak yatırımı 
olarak Setur tarafından işletilmekte olan marina 22 yıllık 
güçlü bir markaya sahiptir. 

Netsel Marina; uluslararası yatçıların gümrük 
ve pasaport kontrolü gibi zorunlulukları yerine 
getirebilecekleri az sayıda marinadan biridir. Netsel 
Marina yanında bulunan Marmaris Cruise Port 
Limanına yılda 70’in üzerinde gemi ile yaklaşık 
100.000 yolcu gelmektedir ve Marmaris’e geçişi 
Netsel Marina’dan yapan yolcular marinanın 
sunduğu hizmetlerden ve dinlenme tesislerinden 
yararlanmaktadırlar. Ayrıca Türkiye marinaları içinde 
5.971 m2 ile en büyük perakende alanına sahip olması 
da Netsel’in cazibesini artırmaktadır. Netsel Marina’nın 
alışveriş bölümünde:

• Migros
• Akdeniz bölgesinde yat meraklıları için seçkin ve 

tanınmış mekanlar olan 9 restaurant ve bar

• Ulusal ve uluslararası markalara ev sahipliği yapan 40 
mağaza

• Anfitiyatro
• Çamaşırhane
• Otopark
• ATM üniteleri
• Yat kiralama şirketlerine ve acentelere ait ofisler
bulunmaktadır.

Marmaris Netsel Marina denizde 720, karada 50 olmak 
üzere toplam 770 tekne kapasitesine sahiptir.

2012 yılı değerlendirmesi
Yeni marina işletmeleri pazara dahil olmaktadır. Yeni 
tesisler yapısal ve teknolojik olarak hizmet kalitesini 
yükseltmektedir. Yeni işletmeler cazip olmak için 
piyasa standartlarının oldukça altında fiyat sunmaktadır. 
Marinanın yatçıları yabancı uyruklu ağırlıktadır (%75). 
Özellikle Avrupa ülkelerindeki ekonomik kriz bu yatçıları 
olumsuz etkilemektedir. 

2013 yılında, özellikle Marmaris’teki turist kalitesiyle 
ilgili yavaş artan ivmeyle bir iyileşme olması 
beklenmektedir. 

Torunlar GYO’nun Varlıkları

NETSEl MARİNA
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Proje Detayı 
Mülkiyet Torunlar GYO (%44,6)
Faaliyete geçme tarihi 1989
Arsa 37.478 m2

Kapasite 770 yat
Kiralanabilir alan (m2) 5.971 (GYO’nun payı 2.663)
AVM doluluk oranı (%) %94 (Aralık 2012 itibarıyla)
Mağaza sayısı 75
Ana kiracılar Migros, Lacoste, Sisley, Tommy Hilfiger, Paul&Shark, Stefanel, Mudo
Ekspertiz değeri (GYO payı) 37 milyon TL (20,5 milyon dolar)
AVM kira gelirleri 2 milyon TL
Toplam kira gelirleri 17,8 milyon TL
Kiralama/Mülkiyet durumu Mülkiyet

AVM Marmaris’in en nezih ve 
ayrıcalıklı tesisi olarak beğeni ve 
saygınlık görmektedir. Marina 
bir şehir marinası özelliğindedir 
ve şehre bitişik olması avantaj 
sağlamaktadır. 

Mavi yolculuk bölgesi olarak 
adlandırılan güney batı kıyılarımızın 
coğrafik olarak ortasında, yat 
trafiğinin yoğun olduğu koylara çok 
yakın konumdadır.

Marina’da çeşitli etkinliklerle ilginin 
canlı tutulmasına çalışılmaktadır. 
12 m boyundaki yelkenli teknesiyle 
10 Ekim 2010’da dünya turuna 
çıkan Cumhur Gökova Netsel 
Marina’da karaya ayak basmış 
ve gelişi eve dönüş partisiyle 
kutlanmıştır. 23 Nisan Çocuk 
Bayramı’nda 3 gün süren 
etkinliklerde AVM’yi 5.000 kişi 
ziyaret etmiştir. 5 Haziran Dünya 

Çevre Günü’nde her 100 TL alış 
veriş yapan ziyaretçiye çam fidanı 
hediye edilmiştir. Babalar Günü’nde 
Dart turnuvası düzenlenmiştir. 2012 
Londra Yaz Olimpiyatları’na katılan 
Çağla Dönertaş için hoşgeldin 
partisi düzenlenmiştir. 4 yıl önce 
Netsel Marina’dan hareket ederek 
Horn Burnu ve Antarktika’ya 
ulaşan Osman Atasoy’un dönüşü 
yine Netsel Marina’da bir parti 
ile kutlanmıştır. Netsel Marina’da 
yerleşik yaşayan yabancılar için 
yılbaşı partisi düzenlenmiştir. 
Marmaris halkının yoğun ilgisini 
çeken “Parti Sokakta” 1.000 kişinin 
katılımıyla gerçeklemiştir. 

Sosyal sorumluluk adına “Kids 
for Freedom” projesine destek 
verilerek Avusturya, Macaristan, 
Polonya, Rusya, Almanya gibi 
ülkelerden gelen sosyal engelli 
çocukların denizle tanışarak 

yelken öğrenmeleri sağlanmıştır. 
Birçok sivil toplum kuruluşu ile 
ortaklaşa eğitime destek kermesi 
düzenlenmiş ve 600 öğrenciye 
katkı sağlanmıştır. 
 
5.971 m2’lik BKA’ya sahip 
alışveriş merkezini günlük 
ortalama 2.500-3.000 kişi ziyaret 
etmektedir. AVM’nin 2012 yılı 
cirosu %26,8 artışla 2,6 milyon 
TL gerçekleşmiştir. Doluluk oranı 
2010’daki %75 seviyesinden 
2011’de %82’ye, 2012’de %94’e 
çıkmıştır. 2012 yılı kira gelirleri ise 
%29,2 artış göstererek 2 milyon TL 
olmuştur.
 
2012’de 1,4 milyon TL yatırım 
harcaması yapılmıştır. Tesis yapısı 
ve hizmet standartlarını daha 
iyi hale getirmek için yatırım 
çalışmaları sürdürülecektir.
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Paşabahçe Arsası
İstanbul’un en değerli arazilerinden Paşabahçe Tekel 
Fabrikası arazisi, Boğaz kıyısındaki özel konumuyla 
cazibe merkezi olma özelliği taşımaktadır. Bu kıymetli 
arazi, 2012 yılı Eylül ayında 355 milyon TL’lik ihale teklifi 
sonucunda Torunlar GYO portföyüne dâhil olmuştur. 
Böylece teklif içinde yer alan 3 bin 935 metrekare 
yüzölçümlü iskele-rıhtım ve dolgu alanının 2057 yılına 
kadar olan 45 yıllık kullanma izni de Torunlar GYO’ya 
devredilmiştir.

Torunlar GYO, bu değerli arazide İstanbul ve 
İstanbul’un incisi Boğaz’a yakışır bir turizm tesisi hayata 
geçirmek amacıyla ulusal ve uluslararası danışmanlar 
ile proje geliştirme çalışmalarına tüm hızıyla devam 
etmektedir. 

Torunlar GYO portföyüne dâhil olan İstanbul, Beykoz, 
Paşabahçe Mahallesi’nde bulunan Eski Tekel Fabrikası 
arazisinde, tapuda farklı kayıt numaralarında yer alan 
54 bin 870 metrekare, 16 bin 212 metrekare ve 
827 metrekare yüzölçümlü üç ayrı taşınmaz ile bu 
taşınmazlar üzerinde bulunan binalar yer almaktadır.

Şu anda bina yıkım çalışmaları tamamlanmıştır. İnşaat 
izninin 2013 yılı içinde alınması planlanmaktadır.

Torunlar GYO’nun Varlıkları
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Başakşehir Arsası
Devam eden Mall of İstanbul 
projesinin hemen bitişiğindeki 
18.209 m2 parsel üzerinde bir 
otel ve ofis projesi yapılması 
planlanmaktadır.

Maltepe Arsası
İstanbul İli Maltepe İlçesi 251 
Ada’da 14 bağımsız alandan 
oluşan ve değerleme şirketince 
24,3 milyon dolar değer biçilen 
14.163 m2 arsa 20 milyon dolarlık 
bedelle satın alınmıştır. Torunlar 
GYO’nun %50 ile hakim hissedar 
olduğu arazide Kapıcıoğlu İnşaat 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Renk-
Yol Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret 
Madencilik Elektrik Enerji İmalat 
Proje Ltd. Şti.’nin %25’erlik 
hisseleri bulunmaktadır. Projeye 
2014 yılında başlanacaktır.

 

Kayabaşı Arsası
İstanbul’un yeni şehrinin kurulacağı 
bölgede bulunan 60.833 m2 arsada 
2016 yılında proje geliştirilecektir.

Kemankeş Arsası
Mevcut bina, İstanbul’un Avrupa 
yakasında Boğaz’ın oldukça 
yakınında yer almaktadır. 
İstanbul’un kruvaziyer limanının 
hemen yanında, yolcuları 
çekebilecek potansiyele sahip ve 
Galataport Projesi ile gerçekleşecek 
kentsel dönüşümden fayda 
sağlamaya adaydır. 

Torunlar GYO, arsa üzerinde 
3.900 m2’lik butik otel inşa etmeyi 
planlamaktadır.
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Ödüllerimiz
• Korupark Alışveriş Merkezi AMPD 2010–2011 

Ödüllerinde “Korupark 1000 Basar” projesi ile “Yılın 
Pazarlama Kampanyası” dalında mansiyon ödülü aldı.

• Türkiye’nin en büyük karma (mixed use) kullanım 
projelerinden biri olarak geliştirilen “Mall of İstanbul” 
uluslararası arenada üç özel ödüle layık görüldü.

* 23 Eylül 2011 - “Avrupa Gayrimenkul Ödülleri 
2011”de (European Property Awards) En İyi Karma 
Kullanım Projesi (Best Mixed Use Development) 
ve En iyi Alışveriş Merkezi Geliştirme Projesi (Best 
Retail Development) kategorilerinde büyük ödüle 
layık görüldü. 

* 12 Aralık 2011 - “Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri 
2011”de (International Property Awards) En iyi 
Alışveriş Merkezi Geliştirme Projesi (Best Retail 
Development) kategorisinde büyük ödüle layık 
görüldü. 

* 11 Haziran 2011 - Dünyanın önde gelen perakende 
ve eğlence sektörü dergisi Retail&Leisure 
International’ın düzenlediği The Global RLI Awards 
2011’de Geleceğin Projeleri Üstün Başarı ödülüne 
(Highly Commended Project) layık görüldü. 

Adaylıklar
• Korupark AVM, 2010 yılında Uluslararası Alışveriş 

Merkezi Konseyi (ICSC) tarafından organize edilen ve 
“AVM Oskarı” olarak kabul gören Avrupa Alışveriş 
Merkezi Ödülleri’nde “Large” kategorisinde finalist 
oldu. 

• Torium AVM, 2011 yılında Uluslararası Alışveriş 
Konseyi (ICSC) tarafından organize edilen ve 
“AVM Oskarı” olarak kabul gören Avrupa Alışveriş 
Merkezleri Ödülleri’nde “Large” kategorisinde 
finalist oldu. 

Çevreye Duyarlılık, Çevresel Sorumluluk Ve 
Sertifikalarımız
Torium Alışveriş Merkezi, 2011 yılında dünyanın en 
önemli yeşil bina sertifikalarından biri olarak kabul 
edilen “LEED Altın” (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda 
Liderlik) sertifikasını almaya hak kazandı.

Torium, LEED sertifikasını Türkiye’de almaya hak 
kazanan ilk alışveriş merkezi ve Avrupa’da da LEED 
Altın sahibi en büyük binalardan biri olma başarısını 
gösterdi .

İnşaatın başlaması ile birlikte Türkiye’nin en büyük 
karma kullanım projelerinden “Mall of İstanbul” ve 
konsepti ve mimarisi ile ofis anlayışına farklı bir bakış 
açısı getiren “Torun Tower” projeleri için de LEED 
Sertifikası’na başvurulmuştur. 

Ödüllerimiz, Sertifikalarımız
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Konut, ofis ve AVM projeleriyle modern, konforlu ve “yaşamaya değer” alanlar yaratan Torunlar GYO, toplumla 
paylaşım yaklaşımını ortaya koyduğu ve iletişimini güçlendirdiği etkinlikleri ile de dikkat çekmektedir. AVM’lerin 
eğlence ve alışveriş dışında; eğitim, kültür, sanat, spor gibi farklı alanlarda faaliyetlerin yürütüldüğü platformlar olması 
gerektiğini ve kendisinin de bu alanda önemli bir katkı sağlayıcı olduğunu vurgulamayı hedefleyen Torunlar GYO, 
2012 yılında da ziyaretçi nezdinde saygınlığı ve bilinirliği artıran organizasyonları hayata geçirmeyi sürdürmüştür.

Kadınlar Günü’nde tarihimizde gizli 
kalmış kadın kahramanlarımız anıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne 
özel açılan sergide Milli Mücadele 
döneminin gizli kalmış önemli 
kadın kahramanları anıldı. 
Milli Mücadele’de kahraman 
kadınlarımız cephe gerisinde 
büyük bir çaba harcarken çok 
sayıda kadınımız da silahlı 
mücadeleye katılarak göstermiş 
oldukları cesaretle dünyaya 
örnek olmuşlardır. Kadınlarımızın 
Kurtuluş Savaşı sırasında göstermiş 
oldukları fedakârlıklarını sunmak 
amaçlı Nafize Kadın, Kara Fatma, 
Tayyar Rahmiye, Hatice (Kılavuz) 
Hatun, Gördesli Makbule, Nezahat 
Onbaşı, Domaniçli Hasibe, Tarsuslu 
Kara Fatma gibi kahraman Türk 
kadınlarının fotoğraflarının yer 
aldığı sergi, 8 Mart 2012 tarihinde 
açıldı. Sadece Türklerin değil farklı 
milletlerden ziyaretçilerin de izlediği 
sergide, kadının gücü bir kez 
daha vurgulanırken duygusal anlar 
yaşandı.

23 Nisan 5. Deepo Çocuk Şenliği 

23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen “5. 
Deepo Çocuk Şenliği”, 20-25 
Nisan 2012 tarihlerinde, özel 
ve devlet okullarının katılımıyla 
büyük bir coşku ile kutlandı. Her 
yıl geleneksel olarak düzenlenen 
şenlik süresince kukla gösterileri, 
jimnastik gösterileri, folklor 
gösterileri, tekerleme yarışmaları, 
origami sanatı, heykel yapımı, 
palyaço gösterisi, sergi açılışları 
ve birçok aktiviteyle çocuklar 
kendilerine armağan edilen bu 
şenlikte doyasıya eğlendiler.

15 Nisan Paskalya Kutlamaları( Rusya 
Dostluk Kültür Derneği ile)

Rusya Dostluk ve Kültür Derneği 
ile birlikte düzenlenen etkinlikte 
Türk-Rus- Ukrayna kültürlerinin 
kaynaşması amaçlandı. Etkinliğe 
dernek üyeleri, Antalya’da yaşayan 
Rus ve Ukraynalılar katıldı. Kahvaltı 
organizasyonuyla başlayan kutlama, 
geleneksel yumurta boyama 
etkinliğiyle devam etti. “Paskalya 
Günü” tarihi değişebilmekle birlikte 
genellikle, 21 Mart’ta dolunayın 
görülmesinden sonraki ilk pazar 
günü olarak kutlanmaktadır. 

Toplumla İç İçe

Deepo’da gerçekleştirilen etkinlikler
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Çocuk felcine karşı dart turnuvası
Osmangazi ve Mudanya Rotary 
Kulüpleri ile düzenlenmiş olan 
dart turnuvası ile Rotary Kulüpleri 
çocuk felci yardım fonuna destek 
sağlandı. Çocuk felcinin tüm 
dünyadan silinmesi için çalışmalar 
yapan Rotary Kulüplerine destek 
amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte 
katılımcılar hem çocuk felcine 
destek verme, hem de keyifli bir 
gece geçirme imkanı buldular. 

Çocuk gelinlere hayır
Yaşayan Bursa Dergisi ve 
Korupark Alışveriş Merkezi 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 
gerçekleştirdikleri fotoğraf 
sergisi projesi ile Türkiye’nin 
kanayan yarası, “kız çocuklarının 
çocuk yaşta evlendirilmesi” 
konusuna dikkat çekti. Bursa’nın 
iş ve cemiyet hayatının önemli 
isimlerinin kız çocukları ile objektif 
karşısına geçtiği sergi büyük beğeni 
kazandı.

Korupark’ta miniklerden anlamlı defile
Bursa Spastik Engelliler 
Rehabilitasyon Vakfı yararına 
Bursa’da faaliyet gösteren 
altı anaokulu ile ortaklaşa 
gerçekleştirilen defile doğal 
yaşama çağrı amacını taşıdı. 
Anaokulu öğrencilerinin aileleriyle 
ve öğretmenleri ile beraber 
tasarlayıp, elleriyle ürettikleri 
kıyafetler kurutulmuş biberler, 
kabak çekirdekleri, kuru yapraklar, 
pet şişeler, plastik tabaklar, 
kullanılmayan CD’ler gibi doğal 
malzemelerin değerlendirilmesiyle 
oluşturuldu.

Sağlık için pedal çevirin
Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak 
için Yeşil Pedal Bisiklet Derneği ile 
gerçekleştirilen etkinlikte bisiklet 
kullanımına dair bilgilendirmelerde 
bulunuldu. Bisiklet kullanımının 
sağlığımız üzerindeki öneminin 
yanı sıra bisiklet kullanımında 
kask, eldiven, gözlük ve özel 
korumalıkların önemi hakkında da 
bilgi verildi.

Filmekimi
İKSV tarafından bu yıl on birincisi 
düzenlenen, sinemaseverlerin 
her yıl iple çektiği Filmekimi, 
Bursalı sinemaseverlerle 29 
Eylül-1 Ekim tarihlerinde Cinetech 
Korupark Sinemaları’nda buluştu. 
Ünlü yönetmenlerin filmlerinin 
gösterildiği üç gün boyunca, 
salonlar sinemaseverlerle dolup 
taştı.

3. Bursa Klasik Otomobil Turu
Gelenekselleşen ve bu yıl 3.’sü 
düzenlenen “Bursa Klasik Otomobil 
Turu” Osmangazi Rotary Kulübü 
ve Korupark işbirliği ile 6 Ekim’de 
otomotiv kenti Bursa’da start 
aldı. Projeden elde edilen gelir ile 
kanserle mücadele kapsamında 
Bursa Onkoloji Hastanesi’ne 
üreterorenoskop kazandırılmış oldu. 
Rotaryenler, otomotiv sektörünün 
önde gelenleri, klasik otomobil 
sahipleri, koleksiyonerler, klasik 
otomobil meraklıları ve Bursa 
halkının katıldığı “3. Bursa Klasik 
Otomobil Turu”nda birbirinden 
güzel klasik otomobiller Bursalılarla 
buluştu.

Toplumla İç İçe

Korupark’ta gerçekleştirilen etkinlikler
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Zafer Plaza AVM “Dünya Su Günü” 
‘nde Şahinkayalı öğrencilere ev 
sahipliği yaptı.
Özel Şahinkaya Koleji öğrencileri, 
küresel ısınmaya ve suyun 
tükenme tehlikesine dikkat çekmek 
için Zafer Plaza AVM ziyaretçilerine 
“Suyumuza sahip çıkalım” 
mesajlarını verdi.

Su ve tasarrufu konusundaki 
duyarlılığını her fırsatta vurgulayan 
ve gelecek nesillere su ve çevre 
bilincini aşılamak misyonuyla 
hareket eden öğrenciler, 22 
Mart Dünya Su Günü’nde Zafer 
Plaza AVM’de gerçekleştirdikleri 
etkinliklerde suyun insanlık için 
önemini vurguladılar. 

Şahinkayalı öğrenciler, tüm canlılar 
için hayati önem taşıyan ancak 
dünya nüfusunun artması, küresel 
ısınma, iklim değişiklikleri nedeniyle 
tükenme tehlikesi taşıyan su 
kaynaklarını koruması konusunda 
Zafer Plaza AVM ziyaretçilerini 
bilinçlendirdi. Ellerinde su temalı 
pankartlarla Zafer Plaza AVM 
içinde yürüyen Şahinkayalı 
öğrenciler, food court katında ise 
ziyaretçilere günün anlamını anlatan 
sözlerin yazılı olduğu kağıttan su 
damlacıkları verdiler.

Kültür Okulları öğrencileri sanata 
olan sevgilerini resimlere yansıttıkları 
mesajlarla Zafer Plaza’da anlattılar.
Özel Bursa Kültür Okulları 
öğrencileri sanata olan sevgisini 
Zafer Plaza’da ziyaretçilerin 
beğenisine sunduğu “Suda 
Yaşayan Canlılar” resim sergisi ile 
yansıttı. 

22 Mart Dünya Su Günü 
kapsamında Özel Bursa Kültür 
Okulları öğrencileri tarafından 
yapılan  “Suyun Hayat Verdiği 
Canlılar’’ konulu resim sergisinin 
açılışı, Zafer Plaza’da yapıldı. 
Kültürlü  öğrenciler proje 
kapsamında okullarında yaptıkları 
resimlerle projeye katkıda 
bulundular. Kültürlü öğrenciler, 
bu sergiyle 22 Mart Dünya Su 
Günü’nün önemine dikkat çektiler. 
6’ncı ve 7’nci sınıf öğrencilerinin, 
akrilik boya ve toz pastel ile 
yaptıkları resimler davetliler 
tarafından büyük ilgi gördü.

Zafer Plaza, 24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nde özel bir etkinlikle dikkat 
çekti. 
Öğretmenler Günü, Zafer Plaza 
AVM’de Şahinkaya Koleji 1. 
sınıf öğrencileri ve öğretmenleri 
ile farklı bir projeyle kutlandı. 
Projenin temel amacı öğretmen 
ve öğrencilerin oluşturduğu 
bütünlüğü, öğretmenlerin özverili 
eğitim çabalarını ve öğrencilerin 
buna gayretli katılımlarını ortaya 
koymaktı.

Öğrenciler ve öğretmenleri AVM 
içerisinde oluşturulan açık sınıfta 
ders başı yaptılar. AVM ziyaretçileri 
ve öğrenci velilerinin de yoğun 
ilgi gösterdiği açık sınıf projesinde 
6 ayrı ders yapıldı. Öğrenciler 
programa büyük bir dikkat ve 
heyecanla katıldılar. Zafer Plaza 
ziyaretçileri de ilgiyle takip ettikleri 
açık sınıf organizasyonunda okul 
dönemlerini anımsayarak duygu 
dolu anlar yaşadılar.

Bu özel derse katılan veliler de 
çocuklarıyla birlikte derslerin bir 
kısmına katılarak nostaljik, keyifli 
bir gün geçirdiler. Bu anlamlı günde 
öğrenci velileriyle düzenlenen 
yarışmada doğru cevap veren 
veliye de Zafer Plaza’nın armağanı 
olarak yakın geçmişimizin nostaljik 
kültlerinden olan “okul zili” hediye 
edildi. 

Zafer Plaza’da gerçekleştirilen etkinlikler
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Genç Orkestralar Yarışıyor 2012
2-16 Haziran 2012 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen 
yarışma için oluşturulan www.
gencorkestralaryarisiyor.com 
sitesine toplam 65 başvuru yapıldı. 
Ön elemeler sonunda 43 orkestra 
yarışmada performans sergilemeye 
hak kazandı. Ön elemeler sonunda 
43 orkestra yarışmada performans 
sergilemeye hak kazandı. 

Doğulu Müzik işbirliği ile 
düzenlenen yarışmada başvuruların 
değerlendirilmesi ve yarışma 
jüriliği Doğulu Müzik tarafından 
gerçekleştirildi. %75 jüri 
değerlendirmesi + %25 Facebook 
oyları ile alınan sonuçlarla 1. Grup 
3.000 TL, 2. Grup 2.000 TL ve 3. 
Grup 1.000 TL Teknosa hediye çeki 
ile ödüllendirildi.

Gerek radyo, gerekse sosyal 
medyada yürütülen tanıtım 
çalışmalarının yanı sıra 8-26 Mayıs 
2012 tarihleri arasında toplam 6 
üniversitenin bahar şenliklerinde 
karaoke standı kuruldu. Gençler 
Torium’un karaoke standında hem 
doyasıya eğlendiler hem de Genç 
Orkestralar Yarışıyor başvuruları 
hakkında bilgi alabildiler. 

Halk Dansları Festivali
28 Ekim 2012 tarihinde 
gerçekleştirilen festivalde 
Bulgaristan, Sırbistan, Romanya ve 
Kafkaslar’dan gelen halk oyunları 
ekipleri festivale özel alanda gösteri 
lerini gerçekleştirdiler. Gösteriyi 
yaklaşık 3.000-3.500 kişi izledi. 

Osmanlı Tuğraları Sergisi
15 yıldır Osmanlı Tuğraları ile 
çalışmalar yapan ve bunları 10 
yılda internet kanalı ile 140 ülkeye 
ulaştıran Göz Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Ercan Mensiz’in eserleri 
Torium Sanat Galerisi’nde 28 
Mayıs-30 Temmuz tarihleri arasında 
sergilendi. 

“Keşfedilmeyen Çatalca” Fotoğraf 
Sergisi
2-20 Ocak 2012 tarihlerinde Çatalca 
Kültür ve Turizm Derneği işbirliğiyle 
“Keşfedilmeyen Çatalca” fotoğraf 
sergisi Torium AVM’nin 4. katında 
ziyaretçilerle buluştu. 

Toplumla İç İçe

Torium’da gerçekleştirilen etkinlikler



85 / TORUNLAR GYO /  FAAlİYET RAPORU 2012YATIRIMA DEĞER

Panorama 1453 Tarih Müzesi Resimleri 
ve Otantik Takılar Sergisi
İstanbul’un fethini anlatan 
Panorama 1453 Müzesi resimleri 
ve Eski İstanbul resimleri ile birlikte 
Topkapı Sarayı otantik takılarından 
oluşan sergi 27 Şubat-15 Mart 
tarihleri arasında Torium Sanat 
Galerisi’nde ziyaretçileri tarihi bir 
yolculuğa çıkardı. 

Fetih 1453 filmi ile eş zamanlı 
gerçekleştirilen sergi ziyaretçiler 
tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. 

“Gönülden Göze” Hat-Ebru-Minyatür-
Tezhip Sergisi 
Hayrettin Yangöz’ün hat, ebru, 
minyatür ve tezhip sanatındaki 
eserleri Torium Sanat Galerisi’nde 
4-22 Ocak 2012 tarihleri arasında 
sanatseverlerle buluştu. 

“Lalelerimiz” Çini Sergisi
Dünyaca ünlü çini sanatçısı 
Mehmet Koçer’in Kütahya 
çiniciliğinin en güzel örneklerini 
sergilediği “Lalelerimiz” Çini 
Sergisi, 4-23 Nisan tarihleri 
arasında Torium Sanat Galerisi’nde 
sergilendi. Kokteyl ile açılan sergide 
66 adet lale motifi, Kütahya çini 
ustalarının el emeği göz nuru 
özgün eserleri ve eşsiz çini takılar 
ziyaretçilerle buluştu. Sergiyi gezen 
ziyaretçilerden 600’ü Sergi Anı 
Defteri’nde görüş ve önerilerini 
paylaştı. 
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Kurumsal Yönetim ve 
Finansal Bilgiler
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Ortaklık Portföyündeki Varlık ve Haklara İlişkin Hizmet Veren Danışman Şirket, 
İşletmeci Şirket, Gayrimenkul Değerleme Şirketi, Portföy Yönetim Şirketi ve 
Saklama Kuruluşuna İlişkin Bilgiler

İşletmeci Şirket 

Torun Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş.

Zafer Plaza İşletmecilik A.Ş.

Portföy Yönetim Şirketi

Bulunmamaktadır.

Ekspertiz Şirketleri (2012 Yılı için)

STANDART Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş.

DTZ Pamir ve Soyuer Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş.

Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi (Vergi danışmanı) 

Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Hizmet Alınan Kurumlar ile Şirket Arasında Çıkan Çıkar Çatışmalarına İlişkin Açıklama

Şirket, hizmet aldığı kurumları seçerken, ilgili sermaye piyasası düzenlemesine riayet etmekte ve olası çıkar 
çatışmalarını önlemek için gereken özeni göstermektedir.

Şirket ve Şirket’in hizmet aldığı yukarıda ismi geçen firmalar arasında, hizmet alma süreci boyunca veya 
sonrasında ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.
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Ortaklığın İç Kontrol Sistemi ile İç ve Dış Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplere uymaktadır. Bu kapsamda yönetim kurulu 
bünyesinde “Denetimden Sorumlu Komite” oluşturulmuş ve yönetim kurulu tarafından çalışma esasları 
belirlenmiştir. Şirketin 2012 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren finansal tabloları Bağımsız Denetim Şirketi 
PricewaterhouseCoopers-Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 
denetlenmektedir. 2012 hesap dönemi içinde iki defa bağımsız denetim yapılmış olup, olumsuz bir durum tespit 
edilmemiştir. 

Dönem içinde kamu ve özel denetimi yapılmamıştır. Ayrıca şirket murakıpları tarafından finansal tablolar kontrol 
edilmiş ve şirketin mali durumunu aynen aksettirdiği, defter ve kayıtlara müstenid ve mutabık bulunduğu, keza 
2012 faaliyet sonuçlarının kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olduğu tespit edilmiştir. 
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Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi

Şirket faaliyetleriyle bütünleşik risklerin tanımlanması, ölçülmesi, raporlanması ve risk yönetimine ilişkin strateji ve 
politikaların belirlenmesi konusunda aktif olarak çalışmaktadır.

Şirketimiz faaliyetleri kapsamında ticari işlemler ve finansal araçların kullanımından dolayı kredi riski, likidite riski, 
finansal piyasalardan kaynaklanan riskler olarak faiz riski oranı ve döviz kuru riskine maruz kalmaktadır.

Söz konusu riskler aşağıdaki prensiplere uygun şekilde yönetilmektedir:

Kredi riski

Şirketimiz, vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacakları ve bankalarda tutulan mevduat nedeniyle kredi riskine 
maruz kalmaktadır. İlişkili olmayan şirketlerden olan riskin yönetiminde alacakların mümkün olan en yüksek oranda 
teminat altına alınması ve vade aşımlarının yakın ve hızlı takibi prensibi ile hareket edilmektedir. Bu kapsamda 
kullanılan yöntemler şunlardır:

a. Banka teminatı,

b. Gayrimenkul ipoteği,

c. Çek-senet.

Likidite riski

Şirketimizin finansal ve ticari yükümlülüklerini yerine getirememe riski, bilançonun beklenen nakit akışına uygun 
yönetilmesi prensibi ile bertaraf edilmektedir.

Şirket 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. Şirket 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; Şirket, 
müşterileriyle satış vaadi sözleşmesi imzalamak suretiyle nakit avans almaktadır.

Faiz oranı riski 

Şirketimiz, 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.

Şirketimizin bilançosunda diğer finansal yükümlülük olarak sınıfladığı türev finansal araçları fiyat değişimlerine bağlı 
olarak faiz riskine maruz kalmaktadır.
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Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi

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 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.

Şirketimiz başlıca Avro ve ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.

Şirketin 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 Yönetim Komitesi tarafından yürütülecektir.
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31.12.2012 Faaliyet Dönemi Sonrasında İlgili Kamuya Açıklanan Önemli Olaylar

04.01.2013

Konu: KDV düzenlemesinin varlıklara etkisi

AÇIKLAMA

Bilindiği gibi, 01.01.2013 tarihinden itibaren konutta KDV düzenlemesi değiştirilmiş ve KDV oranları belli koşullara 
tabi olarak yükseltilmiştir. Ancak 01.01.2013’ten önce yapı ruhsatı alınan konutlar için KDV oranı 150 m2’ye kadar 
%1 olarak uygulanmaya devam edecektir.

Şirketimizin gelirlerinin önemli bir kısmı, sahip olduğu AVM kira gelirlerinden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra, 
portföyümüzde inşaatı devam eden konut ve ofis projeleri bulunmaktadır. KDV’ye ilişkin yeni düzenlemenin 
şirketimizin devam eden konut projeleri olan Mall of İstanbul Residence, Mecidiyeköy Ali Sami Yen Residence 
ve Korupark Evlerine KDV açısından herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktır. Zira, bu projelerimizin yapı ruhsatı 
01.01.2013’ten önce alınmış olup, 150 m2’ye kadar olan konutlar %1 KDV’ye tabi olarak satılmaya devam 
edecektir.

30.01.2013

Konu: Torunlar GYO A.Ş. Proje Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’nın görevden ayrılması hakkında.

AÇIKLAMA 

Şirketimiz Proje Geliştirmeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yezdan KANAAT kendi isteği ile 30.01.2013 
itibariyle istifaen görevinden ayrılmıştır.

Yezdan KANAAT tarafından ifa edilmekte olan görevler, yeni bir atama ya da düzenleme yapılıncaya kadar asli 
görevleri uhdesinde kalmak kaydıyla İnşaat ve Proje Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Remzi AYDIN 
tarafından yürütülecektir.

31.01.2013

Konu: Değerleme Şirketi Seçimi.

AÇIKLAMA 

Yönetim Kurulumuzun 31 Ocak 2013 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VI No: 
11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin “Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi” 
başlıklı 39.maddesi uyarınca; Portföyümüzde değerleme yapılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti 
alınacak bir adet değerleme şirketi olarak Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş.’nin, Portföyümüzde 
o yıl içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için en fazla iki adet değerleme şirketi olarak 
Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş. ve Prime Gayrimenkul ve Danışmanlık A.Ş.’nin, değerleme 
şirketi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

18.03.2013

Konu: Hisse Geri Alım Programının Sona Ermesi Hakkında.

AÇIKLAMA 

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı “Şirketlerin Kendi Paylarını Satın 
Almaları Sırasında Uyacakları İlke ve Esasları”nda belirtilen esaslar uyarınca Şirket Paylarının Geri Alımına ilişkin 
kararı 12.09.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile kamuya duyurulmuştur.

Yukarıda belirtilen Genel Kurul kararı ile belirtilen alımlar sona ermiş olup, payların satışı konusunda Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı doğrultusunda hareket edilecektir.
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Paylarımızın geri alımlar ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Geri alınan paylardan iptal edilen pay sayısı : 0
Bir pay için ödenen maksimum tutar : 5,30 TL
Bir pay için ortalama geri alım maliyeti : 4,37 TL
Toplam geri alım maliyeti : 1.195.329 TL
Toplam geri alınan pay sayısı : 273.295 adet
Geri alınan payların çıkarılmış sermayeye oranı : % 0,1220
Geri alınan payların imtiyaz hakları : Yoktur

Şirketimizin 224.000.000TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 
ve tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere 276.000.000 TL. artırılarak 500.000.000 TL’ye 
yükseltilmesi nedeniyle ihraç ettiği paylar Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.06.2012 tarih ve 19/664 sayılı 
toplantısında olumlu karşılanmış, 11.06.2012 tarih ve GYO.94/664 sayılı belge ile kayda alınmış ve 11.06.2012 
tarih ve B.02.6.SPK.0.15.00.325.04.01-501/6256 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilmiştir.

Geri alım programı sırasında ortalama 4,37 TL. fiyat ve toplam 273.295 Adet olan hisse alımı, 02.08.2012’de 
yapılan sermaye artırımı neticesinde, toplam 610.033,48 hisse ve ortalama 1,96 TL hisse fiyatına tekabül 
etmektedir. “

28.03.2013

Konu: Ali Sami Yen projesinde TOKİ’ye erken ödeme ve ön talep toplama hakkında.

AÇIKLAMA 

Ali Sami Yen Stadyumunun bulunduğu arasa ile ilgili olarak “Torunlar GYO, Torun Yapı, Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı” 
ile T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalanan arsa karşılığı gelir paylaşım işine 
ilişkin sözleşme ile, sözleşmenin imzalandığı tarihten başlamak kaydı ile ilki 30 gün sonra, son taksiti de 1425 
gün sonra ödenmesi gereken TOKİ gelir payları, TOKİ ile Proje Ortaklığı arasında bu payların erken ödenmesi 
hususunda varılan mutabakat çerçevesinde 345.250 Türk Lirası ödenmiştir. Ayrıca, plan değişikliğine bağlı olarak 
emsal oranında artış olması ve Proje Ortaklığının da bu emsal artışını dikkate alarak inşaat toplam alanını artırıcı 
proje tadilatını talep etmesi halinde, TOKİ artan kısmın %45,1 oranına isabet eden alanı (m2) alma hakkına sahip 
olacaktır. 

31.12.2012 Faaliyet Dönemi Sonrasında İlgili Kamuya Açıklanan Önemli Olaylar
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Genel Kurulumuz Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum çerçevesinde yapılması 
gereken Ana Sözleşme değişikliklerini 28 Mayıs 2012 tarihli toplantısında değerlendirmiş ve Ana Sözleşmemizin 
3, 6, 13, 20, 22, 24, 27, 32, 35, 42nci maddelerinin aşağıda yer alan yeni halleri ile tadil edilmesi ve Ana 
Sözleşmemize eklenmesi konusunu kabul etmiştir. Genel kurul toplantısında kabul edilen tadil metni 03.06.2012 
tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. 

Madde 3: Şirketimizin ana sözleşmesinin ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ başlığını taşıyan 3. Maddesinde Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı’nın ismi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.

“Şirket’in merkezi İstanbul’dadır. Adresi, Rüzgarlıbahçe Selvi Çıkmazı Sk. No:4Beykoz, İSTANBUL’dur. Adres 
değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye 
Piyasası Kurulu’na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat 
Şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde 
tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bilgi vermek şartıyla, Yönetim kurulu kararına dayanarak şube ve temsilcilik açabilir.”

Madde 6: Şirketimizin ana sözleşmesinin FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI 
başlığını taşıyan 6’ncı maddesinin üçüncü paragrafında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ismi Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.

“Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile 
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinler alınarak Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul’un 
onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir.”

1. Maddenin altıncı paragrafındaki;

“2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15 inci maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu 
doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, Kurulun Özel 
Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve 
ilan edilmesi ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi kayıt ve şartıyla bağış yapabilir. “ şekli

“Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara 
ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağış yapabilir.” 

olarak değiştirilmiştir.

Madde 13: Şirketimizin ana sözleşmesinin YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ başlığını taşıyan 

13’ncü maddesindeki;

“Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 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. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan 
olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. 

2012 Yılı Faaliyet Dönemi İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri 



94 / TORUNLAR GYO /  FAALİYET RAPORU 2012

Yönetim Kurulu’nda görev alacak üyelerin en az 1/3’ünün; 

• ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan diğer ortaklar,

• ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar, 

• danışmanlık hizmeti alınan şirket, 

• işletmeci şirketler, 

• ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan ortaklar ile yönetim kuruluna aday 
gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortakların %10’dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip olduğu 
şirketler,

• ortaklığın iştirakleri arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir 
ilişki kurulmamış olmalı ve eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlık bulunmamalıdır.

1/3’ün hesaplanmasında küsuratlı sayı ortaya çıktığı takdirde en yakın tam sayı esas alınır.

Yönetim Kurulu’nda 7 (yedi) yıl görev yapmış olan kişiler bağımsız üye olarak seçilemez.

A ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu 
üyelerinin iki adedi A Grubu pay sahiplerinin iki adedi B Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından ve 
diğer üç üye genel kurulda gösterilen adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. 

Yönetim kurulu üyeleri en çok bir yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi 
mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 
Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun 
onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.” şekli

“Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı 
hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 
Mevzuatı’nda belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan 7 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna 
aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere 
bir başkan vekili seçer.

Yönetim kuruluna 2’den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen 
yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi 
genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal 
yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

A ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu 
üyelerinin iki adedi A Grubu pay sahiplerinin iki adedi B Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından ve 
diğer üç üye genel kurulda gösterilen adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. 

Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle 
boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen şartları haiz 
bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin 
süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.”

olarak değiştirilmiştir.
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Madde 20: Şirketimizin ana sözleşmesinin ÖZELLİK ARZEDEN KARARLAR VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE 
UYUM başlığını taşıyan 20’nci maddesinde;

“Aşağıdaki kararların alınabilmesi için, en az altı yönetim kurulu üyesinin toplantıda hazır bulunması ve olumlu oy 
kullanmış olması gereklidir.” cümlesine son paragraf olarak;

• “Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her 
türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. 

• Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu 
ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı 
sayılır.”

eklenmiştir.

Madde 22: Şirketimizin ana sözleşmesinin YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ başlığını taşıyan 22’nci 
maddesinin

“Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur. Söz konusu ücretin saptanmasında 
kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate 
alınır. “ birinci paragrafına;

“Yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı 
ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak 
düzeyde tespit edilir.” 

ikinci paragraf olarak eklenmiştir.

Madde 24: Şirketimizin ana sözleşmesinin KOMİTELER başlığını taşıyan 24’ncü maddesinin 

“Yönetim Kurulu, Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının 
sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, ile yeterli sayıda 
sair komite oluşturabilir. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma esasları hangi üyelerden oluşacağı 
işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak ayrıntılı belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev 
ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.” birinci 
paragrafı;

“Yönetim Kurulu, Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının 
sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday 
Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Ücret Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturabilir. 
Komitelerin oluşturma kararlarında görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı işbu ana sözleşme 
hükümleri de dikkate alınarak ayrıntılı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim 
Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli 
gördüğü değişiklikleri yapabilir.” 

şeklinde değiştirilmiştir.

“Komite başkanları bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Komiteler en az iki üyeden oluşur. İlke olarak 
bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede yer alamaz. Komite sayısının Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısını 
aşması ve/veya Yönetim Kurulu üyeleri arasında söz konusu komitenin çalışma alanının gerektirdiği nitelikleri 
taşıyan kişi bulunmaması gibi nedenlerle, gerek duyulduğunda yönetim kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman 
kişilere de komitede görev verilir. “ ikinci paragrafı;
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“Denetimden Sorumlu Komitenin üyelerinin tamamı, diğer Komitelerin başkanları bağımsız yönetim kurulu üyeleri 
arasından seçilir. Komiteler en az iki üyeden oluşur. İlke olarak bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede yer 
alamaz. İcra başkanı / genel müdür komitelerde görev almaz.”

şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 27: Şirketimizin ana sözleşmesinin DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ başlığını taşıyan 27’nci maddesinin

“Genel kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan bir yıl süre için görev yapmak üzere iki denetçi seçer.” ikinci 
paragrafı;

“Genel kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan bir yıl süre için görev yapmak üzere bir denetçi seçer.” 

şeklinde değiştirilmiştir.

“Denetçilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler 
aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket’in memuru da olamazlar.” üçüncü paragrafı;

“Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir.“ 

olarak değiştirilmiştir.

“Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu’nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. Denetim 
Komitesinin çağrılarına uyarak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler.” dördüncü paragrafı;

“Denetçi, görevlerini Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde yapmakla yükümlüdür. Denetim 
Komitesinin çağrılarına uyarak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verir.” 

olarak değiştirilmiştir.

“Denetçilerden her biri diğerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla 
yükümlüdür.” beşinci paragrafı kaldırılmıştır.

“Her bir denetçi, Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya Şirket 
sermayesinin yirmide birini temsil eden ortakların ve/veya Şirket Denetim Komitesinin isteği halinde Genel Kurulu 
gündemini de belirleyerek toplantıya çağırmakla yükümlüdür.” son paragrafı;

“Denetçi, Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya Şirket sermayesinin 
yirmidebirini temsil eden ortakların ve/veya Şirket Denetim Komitesinin isteği halinde Genel Kurulu gündemini de 
belirleyerek toplantıya çağırmakla yükümlüdür.” 

olarak değiştirilmiştir.

2012 Yılı Faaliyet Dönemi İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri 
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Madde 32: Şirketimizin ana sözleşmesinin TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI başlığını taşıyan 32’nci 
maddesinin

“Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. 
Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.” şekli;

“Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması 
şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.” 

olarak değiştirilmiştir.

Madde 35: Şirketimizin ana sözleşmesinin İLANLAR başlığını taşıyan 35’inci maddesinin

“Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu’nun 368. maddesi hükümleri gereğince, 
ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu’ndan ve 
Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.” ikinci paragrafı;

“Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine 
ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden 
asgari üç hafta önceden yapılır. “ 

şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 42: Şirketimizin ana sözleşmesinin ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ başlığını taşıyan 42’nci maddesinin

“Bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul’da görüşülebilmesi için, Yönetim Kurulu’nun bu konuda 
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alması şarttır.” 

birinci paragrafı;

“Bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul’da görüşülebilmesi için, Yönetim Kurulu’nun bu konuda 
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alması şarttır.” 

olarak değiştirilmiştir.
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31.01.2012 tarihli ve 28190 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar 
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:VI, No:32)” 

Seri: VI, No: 11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde 12.05.2012 tarih ve Seri: VI, 
No: 11 sayılı tebliği ile yapılan değişiklikler

18 Mayıs 2012 tarih ve 28296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tapu Kanunu ve Kadastro 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile 22.12.1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 35’inci ve 
36’ncı maddesinde yapılan değişiklikler

31.10.2012 tarihli SPK’nın Gayrimenkul Sertifikalarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı Hakkında Basın Duyurusu

30 Aralık 2012 tarihli 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklıklarını etkileyen veya ilgilendiren düzenlemeler Yatırım Ortaklıkları başlığı altında, aşağıda belirtilen 
maddelerle düzenlenmiştir: 

Yatırım ortaklıkları

Madde 48 

Yatırım ortaklıklarının kuruluş ve faaliyet şartları

Madde 49 

İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler

Madde 59 

Kira sertifikası ve varlık kiralama şirketleri

Madde 61

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Mevzuatındaki Değişiklikler
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Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Şirketimizin 2012 hesap döneminde AR-GE çalışmaları bulunmamaktadır.

Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler

01.01.2012-31.12.2012 döneminde Şirketimizin çalışan personel sayısı 204’tür. Şirketimizin 31.12.2012 
itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 232.000 TL olup, tamamı için karşılık ayrılmıştır. İş Kanununa tabi 
sendikasız çalışanlarımız vardır. Toplu sözleşme mevcut değildir. Aylık ücretinden başka sağlanan hak ve menfaat 
bulunmamaktadır.

Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar hakkında bilgiler

Torunlar GYO A.Ş.’de 01.01.2012-31.12.2012 döneminde hiçbir bağış ve yardım yapılmamıştır. Şirketimizin sosyal 
sorumluluk projesi çerçevesinde harcaması bulunmamaktadır. 

Diğer Hususlar



100 / TORUNLAR GYO /  FAALİYET RAPORU 2012

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak pay sahiplerinin menfaati ve şirket menfaati arasında 
dengeli ve tutarlı bir politika izlenecektir. 

Ana sözleşmenin 38.nci maddesi gereği, TTK’nın ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili çerçevesinde 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 esas sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış 
olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu uygulama 2012 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 Kurulu’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 büyümesinin gerektirdiği yatırım ve diğer fon ihtiyaçları ile ekonomik 
koşullardaki olağanüstü gelişmelerin 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.

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketçe 
ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirketçe ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali 
mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan 
safi kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar mevzuat ve esas sözleşme uyarınca 
dağıtılır. 

Şirketin 2011 yılsonu solo kanuni net dönem kârı 25.852.762 TL; konsolide SPK kârı 177.312.000 TL’dir. Şirket 
05.04.2012 tarihli yönetim kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri 
çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan dağıtılabilir net dönem kârının mukayesesi sonrasında, 
Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârımızın yasal yedek akçeler 
ayrıldıktan sonra %96’sının ve 22.400.000 TL’nin hissedarlara nakden temettü olarak dağıtılması önerisini 
28.05.2012 tarihinde yapılan Genel Kurula sunmayı kararlaştırmıştır. 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden 
temettü tutarı 10 kuruş ve oranı %10’dur. Genel Kurul bu teklifi aynen kabul etmiş olup, ortaklarımıza nakit 
temettü ödeme işlemlerine 31.05.2012 tarihinde başlanmış ve temettü ödeme işlemleri 04.06.2012 günü 
tamamlanmıştır. 

Kâr Dağıtım Politikası
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10 11 10 11
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Kâr Dağıtım Tablosu

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: XI No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 
Esaslar Tebliğine uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2012 tarihli mali tablolarında net dönem kârı 336.888.000-TL; Vergi 
Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarda ise 178.007.138 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 50.000.000-TL tutarında 
nakit dağıtılması hususu Genel Kurul onayına sunulmaktadır.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2012 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (bin TL)

1.Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 500.000
2.Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 11.551
Esas Sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

2012

 SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara 

(YK) Göre
3. Dönem Kârı 336.888 178.007
4. Ödenecek Vergiler (-)   
5. Net Dönem Kârı (=) 336.888 178.007
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)   
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-) 8.900 8.900
8. Net Dağıtılabilir Dönem Kârı(=) 327.988 169.107
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+) -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem 
kârı 327.988
11. Ortaklara Birinci Temettü 25.000

- Nakit 25.000
- Bedelsiz  
- Toplam  

12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü -
13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.’e yemettü  
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü  
15. Ortaklara İkinci Temettü 25.000
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe 2.500 -
17. Statü Yedekleri   
18. Özel Yedekler   
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK 275.488 116.607
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar   

- Geçmiş Yıl Kârı   
- Olağanüstü Yedekler   
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler   

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ 
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

 GRUBU TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE 

İSABET EDEN TEMETTÜ
   TUTARI (TL) ORAN (%)
BRÜT  50.000.000,00 0,1 10,0
NET  50.000.000,00 0,1 10,0
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN
KÂR PAYI TUTARI (TL)

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ 
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
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1. Kurumsal Yönetim ilkelerine 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 kaynaklanan tüm sorumluluklarını doğru ve zamanında yerine 
getirmiştir. 

Şirketimiz Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurul 
tarafından yayımlanan, “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uyum konusunda koordinasyonu 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 İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden 
aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2012 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir. 

Ayrıca, SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: 
IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında 
Şirketimizde uyum çalışmalarına hızlı bir şekilde başlanmış olup söz konusu Tebliğ’e göre gerçekleştirilmesi 
gereken ana sözleşme değişiklikleri, ücret politikası ve komitelerin çalışma esaslarına ilişkin olarak yönetim 
kurulu tarafından alınan kararlar 28.05.2012 tarihinde gerçekleştirilen 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 
genel kurulun onayına sunulmuş ve yürürlüğe girmiştir. Mevcut denetim komitesi, kurumsal yönetim komitesi 
ve icra komitesine ilave olarak aday gösterme komitesi, riskin erken saptanması komitesi ve ücret komitesi 
yönetmelikleri kabul edilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan politikalar ve komitelerin çalışma 
esaslarını düzenleyen yönetmelikler internet sitemizde yer almaktadır. 

Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanılmaktadır. Ancak, aşağıda bölümler itibari ile yapılan 
açıklamalardan da anlaşılacağı üzere zorunlu olmayan ilkelerden henüz tam uyum sağlanamayanlar mevcuttur.

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 
toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını 
sağlamak, bu toplantılarda pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, 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 çalışmak üzere pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuştur.

Pay sahipleri ile ilişkiler birimine ilişkin görevler Yatırımcı İlişkileri Direktörü unvanı ile atanan 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

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
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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 cevaplandırılmaktadır. 

Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan “Şirket sermayesinin %5’ine sahip pay sahipleri, seçilen bağımsız 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 denetçi atanma talep hakkı verilmiş olmakla birlikte pay sahiplerinden 
dönem içerisinde herhangi bir talep söz konusu olmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları 

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan genel kurul, Şirket’in hesap devresinin sonundan üç ay içinde yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret 
Kanunda yer alan düzenlemeler dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları 
görüşüp karara bağlanır.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre 
toplanır ve gerekli kararları alır.

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk 
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi 
Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul ekranı (01.10.2012 tarihinden itibaren) gibi usuller ile esas sözleşme gereği 
merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetenin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı 
sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta 
önceden yapılır. 

Toplantı tutanakları Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitesinde duyurulmaktadır.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. 

Genel Kurul toplantılarına Yönetim kurulu üyeleri ile Denetçilerin katılması esastır; ayrıca gündemdeki konularla 
ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenlerin de hazır bulunması gerekir. Bu fıkra 
çerçevesinde toplantıya katılamayanların, katılamama mazeretleri Divan Başkanı tarafından açıklanır.

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.

Şirketimiz tarafından dönem içerisinde birisi olağan, diğeri olağanüstü olmak üzere iki adat genel kurul toplantısı 
yapılmıştır.

28.05.2012 tarihinde gerçekleştirilen 2011 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısına 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. Esas sözleşme 
değişikliğini de içeren gündeme ilişkin esas sözleşme taslağı da çağrı ekinde duyurulmuştur.
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Toplantıda payların %79,09’u temsil edilmiştir. 2011 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. 

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda gündem dışı söz almak isteyen ortaklarımız Şirketin performansı ve projelerine 
ilişkin sorular sormuş, bu sorular Divan Başkanı ve yönlendirmesiyle ilgili yöneticiler tarafından cevaplandırılmıştır. 
Gündem dışı soru ve bilgilendirmelere toplantı tutanağında yer verilmemiştir. Pay sahipleri tarafından gündem 
önerisinde bulunulmamıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Katılanlar Cetveli KAP’ta ve Şirketimiz internet 
sayfasında yayınlanmıştır. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayımlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim 
İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’e göre gerçekleştirilmesi gereken ana sözleşme 
değişiklikler de olağan genel kurul toplantısında karara bağlanmıştır.

Genel Kurul, 27.12.2012 tarihinde kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılmasını gündeme almak üzere olağanüstü 
toplamıştır. Toplantı fiziki ve elektronik olarak eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıda payların %87,37’si 
temsil edilmiştir. Toplantıda payların %86,21’ini temsil eden on pay sahibi fiziken katılıp oy kullanırken, %1,16’sını 
temsil eden otuzaltı pay sahibi elektronik ortamda oy kullanmıştır. Toplantıda ek gündem önerisi olmamıştır. Genel 
kurula internet aracılığı ile katılan pay sahibi tarafından Yönetim kuruluna kadın üye alınması hususunda görüş 
iletilmiş ve görüş diğer katılımcılar ile paylaşılmıştır.

Toplantıda alınan kararla Şirket esas sermaye tavanına ilişkin süre 2017 yılına kadar uzatılmıştır.

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 Ortamda Yapılacak 
Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda 
katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanımakta, elektronik genel 
kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın almaktadır. 

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, fiziken ya da elektronik ortam 
aracılığı ile katılarak sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan 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. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
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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 sözleşmesinde birikimli oy kullanımı yöntemi yer almamaktadır.

Yönetim Kurulumuzda azınlık payı ile temsil eden üye bulunmamaktadır.

Şirket tarafından, 02.08.2012 tarihinde ihraç primlerinin sermayeye eklenmesi suretiyle, 1.000.000.000 TL kayıtlı 
sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bedelsiz sermaye artışı gerçekleştirilmiş ve 224.000.000 TL olan 
çıkarılmış sermaye 500.000.000 TL’ye yükseltilmiştir.

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 Toplantısında 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 dağıtılması hususunun Genel Kurul Onayına 
sunulmak üzere gündeme alınmasına, 

İlke olarak bu kâr dağıtım politikasının Ortaklığın uzun dönemli büyümesinin gerektirdiği yatırım 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.

Kâr dağıtım politikasında yer alan düzenlemelere riayet edilerek 2010 ve 2011 mali yıllarında pay sahiplerine 
nakit kâr payı dağıtımı yapılmıştır. Şirket kâr dağıtım politikası uyarınca gelecek yıllarda da kâr dağıtımı yapılacağı 
varsayılmaktadır.

7. Payların Devri 

Şirketimiz ana sözleşmesinde, A ve B grubu pay sahiplerinin, sahip oldukları C grubu dışındaki payları satmak 
istemeleri halinde, satmak isteyen pay sahibi (SATICI), öncelikle satmak istediği pay grubunda pay sahibi olanlara 
taahhütlü mektupla satış isteğini bildirecektir. Bu yazılı istekte, satmak istediği pay miktarı ve pay satış fiyatı 
bilgilerinin yer alması zorunludur. Bildirimi alan pay sahipleri 7 işgünü içinde alma isteklerini, taahhütlü mektupla 
karşı tarafa ulaşacak şekilde bildirmezlerse, SATICI, pay satma isteğini, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme 
imtiyazına sahip diğer pay grubundaki pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirecektir. Bu bildirimde de, 
satmak istediği pay miktarı ve fiyatı bilgilerine yer verilmesi zorunludur. Bildirimi alan pay sahipleri 7 işgünü içinde 
alım istekleri SATICI’ya ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü mektupla bildirimde bulunmazlarda, SATICI, payını üçüncü 
kişilere satmakla yetkilidir. Ancak bu satış, teklifte bulunduğu pay sahiplerine önerdiği koşullardan fiyat, ödeme 
koşulları gibi hususlarda daha elverişli koşullarda gerçekleştirilemez. Bu fıkra hükmüne aykırı olarak gerçekleştirilen 
pay devirleri, yönetim kurulu tarafından pay defterine kaydedilmez. C grubu payların devri kısıtlanamaz hükmü yer 
almaktadır. 
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BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 

8. Bilgilendirme Politikası 

Yönetim Kurulumuzun 27.08.2010 tarihli toplantısında alınan karar ile Ortaklığın geçmiş performansını ve gelecek 
beklentilerini, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; 
tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, Sermaye Piyasası Katılımcıları (yerli/yabancı pay sahipleri, 
yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları, aracı kurumlar vb. hepsi birlikte Sermaye Piyasası Katılımcıları) ile eşit bir 
biçimde 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 açıklamaların pay sahipleri, 
yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine 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 2012 yılında 97 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 içerisinde yatırımcılardan gelen 43 e-posta ve çok sayıda telefonla 
gelen soru cevaplandırılmıştır. Bu sorular şirketin hisse performansı, projeleri, hisse geri alım programı, temettü, 
sermaye artışı, kurumlar vergisi muafiyetinin kaldırılma olasılığı, Torunlar Gıda’nın şirketteki %7 payının satışı, kira 
gelirleri, yatırım harcamaları, nakit durumu üzerinde yoğunlaşmıştır. Yurtiçinde ve yurtdışında 113 yatırım fonu ile 
görüşme yapılmıştır. 2012 yılında 2 aracı kurum daha Torunlar GYO’yu takibe almıştır ve analist raporu yazmaya 
başlamıştır. Analistlerle 40 civarında fiziki veya telefonla görüşme yapılmıştır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 

Şirket internet sitesi erişimi www.torunlargyo.com.tr adresinden sağlanmaktadır. Web sitemizde Torunlar GYO, 
Portföy, Yatırımcı İlişkileri, GYO sektörü ve Haberler ana bölümleri yer almaktadır. Şirket web sitesinin Yatırımcı 
İlişkileri başlığı altında , kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu, esas sözleşmesinin son hali, periyodik mali tablo 
ve raporlar, portföy tabloları, izahname, halka arz sirkülerleri, değerleme raporları, analist raporları, özel durum 
açıklamaları, sermaye artırım tablosu, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, etik kurallar, fiyat tespit raporu 
ve genel kurul bilgileri ve hızlı bağlantılar internet sitesinde yer almaktadır. 

Ortaklık ve yönetim yapısının son durumlarını yansıtabilmek için internet sitesi sürekli güncellenmektedir. Şirket, 
internet sitesi yolu ile ulaşan her türlü bilgi talebini ivedilikle cevaplamaktadır.

10. Faaliyet Raporu 

Şirket faaliyet raporu, kamuoyunun Şirket’in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak 
ayrıntıda, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu



107 / TORUNLAR GYO /  FAALİYET RAPORU 2012

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

Torunlar GYO kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat, yasal düzenlemeler 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. Şirketimiz 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. 

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 

Şirketin 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 imkanlar 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 yapılmaz. 
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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. 

Çalışanların ve ilişkide bulunulan diğer kişilerin haklarına ve özgürlüklerine saygılıdır.

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 zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan dava 
bulunmamaktadır.

01.01.2012 - 31.12.2012 tarihleri arasında hiçbir bağış ve yardım yapılmamıştır. 

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU 

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu 

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 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. Yönetim kurulu 
üyelerinin iki adedi A Grubu pay sahiplerinin, iki adedi B Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından ve 
diğer üç üye genel kurulda gösterilen adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Genel Kurul 
tarafından seçilen 3 adayın 2 tanesi Bağımsız adaylardan seçilir.

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 

başkanlığı ve 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 olamayan diğer şirketlerde 
yönetim kurulu üyelikleri

Mehmet MUMCUOĞLU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim kurulu üyeliği
Prof. Dr. ALİ ALP Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen, yönetim kurulu üyeliği

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu



109 / TORUNLAR GYO /  FAALİYET RAPORU 2012

Yönetim Kurulu Üyeleri 28.05.2012 tarihinde gerçekleştirilen 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ilk Genel 
Kurula kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Torunlar GYO, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin mevcudiyetlerinin, gerek 
Şirketin faaliyetlerinin gelişmesi ve güçlenmesi açısından gerekse daha profesyonel bir yönetim anlayışının 
geliştirilmesi açısından önemli katkılar sağlayacağını düşünmektedir. 

Geçmiş faaliyet dönemi itibariyle, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum yaşanmamıştır. 

Yöneticilere ilişkin yasaklar ana sözleşmenin 21. maddesinde belirtilmiştir; 

Yönetim kurulu üyeleri, genel kuruldan izin almak suretiyle kendileri veya başkaları namına bizzat ya da dolaylı 
olarak Şirketle şirket konusuna giren bir ticari işlem yapabilecekleri gibi şirketin konusuna giren bir ticari işlemi 
kendileri veya başkaları hesabına yapabilirler ve aynı tür ticari işlemlerle meşgul bir şirkete sınırsız sorumlu ortak 
sıfatıyla girebilirler. 

Yönetim kurulu üyeleri ile, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimseler arasında son iki yıl içerisinde 
istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmuş olması veya eş dâhil üçüncü 
dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlık bulunması durumunda, bu durumda bulunan yönetim kurulu üyesi bu 
hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. 

Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve füruu ile eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî 
hısımlarının menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez. Bu hükme aykırı hareket eden üye, 
Şirketin, ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi anlamında bağımsız olmaması 
durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle 
yükümlüdür.”

Yönetim Kurulu üyelerimizin, tamamı bu hükümlere uygun hareket etmektedir. 

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 niteliklerinin Genel Kurula açıklanması gerekir.

Aday Gösterme Komitesi görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 20.04.2012 Tarihli 
toplantıda aldığı, mevcut bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığını kaybetmedikleri ve yönetim kurulu 
üyeliklerinin devamında yarar olacağı tespitlerini içeren rapor Genel Kurul yapılmasına ilişkin 30.04.2012 tarihli 
yönetim kurulu toplantısı öncesinde yönetim kuruluna sunulmuştur. Mevcut bağımsız yönetim kurulu üyeleri 
tekrar aday gösterildiğinden 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 yönetim kurulu başkanlığı ile genel 
müdürlüğü aynı kişide birleşmiş bulunmaktadır. 
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16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 

Şirket esas sözleşmesi uyarınca, Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya 
başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Ancak ayda en az bir kez toplanması mecburidir. Yönetim kurulu üyelerinden 
veya denetçilerden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını 
talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re’sen çağrı yetkisine 
sahiptir.

Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı, çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların 
tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekretaryası aracılığıyla yerine 
getirilir.

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.

Yönetim kurulunun 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 kurulunda 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.

Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak, vekil tayin etmek suretiyle veya başka bir surette oy kullanamazlar. 
Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı 
olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu dönem içerisinde 41 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 Esas 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 ortaklara bilgi verilmesi gerekmekte olup dönem içerisinde oy birliği 
ile alınmayan bu nitelikte karar olmamıştır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
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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 müdürlük tarafından hazırlanan Denetim 
Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği,

• Kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak, izlemek ve geliştirmek amacıyla “Kurumsal Yönetim Komitesi” 
kurulmasına, bu komitenin çalışma ve esas ve usullerinin belirlenmesi maksadıyla genel müdürlük 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 Yönetmeliği, 

• Şirketin 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,

• 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 düzenlenmiş ve genel kurulun bilgisine sunulmuştur. Komite 
yönetmeliklerine internet sitemizden ulaşmak mümkündür.

Yönetim Kurulu’nun 29.06.2012 toplantısında, 

• Denetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız yönetim kurulu üyesi Mehmet MUMCUOĞLU, Üyeliğine bağımsız 
yönetim kurulu üyesi Ali ALP, 

• Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Ali ALP Üyeliğine Kurumsal Yönetim 
Uygulamaları Koordinatörü Şerife CABBAR 

getirilmiştir.

Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Tespiti Komitesi ve Ücret Komisine ilişkin görevlerin Kurumsal Yönetim 
Komitesi tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği çerçevesinde yönetim kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, 
Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de 
başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla komitede 
görev almaktadır. 
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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, muhasebe, 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.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri 

Şirket tarafından kabul edilen ve aşağıda yer alan stratejiler izlenerek rekabet avantajı sağlamayı hedeflemektedir:

• Perakende tabanlı karma kullanım projelerini geliştirmek ve alışveriş merkezlerinde odaklanmaya 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 projelerde kullanarak yaşamı 
kolaylaştıran alanlar yaratmak, 

• Teknoloji sayesinde sektörü çağın ötesine taşımak,

• Uluslararası danışmanlık ve know-how ile yerel tecrübelerimizi birleştirerek geleceğin projelerini inşa etmek,

• Hissedarlarımıza en yüksek getiriyi kazandırmak için değer artıran fırsatları yakından izlemek,

• Sektördeki konumunu güçlendirerek en yüksek kâr payı dağıtan güvenilir ve yatırımcının tercih ettiği bir 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olmak. 

20. Mali Haklar 

Şirket ücret politikası oluş olup ücret tespitinde ücret politikası dikkate alınmaktadır. Ücret politikasına internet 
sitesinden ulaşmak mümkündür.

Yönetim Kurulu üyelerinin, ücretleri genel kurul tarafından belirlenmekte olup, 28.05.2012 tarihli Olağan Genel 
Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerine net 3.000.-TL, huzur hakkı, denetçilere net 2.000.-TL aylık ücret 
ödenmesine karar verilmiştir.

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.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
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Not referansları 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

VARLIKLAR

Dönen varlıklar 1.231.712 841.271

Nakit ve nakit benzerleri 4 579.573  597.388 
Finansal yatırımlar 5 - 58.197
Ticari alacaklar 7 131.030 71.081
İlişkili taraflardan alacaklar 7,22 28.480  3.307 
Ticari alacaklar 7 102.550  67.774 
Stoklar 9 487.506  100.805 
Verilen avanslar 11 22.757  9.742 
Diğer dönen varlıklar 11 10.846 4.058

Duran varlıklar 3.521.398 3.102.280

Ticari alacaklar 7 50.387  60.079 
Verilen avanslar 11 108.063  108.063 
Stoklar 9 21.665  262.406 
Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlar 12 173.605  164.189 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 8 3.096.236 2.457.490
Maddi duran varlıklar 10 2.022  874 
Maddi olmayan duran varlıklar 180  86 
Diğer duran varlıklar 11 69.240  49.093 

Toplam varlıklar 4.753.110 3.943.551

KAYNAKLAR

Kısa vadeli yükümlülükler 731.083 388.394

Finansal borçlar 5 266.005  289.143 
Diğer finansal yükümlülükler 6 -  1.313 
Alınan avanslar 11 379.120 52.383
Ticari borçlar 7 64.996 38.864
İlişkili taraflara borçlar 22 7.183  6.803 
Ticari borçlar 7 57.813 32.061
Dönem kârı vergi yükümlülüğü 21 448  409 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 11 20.514 6.282

Uzun vadeli yükümlülükler 1.174.992 1.022.251

Finansal borçlar 5 954.796  811.373 
Alınan avanslar 11 - 210.785
Ticari borçlar 7 213.101 -
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 232  85 
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri 21 6.831 -
Diğer uzun vadeli yükümlülükler 11 32  8 

Özkaynaklar 2.847.035 2.532.906

Ödenmiş sermaye 14 500.000  224.000 
Hisse senedi ihraç primleri 14 25.770  301.770 
Kârdan ayrılmış kısıtlanmış yedekler 14 5.240  3.947 
İşletmenin geri satın alınan kendi hisseleri 14 (1.195)  (836)
Geçmiş yıllar kârları 14 1.980.332  1.826.713 
Net dönem kârı 14 336.888 177.312

Toplam kaynaklar 4.753.110 3.943.551

31 Aralık 2012 tarihli konsolide finansal tablolar, 28 Mart 2013 tarihinde Yönetim Kurulu adına Genel Müdür 
Yardımcısı İsmail Kazanç ve Muhasebe Müdürü Lütfü Vardı tarafından imzalanmıştır.

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

1 Ocak - 31 Aralık 2012 ve 2011 Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Bilançolar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Takip eden açıklama ve notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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Not referansları 1 Ocak - 1 Aralık 2012 1 Ocak - 31 Aralık 2011

Satış gelirleri 15 226.705 162.909
Satışların maliyeti (-) 15 (86.757) (62.754)

Brüt kâr 139.948 100.155

Genel yönetim giderleri (-) 16 (12.440) (13.777)
Pazarlama satış ve dağıtım giderleri (-) 16 (5.862) (10.738)
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışları 18 159.824 182.534
Diğer faaliyet gelirleri 18 1.265 1.747
Diğer faaliyet giderleri (-) 18 (1.117) (7.333)

Faaliyet kârı 281.618 252.588

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların 
kâr/zararlarından paylar 12 22.251 45.227
Finansal gelirler 19 90.678 52.203
Finansal giderler (-) 19 (48.696) (170.905)

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârı 345.851 179.113

Ertelenmiş vergi gideri (-) 21 (6.831) -
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri (-) 21 (2.132) (1.801)

Sürdürülen faaliyetler dönem kârı 336.888 177.312

Diğer kapsamlı gelir - -

Toplam kapsamlı gelir 336.888 177.312

Hisse başına kâr (tam TL) 20 0,67  0,35

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

1 Ocak - 31 Aralık 2012 ve 2011 Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Kapsamlı Gelir Tabloları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Takip eden açıklama ve notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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Ödenmiş 
sermaye

İşletmenin 
geri satın 

alınan
kendi hisseleri

Hisse senedi
ihraç primleri

Kârdan 
ayrılmış

kısıtlanmış 
yedekler

Geçmiş yıllar
kârları

Net dönem
kârı

Özkaynak
toplamı

1 Ocak 2011 224.000 - 301.770 3.127 1.625.941 214.245 2.369.083

Transferler - - -  820  213.425  (214.245) -
İşletmenin geri satın 
alınan kendi hisseleri - (836) - - - -  (836)
Dağıtılan temettüler - - - -  (12.653) -  (12.653)
Toplam kapsamlı gelir - - - - -  177.312  177.312 

31 Aralık 2011 224.000 (836) 301.770 3.947 1.826.713 177.312  2.532.906 

1 Ocak 2012 224.000 (836) 301.770 3.947 1.826.713 177.312 2.532.906

Transferler 276.000 - (276.000) 1.293 176.019 (177.312) -
İşletmenin geri satın 
alınan kendi hisseleri - (359) - - - - (359)
Dağıtılan temettüler - - - - (22.400) - (22.400)
Toplam kapsamlı gelir - - - - - 336.888 336.888

31 Aralık 2012 500.000 (1.195) 25.770 5.240 1.980.332 336.888 2.847.035

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

1 Ocak - 31 Aralık 2012 ve 2011 Hesap Dönemlerine Ait Konsolide 
Özkaynak Değişim Tabloları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Takip eden açıklama ve notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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Not referansları 1 Ocak - 31 Aralık 2012 1 Ocak - 31 Aralık 2011

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı

Toplam kapsamlı gelir  336.888 177.312

Vergi öncesi kâr ile işletme faaliyetlerinden sağlanan 
net nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler:

Vergi gideri 21  8.963 1.801
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışları 8,18  (159.824) (182.534)
Gerçekleşmemiş kur farkı (gelirleri)/giderleri  (47.884) 126.481
Faiz gelirleri 19  (52.714) (49.639)
Faiz giderleri 19  48.696 48.305
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kârlarındaki 
paylar 12  (22.251) (45.227)
Şüpheli ticari alacak karşılığı gideri 7  641 422
Türev finansal araçların gerçeğe uygun değerleme farkları 19  (1.313) (2.564)
Amortisman 17  598 291
Kıdem tazminatı karşılığı  147 (5)
Tahakkuk etmemiş finansman gideri 7  990 -
Dava karşılık giderleri 19  - -
Konusu kalmayan karşılıklar 7  (370) -

Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit  112.567 74.643

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:

Ticari alacaklardaki değişim  (26.345) (109.257)
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim  (25.173) 32.110
Stoklardaki değişim  (144.373) (80.381)
Verilen avanslar  (13.017) (54.296)
Ticari borçlardaki değişim  230.397 1.006
İlişkili taraflara borçlardaki değişim  380 3.302
Alınan avanslar  115.951 260.058
Diğer varlıklardaki değişim  (26.935) (952)
Diğer yükümlülüklerdeki değişim  14.256 (3.570) 
Ödenen vergiler  (2.093) (1.392)

İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit  235.615 121.271

Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları  (472.799) (107.699)
Yatırım amaçlı gayrimenkul çıkışları 8  2.184 -
Maddi duran varlıklara ilaveler 10  (1.702) (16)
Maddi olmayan duran varlıklara ilaveler  (138) (38)
İştiraklerden temettü geliri 12  12.835 6.496
Tahsil edilen faizler  61.081 35.418

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit  (398.539) (65.839)

Finansal yatırımlardaki azalış/artış   58.197  (28.738)
Ödenen faizler   (57.936) (47.048)
Alınan banka kredileri  509.705 575.540
Ödenen banka kredileri   (331.633) (399.047)
Ödenen temettü   (22.400) (12.653)
Hisse geri alımı   (359) (836)

Finansal faaliyetlerden elde edilen net nakit  155.574 87.218

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/artış  (7.350) 142.650

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 4  584.501 438.664

Nakit ve kredili mevduat hesapları kur farkları  (2.096) 3.187

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 4  575.055 584.501

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

1 Ocak - 31 Aralık 2012 ve 2011 Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Nakit Akım Tabloları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Takip eden açıklama ve notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

31 Aralık 2012 Tarihli Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(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 2012 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 2012 itibariyle toplam 
personel sayısı 289’dur (31 Aralık 2011: 105). Torunlar GYO’nun dönem sonu personel sayısı 204’dür (31 Aralık 
2011: 79) ve nihai ana ortağı Torun Ailesi’dir (Not 14).

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 Gayrimenkul Proje
   Yatırım ve Yönetim A.Ş. (“TRN”) 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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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. Torunlar Özyazıcı projenin tamamlanmasını takiben 2013 yılının 
içerisinde tasfiye başvurusunda bulunularak tasfiye edilmesi planlanmaktadır.

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 Bulcar 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 345.250 TL’dir. 

İştirakler

Torunlar GYO’nun iştirakleri, Türkiye’de faaliyet göstermekte olup, temel faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir: 

İştirak Faaliyet konusu

Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş. (“Yeni Gimat”)
Ankamall AVM ve Crowne Plaza Hotel 

mülk sahibi

Netsel Turizm Yatırımları A.Ş. (“Netsel”) Marmaris Marina işletmesi

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.
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar

Uygulanan muhasebe standartları

Şirket ve Türkiye’de yerleşik bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi işletmeleri, yasal defterlerini ve kanuni 
finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak 
tutmakta ve hazırlamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 
Esaslar Tebliğ” (“Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ”) ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların 
hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden 
sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir 
ve bu Tebliğ ile birlikte Seri: XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ” 
(“Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğ”) yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğe istinaden, işletmelerin finansal tablolarını 
Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UMS/UFRS”) göre 
hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe 
Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlananlardan farkları Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu (“KGMDSK”) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, 
benimsenen standartlara aykırı olmayan, KGMDSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama 
Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınacaktır.

Rapor tarihi itibarıyla, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK tarafından yayımlananlardan 
farkları KGMDSK tarafından henüz ilan edilmediğinden dolayı, ilişikteki finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı 
Tebliğ’i çerçevesinde UMS/UFRS’ye göre hazırlanmış olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından yapılan 
duyurular ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur.

Grup, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan 
prensipleri ve şartları, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı 
(“Maliye Bakanlığı”) tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarını esas almaktadır. SPK Finansal Raporlama 
Standartları’na göre hazırlanan bu konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık 
ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak bin Türk Lirası (“TL”) olarak hazırlanmıştır. Konsolide 
finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara SPK Finansal Raporlama Standartları 
uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.

Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi

SPK, 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Finansal Raporlama 
Standartları’na uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
enflasyon muhasebesi uygulamasına son vermiştir. Dolayısıyla konsolide finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 
tarihinden başlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmış UMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal 
Raporlama” standardı uygulanmamıştır.
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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 Şirket 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.

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 2012
%

31 Aralık 2011
%

TRN 99,99 99,99
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Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar

Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar, Şirket ve Bağlı Ortaklıkları 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 oransal konsolidasyon yöntemi kullanılmak suretiyle konsolidasyon kapsamına 
alınırlar. Oransal konsolidasyon yönteminde, Müşterek Yönetime Tabi İşletmelere ait finansal tablolarda yer alan 
varlık, yükümlülük, özkaynaklar, gelir ve giderler Grup’un sahip olduğu etkin ortaklık oranları ile konsolidasyon 
işlemine tabi tutulmaktadır. Müşterek kontrol edilen varlıklardan kaynaklanan yükümlülük ve giderler, tahakkuk 
esasına göre muhasebeleştirilir. Müşterek kontrole tabi ortaklıkların varlıklarının kullanılmasından ya da söz konusu 
varlıkların satışından elde edilen gelirden Grup’a düşen pay, ilgili ekonomik faydaların Grup’a akışının muhtemel 
olması ve tutarlarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi halinde kayda alınır.

Grup ile Grup’un müşterek olarak kontrol ettiği işletmeleri arasındaki işlemler neticesinde oluşan gerçekleşmemiş 
kâr ve zararlar, Grup’un müşterek yönetime tabi teşebbüsteki payı oranında elimine edilir.

31 Aralık 2012 ve 2011 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 2012
%

31 Aralık 2011
%

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 ise 18 Ekim 2010 tarihinde kurulmuş olup bu tarihten sonraki işlemler konsolidasyon kapsamına 
dahil edilmiştir.
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Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar ile ilgili dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli yükümlülükler ve net 
gelirler toplamı konsolide finansal tablolara oransal konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilmiş olup, bunlara ait 
birleştirilmiş tutarlar olarak aşağıda gösterilmiştir:

Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklardan elde edilen birleştirilmiş tutarlar (*)

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Dönen varlıklar 298.371 84.955
Duran varlıklar 348.752 276.195

Toplam varlıklar 647.123 361.150

Kısa vadeli yükümlülükler 212.546 72.299
Uzun vadeli yükümlülükler 298.473 154.525
Özkaynaklar 136.104 134.326

Toplam yükümlülükler ve özsermaye 647.123 361.150

Net dönem (zararı)/kârı (19.194) 62.754
(*) Yukarıda belirtilen birleştirilmiş tutarlar, oransal konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilen Müşterek Yönetime Tabi Ortaklığın, konsolidasyon 
amaçlı sınıflandırmalar ve düzeltme kayıtları sonrası kendi solo finansal tablolarında gösterildiği şekli ile bakiyelerini ifade etmektedir.

İştirakler

Grup’un, önemli etkilere sahip olduğu ancak kontrolünün olmadığı iştiraklerdeki yatırımlar, özkaynak yöntemiyle 
muhasebeleştirilmektedir. İştiraklerin elde edilmesi sonrasında oluşan kâr ve zararlardan Grup’un hissesine düşen 
tutarlar konsolide gelir tablosunda “özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlardan elde edilen kâr” 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 kârlar 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 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle iştiraklerdeki Torunlar GYO’nun doğrudan ve dolaylı oy hakları aşağıda 
gösterilmiştir (%):

31 Aralık 2012
%

31 Aralık 2011
%

Yeni Gimat 14,83 14,83
Netsel 44,60 44,60

İştiraklerden elde edilen birleştirilmiş tutarlar (*) 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Toplam varlıklar 1.378.389 1.298.052
Toplam yükümlülükler 253.369 236.961
Net dönem kârı 134.916 291.611

(*) 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.
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Yeni Gimat’dan elde edilen birleştirilmiş tutarlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Toplam varlıklar 1.345.990 1.265.554
Toplam yükümlülükler 243.696 227.405
Net dönem kârı 127.390 284.956

Netsel’den elde edilen birleştirilmiş tutarlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Toplam varlıklar 32.399 32.498
Toplam yükümlülükler 9.673 9.556
Net dönem kârı 7.526 6.655

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. Şirket, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren 
SPK’nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğini uygulamaya başlamıştır.

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. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile 
uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgilerde sınıflandırmalar yapılabilir. 31 Aralık 2012 tarihinde 
sona eren yıla ait konsolide mali tabloların karşılaştırmalı mali tablolarında bu amaç doğrultusunda yapılmış bir 
sınıflandırma bulunmamaktadır.

Standartlarda değişiklikler ve yorumlar

Grup cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK’nın Uluslararası Finansal 
Raporlama Yorumları Komitesi (UFRYK) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2012 tarihinde başlayan yıla ait dönemler 
için geçerli olan yeni ve revize edilmiş TMS/TFRS’lerdeki değişiklik ve yorumlardan Grup’un finansal tabloları 
üzerinde etkisi olan değişiklik ve yorumları uygulamıştır.
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1 Ocak 2012 tarihinde başlayan dönemler için geçerli olan değişiklik ve yorumlar:

• UFRS 7 (değişiklik), “Finansal Araçlar: Açıklamalar”, 1 Temmuz 2011 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, transfer işlemlerinde şeffaflığı arttırma ve finansal varlık 
transferleri ile ilgili maruz kalınan risklerin ve bu risklerin işletmenin finansal durumu üzerindeki etkilerinin daha 
iyi anlaşılması amacını taşımaktadır.

• UFRS 1 (değişiklik), “UFRS’nin İlk Defa Uygulanması”, 1 Temmuz 2011 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, bir işletmenin fonksiyonel para biriminin 
hiperenflasyona maruz kalması sebebiyle UFRS’lere uygunluk sağlayamadığı bir dönemin ardından nasıl 
UFRS’ye uygun finansal tablo yayınlayacağını açıklamaktadır.

• UMS 12 (değişiklik), “Gelir Vergileri”, 1 Ocak 2012 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 
dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, makul değeri ile ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin ertelenen 
vergi varlık ve yükümlülüklerinin ölçümlemesine ilişkin mevcut prensiplere istisna getirmektedir. 

Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanması benimsenmemiş standartlar: 

• UMS 19 (değişiklik), “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklikler, koridor metodunu yürürlükten kaldırmakta ve finansal 
giderlerin net fonlama temelinde hesaplanmasını öngörmektedir. Erken uygulamaya izin vermektedir.

• UMS 1 (değişiklik), “Finansal Tabloların Sunumu, Diğer Kapsamlı Gelir”, 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu 
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişikler sonucu ortaya çıkan temel gelişme 
işletmelerin diğer kapsamlı gelir altında gösterdiği hesapları potansiyel olarak gelir tablosu ile ilişkilendirilecek 
olarak gruplaması zorunluluğunun getirilmesidir. Değişiklik diğer kapsamlı gelirde hangi kalemlerin 
gösterileceğinden bahsetmemektedir. Erken uygulamaya izin verilmektedir.

• UFRS 9, “Finansal Araçlar”, 1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 
dönemlerinde geçerlidir. Bu standart, UMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” standardının 
değiştirilme sürecinde ilk adımdır. UFRS 9 finansal araçların ölçümünde ve sınıflandırılmasında yeni zorunluluklar 
getirmektedir.

• UFRS 10, “Konsolide Finansal Tablolar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 
dönemlerinde geçerlidir. Standart, kontrol konseptini bir işletmenin konsolidasyon kapsamına alınması için 
belirleyici unsur kabul ederek varolan prensipleri geliştirmektedir. Standart, kontrolün belirlenmesinin zor olduğu 
durumlarda ek açıklamalar getirmektedir.

• UFRS 11, “Müşterek Anlaşmalar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 
dönemlerinde geçerlidir. Standart, ortak düzenlemelerin yasal şekli yerine düzenlemenin sağladığı haklara 
ve yükümlülükleri vurgulayarak ortak düzenlemelere daha gerçekçi bir bakış açısı getirmektedir. İki çeşit 
ortak düzenleme tanımlanmaktadır: müşterek faaliyetler ve iş ortaklıkları. Standart ile iş ortaklarının oransal 
konsolidasyon yöntemine son verilmiştir.

• UFRS 12, “Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart ortak düzenlemeler, iştirakler, özel amaçlı araçlar 
ve diğer bilanço dışı araçlar da dahil olmak üzere diğer işletmelerde bulundurulan tüm paylara ilişkin açıklama 
yükümlülüklerini içermektedir.

• UFRS 13, “Makul Değer Ölçümü”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 
dönemlerinde geçerlidir. Standart, tam bir makul değer tanımı ve tüm UFRS’lerde uygulanacak tek bir ölçüm ve 
açıklamalar kaynağı sağlayarak tutarlılığın geliştirilmesi ve karmaşıklığın azaltılmasını amaçlamaktadır.
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• UMS 27 (revize), “Bireysel Finansal Tablolar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, UMS 27’nin kontrol ile ilgili hükümlerinin yeni UFRS 10’da ele 
alınmasından sonra geride kalan bireysel finansal tablolar ile ilgili hükümleri içermektedir.

• UFRYK 20, Madenlerle ilgili üretim sırasında oluşan sökme maliyetleri.

• UMS 28 (revize), “İştirakler ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, yeni UFRS 11’in yayınlanmasının ardından özkaynak 
yöntemiyle muhasebeleştirilecek iş ortaklıkları ve iştirakler ile ilgili yükümlülükleri içermektedir.

• UFRS 7 (değişiklik), “Finansal Araçlar: Açıklamalar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, halihazırda geçerli olan dipnot açıklamalarının iyileştirilerek 
UFRS ve ABD’de Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri’ne finansal tablo hazırlayan şirketler arasındaki 
karşılaştırılabilirliğin arttırılması amacını taşımaktadır.

• UMS 32 (değişiklik), “Finansal Araçlar: Sunum”, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik ile UMS 32, “Finansal Araçlar: Sunum” standardında bulunan 
uygulama rehberi bilançoda bulunan finansal varlık ve finansal yükümlülüklerin netleştirilmesi konusunda daha 
açıklayıcı olması amacıyla güncellenmiştir.

• UFRS 1 (değişiklik), “UFRS’nin İlk Defa Uygulanması”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, ilk kez UFRS uygulayan şirketlerin piyasa faiz oranından daha 
az bir maliyet ile kullandıkları kamu kredilerinin muhasebeleştirilmesini içermektedir.

• UFRS’lerin geliştirilmesi projesi kapsamında, 2011 yılı içinde 5 tane standarda değişiklik getirilmiştir. UFRS 1, 
UMS 1, UMS 16, UMS 32 ve UMS 34. Bu değişiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.

Grup yukarıda yer alan değişikliklerin operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren 
uygulayacaktır. 

2.3. Muhasebe politikaları ve tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar 

Muhasebe politikaları ve muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar olması durumunda, yapılan önemli 
değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal 
tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin 
yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde, hem de ileriye yönelik 
olarak uygulanır. Grup’un cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişiklik olmamıştır.

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 22).
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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.

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 UMS 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.
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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).

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 UMS 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 15).

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 21).

Grup’un müşterek yönetime tabi ortaklıklarından Torunlar Özyazıcı ve Torunlar GYO-Torun Yapı- Kapıcıoğlu 
adi ortaklık statüsünde olup, kurumlar vergisi mükellefiyeti yoktur. Diğer taraftan müşterek yönetime tabi 
ortaklıklardan TTA anonim şirket statüsünde kurulmuş olup Kurumlar Vergisi Kanunu’na tabidir. Vergi, doğrudan 
özkaynaklar altında muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmaması koşuluyla, kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir. 
Aksi takdirde vergi de ilgili işlemle birlikte özkaynaklar altında muhasebeleştirilir. 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. 
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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 21). 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. Ertelenen vergi hesabı sadece müşterek yönetime 
tabi ortaklıklardan TTA’nın konsolide finansal tablolarda yer alan varlık ve yükümlülüklerinin kayıtlı değeri ile vergi 
değeri arasındaki geçici farklar üzerinden yapılmıştır.

Kıdem tazminatı karşılığı 

Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in, 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 2012 tarihi itibariyle 
3.033 TL ile sınırlandırılmıştır (31 Aralık 2011: 2.732 TL).

Tanımlanmış sosyal yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri ile ilgili ayrılan karşılık öngörülen yükümlülük yöntemi 
kullanılarak hesaplanır. Tüm aktüeryal kârlar ve zararlar konsolide kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir.

UFRS, 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.

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).
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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 (UMS 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).

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 kârı 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. 
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İnşaat Sözleşmeleri

Grup’un UMS 11 “İnşaat Sözleşmeleri” kapsamına giren bir faaliyeti yoktur. Grup’un gayrimenkul alanındaki 
faaliyetleri UFRYK 15 “Gayrimenkul İnşaatına Yönelik Anlaşmalar” adlı yorumda da teyit edildiği üzere UMS 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 2012 itibariyle satış 
amaçlı elde tutulan duran varlıkları yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).

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.
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Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri, gayrimenkulün geliştirilmesi veya kıymetinin artırılmasına 
yönelik gelecekteki yatırım harcamalarını ve söz konusu harcamalardan gelecekte elde edilecek yararları 
yansıtmaz.

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). 

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.
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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.

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

Şirket’in İMKB’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.
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Hisse başına kazanç

Konsolide kapsamlı gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, ana ortaklık payına düşen konsolide net kârın 
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.

Temettüler

Grup, temettü gelirlerini ilgili temettüyü alma hakkı oluştuğu tarihte, konsolide finansal tablolara yansıtmaktadır. 
Temettü borçları kâr dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük olarak konsolide finansal 
tablolara yansıtılır.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar, dönem kârına 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 24).

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, 2011 ve 2012 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 2012 
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

31 Aralık 2011 
Ekspertiz

raporu tarihi Değerleme yöntemi
İskonto

oranı (*)
Yıllık kira

artış oranı
Kapitalizasyon

oranı
Emsal m2 değeri

TL (tam)

Mall of İstanbul 27/02/2012 Gelir indirgeme %10,50 %3,00 %7,50 -
Bursa Korupark AVM 27/02/2012 Gelir indirgeme %10,10 %2,00 %8,10 -
Torium AVM 27/02/2012 Gelir indirgeme %10,50 %3,00 %7,50 -
Bursa Zafer Plaza AVM 27/02/2012 Gelir indirgeme %10,50 %3,00 %7,50 -
Antalya Deepo AVM 27/02/2012 Gelir indirgeme %10,10 %3,00 %7,10 -
Bulvar Samsun AVM 27/02/2012 Gelir indirgeme %10,50 %3,00 %7,50 -
Bursa Korupark bağımsız 
bölümler 27/02/2012 Gelir indirgeme - - - 500-1.750
Torun Tower 27/02/2012 Emsal karşılaştırma - - - 26.698
Antalya Deepo ilave arsalar 27/02/2012 Emsal karşılaştırma - - - 150-500
İstanbul İkitelli Kayabaşı arsa 27/02/2012 Emsal karşılaştırma - - - 350
İstanbul Beyoğlu Kemankeş 
binası 27/02/2012 Emsal karşılaştırma - - - 11.333

(*) 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 2012 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.
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No: 1 Tebliğ hükümlerince 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 (Standart 
Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’ye hazırlatılan 27 Şubat 2012 tarihli ve SvP_11_TRGYO_10 numaralı 
ekspertiz raporunda söz konusu gayrimenkulün 31 Aralık 2011 tarihindeki gerçeğe uygun değeri 600.229 TL olarak 
belirlenmiştir).

ii. Şirket, 31 Aralık 2012 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 1.114 adet daire ve 1 ofis bloğu içerisinde 116 adet ofis yer alacak 
olup, AVM’nin toplam kiralanabilir alanı 150.000 m2 olarak belirlenmiştir. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle projenin 
tamamlanma oranı %50’dir. Projenin 2013 yılının son çeyreğinde tamamlanacağı 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 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 (Standart Gayrimenkul 
Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’ye hazırlatılan 27 Şubat 2012 tarihli SvP_11_TRGYO_08 numaralı ekspertiz 
raporunda söz konusu gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri 839.056 TL olarak belirlenmiştir).

Projenin belirlenen gerçeğe uygun değerinin, yatırım amaçlı gayrimenkuller ve stok olarak dağılımının, mevcut 
tamamlanma seviyesinde sağlıklı bir şekilde yapılamamasından dolayı Grup 2012 yılına ilişkin bir değer artışını 
yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerine yansıtmamıştır. 31 Aralık 2012 itibariyle Mall of İstanbul Projesine ilişkin 
yatırım amaçlı gayrimenkuller içerisinde 609.314 TL, stoklar içerisinde 366.348 TL olmak üzere toplam 975.652 TL 
konsolide mali tablolarda yer almakta olup projenin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle belirlenen gerçeğe uygun değeri 
1.002.014 TL’dir.

iii. Şirket, 31 Aralık 2012 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 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 (Standart 
Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’ye hazırlatılan 27 Şubat 2012 tarihli ve SvP_11_TRGYO_04 numaralı 
ekspertiz raporunda söz konusu gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri 567.276 TL olarak belirlenmiştir). Torium 
projesi kapsamında, Torium AVM’den bağımsız olarak inşa edilen Torium Konutları stoklar içerisinde takip 
edilmektedir (Not 9).

iv. Şirket’in 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller altında sınıflandırdığı, İstanbul İli, Beykoz 
İlçesi’nde kain 71.909 m2 yüzölçümlü arsası mevcuttur. Söz konusu arsa üzerinde 5 Yıldızlı Otel ve Apart Otel 
(Villa) projesi yapılması planlanmaktadır.
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No: 1 Tebliğ hükümlerince 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 2012 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller altında sınıflandırdığı, İstanbul İli, Şişli İlçesi, 
2.Bölge’de kain 14.992 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 
106.929 m2 brüt alanlı, 152 bağımsız bölüm ve tek bloktan oluşmaktadır.

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. (Standart 
Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş.’ye hazırlatılan 27 Şubat 2012 tarihli ve SvP_11_TRGYO_02 numaralı 
ekspertiz raporunda söz konusu gayrimenkulün 31 Aralık 2011 tarihindeki gerçeğe uygun değeri 253.266 TL olarak 
belirlenmiştir).

vi. Şirket’in 31 Aralık 2012 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 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 (Standart 
Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş.’ye hazırlatılan 27 Şubat 2012 tarihli 2012/SvP_11_TRGYO_14 numaralı 
ekspertiz raporunda söz konusu gayrimenkulün 31 Aralık 2011 tarihindeki gerçeğe uygun değeri 185.808 TL olarak 
belirlenmiştir).

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 2012 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 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 (Standart 
Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş.’ye hazırlatılan 27 Şubat 2012 tarihli ve SvP_11_TRGYO_09 numaralı 
ekspertiz raporunda söz konusu gayrimenkulün 31 Aralık 2011 tarihindeki gerçeğe uygun değeri 176.777 TL olarak 
belirlenmiştir). Bu tutarlar ilgili gayrimenkulün Şirket hissesine düşen kısmı nispetindedir.
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viii. Şirket’in, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller altında sınıflandırdığı, Antalya İli, Merkez 
İlçesi, Koyunlar Köyü’nde (Deepo AVM’ye bitişik parsellerde) kain 79.334 m2 yüzölçümlü arsası mevcuttur. 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 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 (Standart 
Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş.’ye hazırlatılan 27 Şubat 2012 tarihli ve 2012/SvP_11_TRGYO_15 
numaralı ekspertiz raporunda söz konusu gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri toplam 46.561 TL olarak 
belirlenmiştir). 

ix. Şirket, 31 Aralık 2012 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.

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_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 belirlenmiş olup Grup’un %40’lık iştirak oranı üzerinden hissesine düşen karşılığı 52.523 
TL’dir. (Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş.’ye hazırlatılan 27 Şubat 2012 tarihli ve 2012/SvP_11_
TRGYO_16 numaralı ekspertiz raporunda söz konusu arsa üzerinde tahsis olunan irtifak hakkı ile yapılmakta olan 
AVM binasının 31 Aralık 2011 tarihindeki gerçeğe uygun değeri 103.583 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 2012 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 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 (Standart 
Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş.’ye hazırlatılan 27 Şubat 2012 tarihli ve 2012/SvP_11_TRGYO_03 
numaralı ekspertiz raporunda söz konusu gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri 21.292 TL olarak belirlenmiştir).

xi. Şirket, 31 Aralık 2012 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 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 (Standart 
Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş.’ye hazırlatılan 27 Şubat 2012 tarihli ve 2012/SvP_11_TRGYO_06 
numaralı ekspertiz raporunda söz konusu gayrimenkulün 31 Aralık 2011 tarihindeki gerçeğe uygun değeri 17.119 
TL olarak belirlenmiştir.)
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xii. Şirket’in, 31 Aralık 2012 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.

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_11 numaralı ekspertiz raporunda söz konusu 
gayrimenkulün 31 Aralık 2012 tarihindeki gerçeğe uygun değeri 16.645 TL olarak belirlenmiştir (Standart 
Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş.’ye hazırlatılan 27 Şubat 2012 tarihli ve 2012/SvP_11_TRGYO_11 
numaralı ekspertiz raporunda söz konusu gayrimenkulün 31 Aralık 2011 tarihindeki gerçeğe uygun değeri 16.645 
TL olarak belirlenmiştir).

2.6. Portföy sınırlamalarına uyum

Finansal tablo dipnotlarından Not 26: ‘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 26’da 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 
projelerle 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 kâr dikkate alınmaktadır.
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a) 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 kâr

YAG değer
artış/

(azalışları) (*)
Faaliyet

kârı/(zararı)
Amortisman

ve itfa payları

Yatırım
harcamaları

(**)

İştiraklerden
elde edilen

gelir

Alışveriş merkezleri
Korupark AVM 60.133 44.525 92.682 137.055 - 2.157 -
Torium AVM 49.482 28.226 17.683 45.950 - 975 -
Antalya Deepo AVM 16.070 12.689 26.615 37.950 - 214 -
Antalya Deepo İlave Arsa - - 613 613 - 6.985 -
Zafer Plaza AVM 13.950 10.174 21.171 31.345 - - -
Bulvar Samsun AVM 1.644 674 3.185 3.483 - 7.905 -

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 - - -
Ali Sami Yen Projesi - - - (788) - 17.523 -

İnşa aşamasında olan projeler
Mall of Istanbul Projesi - - - (3.495) - 186.315 -
Torun Tower - - (2.568) (2.568) - 28.864 -

Proje geliştirmek üzere elde tutulan 
gayrimenkuller
Paşabahçe arazisi - - 17 (35) - 355.776 -
Kemankeş binası - - 426 426 - - -
Maltepe arsası - - - - - - -
Kayabaşı arsası - - - - - - -

İştirakler
Ankamall ve Crowne Plaza 
Hotel (Yeni Gimat) - - - - - - 18.892
Netsel - - - - - - 3.359

Dağıtılmamış 735 114 - (9.135) 598 - -

Toplam 226.705 139.948 159.824 281.618 598 666.650 22.251

(*) 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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b) 31 Aralık 2011 itibariyle ve bu tarihte sona eren dönem için, raporlanabilir bölümler itibariyle endüstriyel 
bölümlere göre gruplanmış bilgiler aşağıdaki gibidir:

Toplam
bölüm 

geliri Brüt kâr

YAG değer
artış/

azalışları (*)
Faaliyet

kârı/ (zararı)
Amortisman

 ve itfa payları

Yatırım
harcamaları

(**)

İştiraklerden
elde edilen

gelir

Alışveriş merkezleri
Korupark AVM 51.525 37.830 59.438 97.268 - 281 -
Torium AVM 48.094 26.602 9.446 36.048 - 7.954 -
Antalya Deepo AVM 14.968 11.214 16.932 26.248 - 339 -
Antalya Deepo İlave Arsa - -   4.345 4.345 - 1.927 -
Zafer Plaza AVM 8.900 6.491 33.621 40.112 - - -
Bulvar Samsun AVM - - 30.820 30.634 - 10.140 -
Korupark bağımsız bölümler - - 7.182 7.182 - - -

Konut projeleri
Korupark 3. Etap Konutlar - - - (1.724) - 27.632 -
Nishistanbul Projesi 11.809 5.131 - 4.888 - 316 -
Korupark 1./2.Etap Konutlar 25.379 12.572 - 11.632 - - -
Torium Konutlar 569 (177) - (5.631) - 5.359 -
Ali Sami Yen Projesi - - - (324) -

İnşa aşamasında olan projeler
Mall of Istanbul Projesi - - - (6.874) - 145.722 -
Torun Tower - - 10.316 10.316 - 5.214 -

Proje geliştirmek üzere elde tutulan 
gayrimenkuller
Kemankeş binası - - 5.046 5.046 - - -
Kayabaşı arsası - - 5.388 5.388 - - -
Maltepe arsası - - - - - 16.421 -

İştirakler
Ankamall ve Crowne Plaza 
Hotel (Yeni Gimat) - - - - - - 42.259
Netsel - - - - - - 2.968

Dağıtılmamış 1.665 492 - (11.966) 291 140 -

Toplam 162.909 100.155 182.534 252.588 291 223.252 45.227

(*) 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 2012 31 Aralık 2011

Kasa 2 2
Banka
   - Vadesiz mevduat 2.289 191
   - Vadeli mevduat 577.135 596.934
Diğer hazır değerler 147 261

579.573 597.388

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla konsolide nakit akım tablolarında yer alan nakit ve nakit benzeri kalemler 
aşağıdaki gibidir.

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Nakit ve nakit benzerleri 579.573 597.388
Eksi: Vadeli mevduat faiz tahakkuku (4.518) (12.887)

Nakit akım tablosundaki hazır değerler 575.055 584.501

Nakit ve nakit benzeri varlıkların vade dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

30 güne kadar 452.181 438.619
30 - 90 gün arası 127.392 158.769

579.573 597.388

Nakit ve nakit benzeri değerlerin TL cinsinden yabancı para dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

ABD Doları 264.292 166.915
Avro 10.929 43.542

275.221 210.457

Vadeli mevduatlara ilişkin ortalama etkin yıllık faiz oranları (%):

31 Aralık 2012
(%)

31 Aralık 2011
(%)

ABD Doları %5,38 5,52
Avro %3,05 4,17
Türk Lirası %8,25 11,44
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NOT 5 - FİNANSAL VARLIKLAR VE BORÇLAR

Finansal Yatırımlar

Vadesi üç aydan uzun vadeli mevduatlar:

Para cinsi Faiz oranı (%) Vade 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Avro
%12,50 Ocak 2012 - 58.197

Finansal Borçlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Kısa vadeli banka kredileri 81.855 160.604
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları 184.150 128.539
Uzun vadeli banka kredileri 954.796 811.373

1.220.801 1.100.516

31 Aralık 2012

Ağırlıklı
ortalama etkin

faiz oranı (%)
Para

birimi
Orijinal

tutar
TL

karşılığı

Kısa vadeli banka kredileri %5,08 ABD Doları 27.073 48.261
%3,85 Avro 10.087 23.722
%6,05 TL 9.872 9.872

Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli 
kısmı %5,21 ABD Doları 81.010 144.409

%3,77 Avro 16.868 39.668
%7,50 TL 73 73

Uzun vadeli banka kredileri %4,49 ABD Doları 358.405 638.891
%3,94 Avro 104.565 245.905
%7,50 TL 70.000 70.000

Toplam banka kredileri 1.220.801
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31 Aralık 2011

Ağırlıklı
ortalama etkin

faiz oranı (%)
Para

birimi
Orijinal

tutar
TL

karşılığı

Kısa vadeli banka kredileri %5,03 ABD Doları 45.344 85.650
%14,50 TL 38.027 38.027
%4,93 Avro 15.110 36.927

Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli 
kısmı %5,88 ABD Doları 49.783 94.034

%4,94 Avro 14.118 34.505

Uzun vadeli banka kredileri %5,02 ABD Doları 290.408 548.556 
%4,94 Avro 107.545  262.817

Toplam banka kredileri 1.100.516

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla uzun vadeli banka kredilerinin geri ödeme planı aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

2013 - 148.125
2014 235.390 170.750
2015 160.539 140.588
2016 ve sonrası 558.867 351.910

954.796 811.373

Kredilerin yeniden fiyatlandırmaya kalan sürelerine ilişkin faize duyarlılık dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

3 aydan kısa (*) 544.862 685.170
3 - 12 ay arası 675.939 415.346

1.220.801 1.100.516

(*) Grup’un 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 244.694 TL tutarındaki kredisinin 37.397 TL’lik bölümünün faizi 24 Ocak 2014 tarihine kadar %2,66 
oranından sabitlenmiştir (31 Aralık 2011: %3,96). 
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NOT 6 - DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER

31 Aralık 2011
Türev ürün Rayiç değer

Türev finansal araçlar tutarı yükümlülük

Faiz para swap işlemleri  288.239  (1.313)

 288.239  (1.313)

Grup, 9 Haziran 2009 tarihinde uzun vadeli kredisinin 24 Ocak 2010 ile 24 Ocak 2012 arasındaki Euribor’a 
endeksli faiz ödemelerini sabitlemek için faiz para swap işlemine girmiş, Euribor’u 2009-2012 aralığı için %2,74, 
kredinin toplam faizini %4,94 olarak sabitlemiştir. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Grup’un faiz para swap işlemi 
bulunmamakta olup 5.000 ABD doları (8.963 TL) tutarında döviz satım taahhüdü bulunmaktadır. 

NOT 7 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 

Kısa vadeli ticari alacaklar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Alacak senetleri (**) 91.006  56.734
İlişkili taraflardan alacaklar (Not 22) (*) 28.480  3.307
Ticari alacaklar 12.771  9.372
Alınan çekler 2.328  1.632
Müteşebbis ortaklardan alacaklar 2  2.332

134.587 73.377

Eksi: Şüpheli ticari alacaklar (2.567)  (2.296)
Eksi: Tahakkuk etmemiş finansman gideri (990) -

131.030 71.081

(*) Grup, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Torunlar GYO-Torun Yapı-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığına 72.096 TL tutarında, Ali Sami Yen Projesi kapsamında, 
kaynak sağlamış olup, söz konusu tutarın müşterek yönetime tabi ortaklıktaki Grup payı oranı olan %65’i aşan kısmı 25.234 TL, ilişkili taraflardan 
alacaklar içerisinde Torunlar GYO-Torun Yapı-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı’ndan alacaklar olarak gösterilmiştir. 
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Uzun vadeli ticari alacaklar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Alacak senetleri (**) 50.387 60.079
Eksi: Tahakkuk etmemiş finansman gideri - -

50.387 60.079
(**) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle kısa ve uzun vadeli alacak senetlerinin 127.497 TL’si Mall of İstanbul projesinden, geriye kalan 13.896 TL ise 
Korupark 3. Etap konut projelerinden oluşmaktadır (31 Aralık 2011: Mall of İstanbul 95.251 TL, Korupark 3. Etap 21.562 TL). 

Şüpheli ticari alacaklar karşılığının dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Dönem başı (2.296) (1.874)
Dönem içinde ayrılan karşılıklar (641) (422)
Konusu kalmayan karşılıklar 370 -

Dönem sonu (2.567)  (2.296)

Karşılık ayrılan şüpheli ticari alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

3-6 ay arası (564) (293)
6 aydan daha uzun (2.003) (2.003)

(2.567) (2.296)
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Kısa vadeli ticari borçlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Ticari borçlar (*) 54.034 30.217
İlişkili taraflara borçlar (Not 22) 7.183 6.803
Müteşebbis ortaklara borçlar 3.309 1.033
Borç senetleri 470 811

64.996 38.864

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle ticari borçların büyük bölümü devam etmekte olan projelere ilişkin olarak 
taşeronlara olan borçlardan oluşmaktadır.

Uzun vadeli ticari borçlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Ticari borçlar (*) 213.000 -
Borç senetleri 101 -

213.101 -
(*) Uzun vadeli ve kısa vadeli ticari borçların 221.456 TL’si Özelleştirme İdaresi başkanlığından ihale ile alınan Paşabahçe arazisine ilişkin olup, bu tutarın 
8.456 TL’si kısa vadelidir. 

Söz konusu arazi alımına ilişkin olarak yapılacak olan ödemelerin tutarları ve ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir:

2013 8.456
2014 71.000
2015 71.000
2016 71.000

221.456
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NOT 8 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2012 İlaveler Çıkışlar Transferler
Gerçeğe uygun
değer değişimi 31 Aralık 2012

Alışveriş Merkezleri
Bursa Korupark AVM 600.229 2.157 - - 92.682 695.068
Torium AVM 567.276 975 (2.184) - 17.683 583.750
Antalya Deepo AVM 197.763 214 - (11.955) 26.615 212.637
Antalya Deepo ilave arsa 34.606 6.985 - 11.955 613 54.159
Bursa Zafer Plaza AVM 176.777 - - - 21.171 197.948
Bulvar Samsun AVM 41.433 7.905 - - 3.185 52.523
Korupark bağımsız bölümler 16.645 - - - - 16.645

İnşa aşamasındaki yatırım amaçlı 
gayrimenkuller
Mall of İstanbul (*) 531.084 78.230 - - - 609.314
Torun Tower (**) 253.266 28.864 - - (2.568) 279.562

Geliştirme amaçlı elde tutulan 
gayrimenkuller
Paşabahçe arazisi - 355.776 - - 17 355.793
Kayabaşı arsa 21.292 - - - - 21.292
Kemankeş binası 17.119 - - - 426 17.545

2.457.490 481.106 (2.184) - 159.824 3.096.236
(*) Mall of İstanbul projesine ilişkin inşaat ruhsatı 18 Mart 2011 tarihinde alınmıştır. 
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 2012 itibariyle, 759 konut ve 97 ofis olmak üzere toplam 856 ünitenin ön satış taahhüt sözleşmelerine istinaden 376.868 TL 
tutarında avans alınmıştır (Not 11).
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.
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.
(**) 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 yılının 
ilk çeyreği içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. 
(***) 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. 
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31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla söz konusu alıma ilişkin toplam bedelin 142 milyon TL’si peşin olarak verilmiş olup, 
geriye kalan 213 milyon TL 4 yılda eşit ana para ödemeleri ile ve %9 yıllık faiz oranı üzerinde ödenecektir.

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Yatırım amaçlı gayrimenkuller Ruhsat tarihi Tamamlanma tarihi Tamamlanma yüzdesi

Bursa Korupark AVM Mayıs 2006 Temmuz 2007 %100
Mall of İstanbul projesi Mart 2011 4.Çeyrek 2013 %52
Torium AVM Temmuz 2008 Ekim 2010 %100
Torun Tower projesi Eylül 2011 1.Çeyrek 2014 %18
Antalya Deepo AVM (Bkz. Not 1) Ekim 2004 %100
Bursa Zafer Plaza AVM Mart 2009 Ekim 1999 %100
Bulvar Samsun AVM Temmuz 2010 Temmuz 2012 %100
Korupark bağımsız bölümler Haziran 2008 2008 %100

1 Ocak 2011 İlaveler Çıkışlar Transferler (*)

Gerçeğe 
uygun değer

değişimi 31 Aralık 2011

Bursa Korupark AVM 540.510 281 - - 59.438 600.229
Torium AVM 549.876 7.954 - - 9.446 567.276
Mall of İstanbul (*) 645.787  88.530 - (203.233) - 531.084
Torun Tower 237.736 5.214 - - 10.316 253.266
Antalya Deepo AVM 180.492 339 - - 16.932 197.763
Bursa Zafer Plaza AVM 143.156 - - - 33.621 176.777
Bulvar Samsun AVM - 10.140 - 473 30.820 41.433
Antalya Deepo ilave arsa 28.334 1.927 - - 4.345 34.606
Nishistanbul mağazalar 25.673 316 - (25.989) - -
Kayabaşı arsa 15.904 - - - 5.388 21.292
Kemankeş binası 12.073 - - - 5.046 17.119
Korupark bağımsız bölümler 9.324 139 - - 7.182 16.645

2.388.865 114.840 - (228.749) 182.534 2.457.490
(*) Cari dönem transfer tutarı konut yapılmak üzere stoklara devredilen arsa maliyetlerinden oluşmaktadır.
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31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin üzerindeki kredilerden kaynaklanan 
ipotekler aşağıdaki gibidir:

Orijinal tutar Döviz cinsi 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Mall of İstanbul (*) 300.000 ABD Doları 534.780 566.670
Bursa Korupark AVM 225.000 Avro 529.133 549.855
Torium 120.000 ABD Doları 213.912 226.668
Torun Tower  100.000 ABD Doları 178.260 188.890
Paşabahçe arazisi 347.900 TL 347.900 -

1.803.985 1.532.083
(*) Söz konusu ipotek 31 Mayıs 2011 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. lehine tesis edilmiştir.

Geliştirme aşamasındaki Mall of İstanbul ve Torun Tower projeleri ile ilgili olarak yatırım amaçlı gayrimenkuller 
üzerinde 2012 yılında aktifleştirilen borçlanma maliyetlerinin toplam tutarı sırasıyla 3.536 TL ve 4.379 TL olup 2012 
yılı Temmuz ayında faaliyete başlayan Bulvar Samsun AVM projesine ilişkin olarak 133 TL tutarında borçlanma 
maliyeti aktifleştirilmiştir.

NOT 9 - STOKLAR

Kısa vadeli stoklar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Arsalar (*) 16.421 16.421

Tamamlanmış konutlar 103.535 50.930
   - Korupark 3. etap (***) 56.619 -
   - Nishistanbul (**) 27.828 30.683
   - Korupark 2. etap (***) 10.588 10.432
   - Torium 6.239 7.552
   - Korupark 1. etap (***) 2.261 2.263

Tamamlanmamış konutlar 366.349 31.294
   - Korupark 3. etap (***) - 31.294
   - Mall of İstanbul projesi 366.349 -

Diğer 1.201 2.160

487.506 100.805

Geliştirme aşamasındaki Mall of İstanbul ve Ali Sami Yen projesi kapsamındaki konutlar üzerinde sırasıyla 2.102 TL 
ve 1.969 TL tutarında borçlanma maliyeti aktifleştirilmiştir. Korupark 3. etap geliştirmesine ilişkin olarak dış kaynak 
kullanılmamış olduğundan, bu proje üzerinde herhangi bir borçlanma maliyeti aktifleştirilmemiştir. 

(*) 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 16.421 TL tutarındaki arsa 19 Temmuz 2011’de, üzerinde konut projesi gerçekleştirmek amacıyla satın alınan 
İstanbul İli, Maltepe İlçesi 251 adada bulunan arsadan oluşmaktadır.
(**) İstanbul İli, Yenibosna mahallesinde 243DS3A pafta, 338 ada, 1 parselde kayıtlı Nishistanbul projesinde bulunan 8 adet ofis (brüt 2.150 m2), 
3 adet konut (brüt 291 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 83.207,30 m2’lik arsa üzerinde 
Bursa Korupark Evleri projesine başlamıştır. Projenin 343 konuttan oluşan birinci etabı ile ilgili 31 Aralık 2012 tarihine kadar 54.873,10 m2’lik 329 
konutun satışı ve teslimatını gerçekleştirmiştir (31 Aralık 2011: 54.873,10 m2’lik 329 adet). Birinci etabın inşaatı 2008 yılında tamamlanmıştır. 
Projenin 403 konuttan oluşan ikinci etabı ile ilgili 31 Aralık 2012 tarihine kadar 57.371,01 m2’lik 360 konutun satışı ve teslimatını gerçekleştirmiştir 
(31 Aralık 2011: 56.479,42 m2’lik 356 adet). İkinci etabın inşaatı 2009 yılında tamamlanmıştır. Birinci ve ikinci etapta 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 
satışlar sonrası kalan satılabilir sırasıyla 2.245,90 m2’lik 14 daire ve 9.349,99 m2’lik 43 daire bulunmaktadır (31 Aralık 2011: 2.245,90 m2’lik 14 adet 
ve ikinci etap 10.241,58 m2’lik 47 adet). 
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 2012 itibariyle toplam 286 adet konutun satışı ve teslimatı gerçekleştirilmiş olup projenin 
2013 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir. 
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Uzun vadeli stoklar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Tamamlanmamış konutlar
   - Mall of İstanbul projesi - 258.264
   - Ali Sami Yen projesi 21.665 4.142

21.665 262.406

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla söz konusu stoklara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Stoklar Ruhsat tarihi Tamamlanma tarihi Tamamlanma yüzdesi

Nishistanbul 
   - konutlar  Haziran 2008 Aralık 2010 %100
   - ofisler Haziran 2008 Aralık 2010 %100
   - ticari üniteler Haziran 2008 Aralık 2010 %100
 
Korupark 
   - 1. etap konutlar Haziran 2008 Ocak 2008 %100
   - 2. etap konutlar Haziran 2008 Aralık 2008 %100
   - 3.etap konutlar Haziran 2011 1.Çeyrek 2013 %97

Torium 
   - konutlar Temmuz 2008 Aralık 2011 %100

Mall of İstanbul 
   - konutlar Mart 2011 4.Çeyrek 2013 %57
   - ofisler Mart 2011 4.Çeyrek 2013 %35

Ali Sami Yen 
   - konutlar Ağustos 2012 3.Çeyrek 2015 %15
   - ofisler Ağustos 2012 3.Çeyrek 2015 %1
   - ticari alan Ağustos 2012 3.Çeyrek 2015 %1

Maltepe
   - arsa - 4.Çeyrek 2014 -
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NOT 10 - MADDİ DURAN VARLIKLAR

1 Ocak 2012 İlaveler Transferler Çıkışlar 31 Aralık 2012

Maliyet

Demirbaşlar 822 1.628 - - 2.450
Taşıtlar 917 49 - - 965
Özel maliyetler - 25 - - 26

1.739 1.702 - - 3.441

Birikmiş Amortisman 

Demirbaşlar (281) (423) - - (704)
Taşıtlar (584) (126) - - (710)
Özel maliyetler - (5) - - (5)

(865) (554) - - (1.419) 

Net defter değeri 874 2.022 

1 Ocak 2011 İlaveler Transferler Çıkışlar 31 Aralık 2011

Maliyet

Demirbaşlar 456 366 - - 822
Taşıtlar 842 195 - (120) 917
Yapılmakta olan yatırımlar 473 - (473) - -

1.771 561 (473) (120) 1.739

Birikmiş Amortisman 

Demirbaşlar (142) (139) - - (281)
Taşıtlar (514) (118) - 48 (584)

(656) (257) - 48 (865)

Net defter değeri 1.115 - - - 874

Maddi olmayan duran varlıklarda 2012 yılı içerisinde toplam 44 TL tutarında amortisman gideri olmuştur (31 Aralık 
2011: 34). Bu şekilde cari dönemde gelir tablosu ile ilişkilendirilen toplam amortisman gideri 598 TL’dir (31 Aralık 
2011: 291 TL).
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NOT 11 - DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Diğer dönen varlıklar

Verilen avanslar 22.757 9.742
Katma Değer Vergisi alacağı 5.108 2.129
Peşin ödenen vergi ve fonlar 1.717 49
Gelecek aylara ait giderler 1.420 1.457
Diğer 2.601 423

33.603 13.800

Diğer duran varlıklar

Verilen avanslar (*) 108.063 108.063
KDV alacağı 68.313 47.678
Peşin ödenen giderler 927 1.415

177.303 157.156
(*) Verilen avanslar, Ali Sami Yen Projesi kapsamında Torunlar GYO-Torun Yapı-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı tarafından TOKİ’ye ödenen 165.250 TL 
Grup’a düşen payından (%65) oluşmaktadır.

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Diğer kısa vadeli yükümlülükler

Alınan avanslar 379.120 52.383
Ertelenen gelirler 10.048 1.785
Alınan depozito ve teminatlar 7.471 2.368
Ödenecek vergi ve fonlar 2.331 1.110
Borç karşılıkları - 545
Personele borçlar 659 372
Diğer 5 102

399.634 58.665

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle alınan avansların 376.868 TL’lik kısmı Mall of İstanbul projesi kapsamındaki ofis ve 
konutlara ilişkin olarak verilmiş satış taahhütlerinden oluşmaktadır. Grup, ilgili konutları 31 Aralık 2013 tarihine 
kadar teslim etmeyi planlamaktadır. 
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31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ertelenen gelirlerin 8.440 TL’si Korupark 3. Etap projesi kapsamında 25 adet ön satışı 
yapılmış ancak henüz teslim edilmemiş konutlardan oluşmaktadır.

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Diğer uzun vadeli yükümlülükler

Alınan avanslar - 210.785
Diğer 32 8

32 210.793

NOT 12 - ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
% TL % TL

Yeni Gimat 14,83 163.470 14,83 153.957
Netsel 44,60 10.135 44,60 10.232

173.605 164.189

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Dönem başı 164.189 125.458

İştiraklerden gelir ve giderler (net) 22.251 45.227
İştiraklerden alınan temettüler (12.835)  (6.496)

Dönem sonu 173.605 164.189

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelir ve giderler

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Yeni Gimat 18.891 42.259
Netsel 3.360 2.968

Toplam 22.251 45.227

NOT 13 - TAAHHÜTLER, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Koşullu varlık ve yükümlülükler aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Alınan teminatlar 83.927 47.831
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31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle Grup’un operasyonel finansal kiralamalardan elde edeceği tahmini asgari 
kira gelirlerinin, halihazırdaki sözleşme süreleri dikkate alındığında, toplamı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

0-1 yıl arası 110.790 108.908 
1-5 yıl arası 486.421 438.104 
5-10 yıl arası 703.788 481.623 

Yukarıda belirtilen asgari kira gelirlerinin hesaplanmasında; Korupark AVM, Torium AVM, Zafer Plaza AVM, Bulvar 
Samsun 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 dahil edilmemiştir.

Grup’un 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle teminat/rehin/ipotek pozisyonu aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Şirket tarafından verilen 
Teminat-Rehin-İpotekler (“TRİ”)

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş 
     olduğu TRİ’lerin toplam tutarı 2.213.127 1.587.677
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil 
     edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu 
     TRİ’lerin toplam tutarı 3.755 8.148
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 - -

2.216.882 1.595.825

31 Aralık 2012 itibariyle Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkulleri üzerinde 1.803.985 TL tutarında ipoteği 
bulunmaktadır (31 Aralık 2011: 1.532.083 TL) (Not 8).

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Döviz Tutarı TL Karşılığı Döviz Tutarı TL Karşılığı

Avro 225.713 530.808 225.000 549.855
ABD Doları 523.009 932.317 520.000 982.228
TL 753.757 753.757 63.742 63.742

2.216.882 1.595.825
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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. Söz konusu kredi garantörlüklerinin tutarsal karşılığı 31 Aralık 
2012 tarihi itibariyle toplam 95.119 TL olarak belirlenmiştir (31 Aralık 2012: 75.136 TL).

NOT 14 - 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.

Şirket’in hissedarları ve sermaye yapısı 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir: 

Hissedarlar %
A Grubu

(bin adet)
B Grubu

(bin adet)
C Grubu

(bin adet) 31 Aralık 2012

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 2011

Aziz Torun 37,41 44.870 - 38.918 83.788
Mehmet Torun 37,37 - 44.835 38.882 83.717
Y. Emre Torun 0,03 - 35 35 70
Torun Pazarlama A.Ş. 0,02 32 32 - 64
Ali Coşkun 0,01’den az 4 - - 4
Mahmut Karabıyık 0,01’den az - 4 - 4
Diğer (Halka açık kısım) 25,16 - - 56.353 56.353

Nominal sermaye 44.906 44.906 134.188 224.000
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A ve B grubu payların, ana sözleşmesinin 13. maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin 
seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

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 kârın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan kârın 
%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 kâr dağıtımı veya sermaye 
artırımına konu olmamışsa “Geçmiş Yıllar Kâr/Zararıyla”, ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak 
kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir. 

Payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar, kâr dağıtımı hususunda SPK tarafından belirlenen 
aşağıdaki esaslara tabidir: 

Kâr 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 kâr 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 kâr tutarını, Seri: XI. No: 29 sayılı 
Tebliğ çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem kârlarını 
dikkate alarak hesaplamaları gerektiği düzenlenmiştir. 
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Şirket’in SPK’nın Seri: XI, No:29 sayılı tebliğine göre özkaynak tablosu aşağıdaki gibidir. 

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Ödenmiş sermaye 500.000 224.000
Hisse senedi ihraç primi 25.770 301.770
Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler 5.240 3.947
İşletmenin geri satın alınan kendi hisseleri (1.195) (836)
Geçmiş yıllar kârları 1.980.332 1.826.713
Net dönem kârı 336.888 177.312

2.847.035  2.532.906

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 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle yasal kayıtlarında yer alan net dağıtabilir dönem kârı ile kâr 
dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Net dağıtabilir dönem kârı 169.107 24.560
Olağanüstü yedek 5.192 4.152
Hisse senedi ihraç primi 25.770 301.770

200.069 330.482

Şirket’in 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle kârdan ayrılan kısıtlanmış yedeklerinin detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

I. Tertip yasal yedekler 2.733 1.441
II. Tertip yasal yedekler 2.507 2.506

5.240 3.947
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NOT 15 - ESAS FAALİYET GELİRLERİ

2012 2011

Satış gelirleri

Kira gelirleri 105.948 91.969
Konut satış gelirleri 84.691 37.758
Ortak alan gelirleri 35.331 31.518
Diğer 735 1.664

226.705 162.909

Satışların maliyeti 

Satılan konut maliyetleri (41.145) (20.231)
Ortak alan giderleri (36.572) (36.560)
Kira ve AVM yönetim komisyonu giderleri (8.419) (4.790)
Diğer (621) (1.173)

(86.757) (62.754)

Brüt kâr 139.948 100.155

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 Şirketin bağlı ortaklıklarından TRN’ye 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 22).

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.

Diğer satış gelirleri ve bu satışların maliyeti Torium AVM kiracılarına satışı yapılan makine, teçhizat ve ekipman 
giderleri ile Nishistanbul projesinde konut sahiplerine satışı yapılan beyaz eşya giderleri ile ilişkilidir.
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NOT 16 - PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

2012 2011

Genel yönetim giderleri

Vergi, resim ve harçlar (5.486)  (6.047)
Personel giderleri (3.239) (2.956)
Danışmanlık giderleri (671) (1.661)
Amortisman giderleri (598) (291)
SPK/İMKB giderleri (549) (494)
Bağışlar (450) (1.062)
Ulaşım ve seyahat giderleri (252) (265)
Diğer (1.195) (1.001)

(12.440) (13.777)

Vergi, resim ve harçların büyük kısmı emlak vergilerinden oluşmaktadır, söz konusu emlak vergileri 2012 yılı için 
4.316 TL, 2011 yılı için 3.726 TL’dir.

Pazarlama satış giderleri

2012 2011

Konut satışı pazarlama giderleri (2.565)  (6.860)
Reklam giderleri (2.496)  (2.987)
Diğer (801)  (891)

(5.862)  (10.738)

NOT 17 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

2012 2011

Satılan konut maliyetleri (41.145) (20.231)
Ortak alan giderleri (36.572)  (36.560)
Kira ve AVM yönetim komisyonu giderleri (8.419) (4.790)
Vergi, resim ve harçlar (5.486) (6.047)
Personel giderleri (3.239) (2.956)
Konut satışı pazarlama giderleri (2.565) (6.860)
Reklam giderleri (2.496) (2.987)
Danışmanlık giderleri (671) (1.661)
Amortisman giderleri (598) (291)
SPK/İMKB giderleri (549) (494)
Bağışlar (450) (1.062)
Ulaşım ve seyahat giderleri (252) (265)
Diğer (2.617) (3.065)

(105.059) (87.269)
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NOT 18 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER 

2012 2011

Diğer faaliyet gelirleri

Yatırım amaçlı gayrimenkuller 
   değer artışları (Not 8) 159.824 182.534
Diğer 1.265 1.747

161.089 184.281

Diğer faaliyet giderleri

Şüpheli ticari alacak karşılığı (641) -
Stok değer düşüklüğü karşılığı - (5.377)
Diğer (476) (1.956)

(1.117) (7.333)

NOT 19 - FİNANSAL GELİRLER/GİDERLER

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Finansal gelirler

Vadeli mevduat faiz gelirleri 52.714 49.639
Türev finansal araçlardan oluşan gelirler, net 1.313 2.564
Kur farkı geliri, net (*) 36.463 -
Diğer 188 -

90.678 52.203

Finansal giderler

Faiz gideri (48.696) (48.305)
Kur farkı gideri, net - (122.414)
Diğer - (186)

(48.696) (170.905)
(*) Grup, raporlama tarihi itibarıyla kur farklarını net olarak gösterdiğinden, kur farkı gelirleri, aynı dönem içerisinde oluşan kur farkı giderleri ile 
netleştirilerek gösterilmiştir.
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NOT 20 - 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 kâr hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. 

Hisse başına kâr hesaplamaları, hissedarlara dağıtılabilir net kârın ihraç edilmiş bulunan hisse senetlerinin sene 
içerisindeki ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile yapılmıştır.

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Hissedarlara ait net kâr 332.738  177.312
İhraç edilmiş hisselerin sene içindeki ağırlıklı ortalama adedi 500.000.000 500.000.000

0,67  0,35

NOT 21 - 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 kârları üzerinden hesaplanan vergi tutarlarından oluşmaktadır.

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren yıllara ait kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmış vergi tutarları aşağıda 
özetlenmiştir:

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Cari dönem kurumlar vergisi (2.132) (1.801)
Ertelenmiş vergi gideri (6.831) -

(8.963) (1.801)



165 / TORUNLAR GYO /  FAALİYET RAPORU 2012

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

31 Aralık 2012 Tarihli Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Ertelenen vergi

Şirket, 25 Ocak 2008’de gerçekleşen GYO dönüşümü nedeniyle Kurumlar Vergisi’nden muaf olduğundan dolayı 
yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin bilançodaki kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasında 
oluşan geçici farklar üzerinden ertelenen vergi hesaplamamaktadır. Cari dönemde hesaplanan ertelenmiş vergi 
gideri Şirket’in müşterek yönetime tabi ortaklığı olan TTA’nın konsolide finansal tablolarda yer alan varlık ve 
yükümlülük tutarlarının kayıtlı değeri ile vergi değeri arasında oluşan geçici farklardan kaynaklanmaktadır. 

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle toplam geçici farklar ve yasalaşmış vergi oranları kullanılarak hesaplanan 
ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

Vergilendirilebilir geçici farklar Ertelenmiş vergi varlığı/yükümlülüğü
31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Yatırım amaçlı gayrimenkuller (34.154) - (6.831) -

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (34.154) (6.831) -

Ertelenmiş vergi varlıkları - - - -

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, net (34.154) - (6.831) -

NOT 22 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

a) 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle ilişkili taraflarla bakiyeler aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

İlişkili taraflara borçlar
Torunlar Gıda 3.406 1.060
Torun AVM 2.851 4.941
Torun Yorum Adi Ortaklığı 637 607
Diğer 289 195

7.183 6.803

İlişkili taraflardan alacaklar
Torunlar GYO-Torun Yapı-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı 25.237 155
Torun AVM 1.664 3.137
Torun Yapı 1.578 -
Diğer 1 15

28.480 3.307
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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 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alınan kira ve faiz gelirleri aşağıdaki gibidir:

2012 2011

İlişkili taraflara yapılan satışlar
Torun AVM 27.442 21.000
Zafer Plaza İşletmeciliği A.Ş. 13.950 8.553
Torun Yorum Adi Ortaklığı 84 -
Torunlar Gıda - 6
Torun Yapı - 6

41.476 29.565

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 2012 yılı için 13.950 TL ve 2011 yılı için yıllık sabit 
8.900 TL kira geliri elde etmiştir.

2012 2011

Faiz gelirleri:
Nokta İnşaat 317 -
Torun AVM 55 -

372 -

c) 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle ilişkili taraflara ödenen komisyon, hizmet ve faiz giderleri aşağıdaki 
gibidir:

2012 2011

İlişkili taraflardan yapılan alımlar
Torun AVM 24.455 22.579
Torun Yorum 7.746 7.943
Torun Yapı 3.032 2.242
Torunlar Gıda 864 782
Torun Pazarlama A.Ş. - 103
Diğer - 7

36.097 33.656
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31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Torun Yorum’a olan borç, Torun Yapı’nın inşaatı devam eden projelerde yüklenici 
firma olarak çalışmasından kaynaklanmaktadır.

2012 2011

Faiz giderleri:
Torunlar Gıda 163 1.171
Torun AVM 336 349

499 1.520

İlişkili taraflara verilen avanslar 2012 2011

Torun Yorum 238 1.109

d) Üst Yönetime Sağlanan Faydalar

2012 2011

Ücret ve primler 2.908 1.553

Üst yönetime sağlanan faydaların tamamı kısa vadeli ücret ve benzeri faydalardan oluşmakta olup, uzun vadeli 
faydalar içermemektedir.

NOT 23 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin 
etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket’in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların 
öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket’in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza 
indirgenmesini amaçlamıştır.

Likidite riski 

Likidite riski, Şirket’in 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 2012 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):
Finansal borçlar 266.005 283.132 103.571 179.561 - -
Alınan avanslar 379.120 379.120 - 379.120 - -
Ticari borçlar 57.813 74.916 46.048 28.868 - -
İlişkili taraflara borçlar 7.183 7.183 3.140 4.043 - -
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 20.514 20.514 13.042 7.472 - -

730.635 764.865 165.801 599.064 - -

Uzun vadeli finansal yükümlülükler 
   (Türev olmayan):
Finansal borçlar 954.796 1.017.597 - - 858.232   159.365
Ticari borçlar 213.101 251.340 - - 251.340   -
Diğer uzun vadeli yükümlülükler 32 - - - 32 -

1.167.929 1.268.937 - - 1.109.604 159.365

1.898.564 2.033.802 165.801 599.064 1.109.604 159.365

Türev finansal araçlar
Kayıtlı
değeri

Sözleşme
uyarınca

nakit akışı
3 aydan

kısa
3-12 ay

arası
1 yıl -

5 yıl arası
5 yıl

ve üzeri

Türev nakit girişleri 8.963 8.963 8.963 - - -
Türev nakit çıkışları (8.913) (8.913) (8.913) - - -

Vadeli döviz işlemleri net nakit girişi 50 50 50 - - -
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31 Aralık 2011 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):
Finansal borçlar 290.456 321.201 67.718 253.483 - -
Alınan avanslar 52.383 52.383 - 52.383 - -
Ticari borçlar 32.061 32.061 32.061 - - -
İlişkili taraflara borçlar 6.803  6.803 6.803 - - -
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 6.691 6.991 6.991 - - -

 388.394  419.439  113.573  305.866 - -

Uzun vadeli finansal yükümlülükler 
   (Türev olmayan):
Finansal borçlar 811.373 927.652 - - 709.094  218.558 
Borç karşılıkları  85  85 - - 85 -
Diğer uzun vadeli yükümlülükler 210.793 210.793 - - 210.793 -

 1.022.251 1.138.530 - - 919.972  218.558 

1.410.645 1.557.969 113.573  305.866 919.972  218.558 

Türev finansal araçlar
Kayıtlı
değeri

Sözleşme
uyarınca

nakit akışı
3 aydan

kısa
3-12 ay

arası
1 yıl -

5 yıl arası
5 yıl

ve üzeri

Türev nakit girişleri  288.239 288.239 288.239 - -  -
Türev nakit çıkışları  (288.239) (288.239)  (288.239) - - -

Vadeli döviz işlemleri net nakit girişi - - - - - -
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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.

Şirket’in bilançosunda finansal borçlar olarak sınıfladığı değişken faizli krediler faiz değişimlerine bağlı olarak faiz 
riskine maruz kalmaktadır. 31 Aralık 2012 tarihinde ABD Doları ve Avro para birimi cinsinden olan faiz %1 oranında 
yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı vergi öncesi kâr 5.472 TL düşük/yüksek olacaktı 
(31 Aralık 2011: 3.273 TL).

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde bilanço kalemlerine ilişkin ortalama etkin yıllık faiz oranları aşağıdaki 
gibidir:

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 %6,06 %5,02 %5,18

Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar %7,50 %3,99 %4,49

31 Aralık 2011 (%) TL Avro ABD Doları

Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri %11,44 %4,17 %5,52

Kısa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar %14,50 %4,94 %5,07

Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar - %4,94 %5,02
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Şirketin faiz oranına duyarlı finansal araçlarını gösteren tablo aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Sabit faizli finansal araçlar 
Vadeli mevduatlar 577.135 596.934
Finansal borçlar 646.195 493.609

Değişken faizli finansal araçlar 
Finansal borçlar 574.606 606.907

Şirket’in 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle aktif ve pasiflerinin yeniden fiyatlandırmaya kalan vadelerine göre dağılımı 
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012
3 aya kadar 3-12 ay arası 1 yıldan uzun Faizsiz Toplam

Nakit ve nakit benzerleri  579.571 - -  2  579.573 
Ticari alacaklar  36.934  65.616  50.387 -  152.937 
İlişkili taraflardan alacaklar  3.243  25.237 - - 28.480
Stoklar - - -  487.506  487.506 
Verilen avanslar -  22.757  108.063 -  130.820 
Diğer dönen varlıklar  10.846 - - -  10.846 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller - - - 3.096.236  3.096.236 
Maddi varlıklar - - -  2.022  2.022 
Maddi olmayan duran varlıklar - - -  180  180 
Özkaynak yöntemi ile değerlenen 
yatırımlar - - -  173.605  173.605 
Verilen uzun vadeli avanslar - - - - -
Diğer duran varlıklar - -  69.240 -  69.240 
Uzun vadeli stoklar - - -  21.665  21.665 

Toplam varlıklar  630.594 113.610  227.690  3.781.216  4.753.110 

Banka kredileri  (177.122)  (88.883)  (954.796) -  (1.220.801)
Ticari borçlar  (46.048)  (11.764)  (213.102) -  (270.914)
İlişkili taraflara borçlar  (3.140)  (4.043) - -  (7.183)
Alınan avanslar  (787)  (378.333) - -  (379.120)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin 
karşılıklar - - -  (232)  (232)
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü - - -  (6.831)  (6.831)
Diğer yükümlülükler  (13.490)  (7.472)  (32) -  (20.994)

Toplam kaynaklar  (240.587)  (490.495)  (1.167.930)  (7.063)  (1.906.075)

Net yeniden fiyatlandırma pozisyonu  390.007  (376.885)  (940.240)  3.774.153  2.847.035 
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31 Aralık 2011
3 aya kadar 3-12 ay arası 1 yıldan uzun Faizsiz Toplam

Nakit ve nakit benzerleri 596.934 - - 454 597.388 
Finansal yatırımlar 58.197 - -  58.197 
Ticari alacaklar  28.292 39.482  60.079 -  127.853 
İlişkili taraflardan alacaklar  3.307 - - -  3.307 
Stoklar - - -  100.805  100.805 
Verilen avanslar - 9.742 - - 9.742
Diğer dönen varlıklar  4.058 - - - 4.058 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller - - - 2.457.490 2.457.490 
Maddi varlıklar - - -  874  874 
Maddi olmayan duran varlıklar - - -  86  86 
Özkaynak yöntemi ile değerlenen 
yatırımlar - - -  164.189 164.189
Verilen uzun vadeli avanslar - - 108.063 - 108.063
Diğer duran varlıklar - -  49.093 -  49.093 
Uzun vadeli stoklar - - - 262.406  262.406 

Toplam varlıklar 632.591 107.421 217.235 2.986.304 3.943.551

Banka kredileri (685.170) (415.346) - -  (1.100.516)
Diğer finansal yükümlülükler  (1.313) - - -  (1.313)
Ticari borçlar  (32.061) - - -  (32.061)
Alınan avanslar - (52.383) (210.785) -  (263.168)
İlişkili taraflara borçlar  (6.803) - - -  (6.803)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin 
karşılıklar - - -  (85)  (85)
Diğer yükümlülükler  (6.691) - (8) -  (6.699)

Toplam kaynaklar  (732.038) (467.729)  (210.793)  (85)  (1.410.645)

Net yeniden fiyatlandırma pozisyonu (99.447)  (360.308) 6.442  2.986.219 2.532.906 



173 / TORUNLAR GYO /  FAALİYET RAPORU 2012

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

31 Aralık 2012 Tarihli Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

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’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:

• 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 2012 tarihi itibariyle kredi riski detayları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012
Ticari alacaklar Bankalardaki

Mevduatİlişkili taraf Diğer taraf

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan
azami kredi riski  28.480  152.937  579.424 
Azami riskin teminat, vs ile güvence altına 
alınmış kısmı -  5.509 -
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne   
     uğramamış finansal varlıkların net defter  
     değeri  28.480  152.937  579.424 

- 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)  2.567 -
- Vadesi geçmemiş (Brüt defter değeri) - - -
- Değer düşüklüğü (-) -  (2.567) -
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına 
  alınmış kısmı - - -
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31 Aralık 2011 tarihi itibariyle kredi riski detayları aşağıdaki gibidir:

Ticari alacaklar Bankalardaki
31 Aralık 2011 İlişkili taraf Diğer taraf Mevduat

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan 
azami kredi riski  3.307 127.853  597.125 
Azami riskin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı -  9.931 -
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne 
    uğramamış finansal varlıkların net defter 
    değeri  3.307 127.853  597.125 

- Teminat vs ile güvence altına alınmış 
  kısmı - 9.931 -

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) -  2.296 -
- Vadesi geçmemiş (Brüt defter değeri) - -
- Değer düşüklüğü (-) -  (2.296) -
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına 
  alınmış kısmı - - -

Yukarıdaki tutarların belirlenmesinde alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate 
alınmamıştır. Şirket’in kredi riskine maruz finansal aktifleri içerisinde herhangi bir değer düşüklüğüne tabi tutulan 
varlık bulunmamaktadır. Buna ilaveten Şirket’in bilanço dışı kredi riski içeren unsurları ve vadesi geçmiş ancak 
değer düşüklüğüne uğramamış varlıkları bulunmamaktadır.

a) Vadesi geçmemiş ve değer düşüklüğüne uğramamış alacaklar ile koşulları yeniden görüşülmüş bulunan alacakların kredi 
kalitesine ilişkin detaylar:

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Grup 1 - -
Grup 2 152.937 127.853
Grup 3 - -

152.937 127.853
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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 2012 tarihi itibariyle bilanço dışı herhangi bir enstrümanla 
dengelenmemektedir.

Şirket 2012 ve 2011 yıllarında ihracat ve ithalat yapmamıştır.

Grup’un döviz cinsinden sahip olduğu varlık ve yükümlülüklerin tutarları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Varlıklar 283.481  223.130 
Yükümlülükler (1.147.499)  (1.067.927)

Net bilanço pozisyonu (864.018)  (844.797)

Bilanço dışı türev enstrümanların net pozisyonu (8.913) (15.111)

Yabancı para varlık pozisyonu - net (872.931)  (859.908)
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Aşağıdaki tablo 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Şirket’in 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 4.647 148.263 275.221
Diğer varlıklar 1.859 2.181 8.260

Toplam varlıklar 6.506 150.443 283.481

Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari borçlar (930) (1.731) (5.274)
Finansal yükümlülükler (26.955) (108.083) (256.059)
Diğer kısa vadeli yükümlülükler (372) (216) (1.266)

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ticari borçlar - (57) (101)
Finansal yükümlülükler (104.565) (358.405) (884.799)

Toplam yükümlülükler (132.822) (468.491) (1.147.499)

Net bilanço pozisyonu (126.317) (318.048) (864.018)

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 (126.317) 323.048 (872.931)

Net yabancı para pozisyonu para birimlerine göre aşağıdaki gibidir;

Avro karşısında (297.413)
Amerikan Doları karşısında (575.518)

Net yabancı para pozisyonu (872.931)
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Aşağıdaki tablo 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket’in 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  19.433  92.985 223.130 
Parasal finansal varlıklar  17.817  88.366 210.457  
Diğer varlıklar  1.616  4.619 12.673

Toplam varlıklar  19.433  92.985  223.130 

Kısa Vadeli Yükümlülükler  (30.810)  (95.963)  (256.554)
Ticari borçlar  (1.579)  (836)  (5.435)
Finansal yükümlülükler  (29.228)  (95.127)  (251.112)
Diğer kısa vadeli yükümlülükler  (3) - (7)

Uzun Vadeli Yükümlülükler  (107.545)  (290.408)  (811.373)
Finansal yükümlülükler  (107.545)  (290.408)  (811.373)

Toplam yükümlülükler  (138.355)  (386.371)  (1.067.927)

Net bilanço pozisyonu  (118.922)  (293.386) (844.797)

Aktif karakterli döviz cinsinden bilanço dışı 
türev ürünler 116.850 - 285.558
Pasif karakterli döviz cinsinden bilanço dışı 
türev ürünler (116.850) (8.000) (300.669)
Döviz cinsinden bilanço dışı türev ürünlerin 
net pozisyonu - (8.000) (15.111)

Net yabancı para yükümlülük pozisyonu  (118.922)  (301.386) (859.908)

Net yabancı para pozisyonu para birimlerine göre aşağıdaki gibidir;

Avro karşısında (290.621)
Amerikan Doları karşısında (569.287)

Net yabancı para pozisyonu (859.908)
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Aşağıdaki tablo. Şirket’in 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 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle döviz kuru duyarlılık analizi tabloları aşağıda gösterilmiştir:

31 Aralık 2012

Kâr/Zarar Özkaynaklar
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 (32.305) 32.305 - -
   ABD Doları riskinden korunan kısım - - - -
ABD Doları Net Etki (32.305) 32.305 - -

Avro kurunun %10 değişmesi halinde
   Avro net varlık/yükümlülüğü (12.632) 12.632 - -
   Avro riskinden korunan kısım - - - -
Avro Net Etki (12.632) 12.632 - -

31 Aralık 2011

Kâr/Zarar Özkaynaklar
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 (30.139) 30.139 - -
   ABD Doları riskinden korunan kısım
ABD Doları Net Etki (30.139) 30.139 - -

Avro kurunun %10 değişmesi halinde
   Avro net varlık/yükümlülüğü (11.892) 11.892 - -
   Avro riskinden korunan kısım
Avro Net Etki (11.892) 11.892 - -
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Sermaye yönetimi

Şirket. 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 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle net yükümlülük/yatırılan sermaye oranı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Toplam yükümlülükler 1.906.075 1.410.645
Hazır değerler (579.573)  (597.388)

Net yükümlülük 1.326.502 813.257
Özkaynaklar 2.847.035 2.532.906

Yatırılan sermaye 500.000 500.000

Net yükümlülük/özkaynak oranı %47 %32

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri

Gerçeğe uygun değer bilgili ve istekli taraflar arasında. piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleşen işlemlerde bir 
varlığın karşılığında el değiştirebileceği veya bir yükümlülüğün karşılanabileceği değerdir.

Şirket finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerlerini halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme 
yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Bununla birlikte, piyasa bilgilerini değerlendirip gerçeğe uygun değerleri 
tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, Şirket’in cari bir 
piyasa işleminde elde edebileceği miktarların göstergesi olamaz.

Gerçeğe uygun değerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal araçların gerçeğe uygun değerlerinin 
tahmini için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır:
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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, ilgili değer düşüklük karşılıklarıyla beraber gerçeğe uygun değeri yansıttığı 
öngörülmektedir.

Dönem sonu kurlarıyla çevrilen yabancı para cinsinden olan bakiyelerin gerçeğe uygun değerlerinin, kayıtlı 
değerlerine yakın olduğu öngörülmektedir.

NOT 24 - FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ 
ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) 

Finansal yükümlülükler:

Finansal kiralama işlemlerinden borçların gerçeğe uygun değerlerinin, kısa vadeli olmaları nedeniyle kayıtlı 
değerlerine yakın olduğu öngörülmektedir.

Türev finansal araçlar gerçeğe uygun değerlerinden 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 2012 31 Aralık 2011 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Finansal borçlar 1.220.801 1.100.516 1.316.278 1.161.559
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NOT 25 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Ali Sami Yen Stadyumunun bulunduğu arasa ile ilgili olarak “Torunlar GYO, Torun Yapı, Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı” 
ile T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalanan arsa karşılığı gelir paylaşım işine 
ilişkin sözleşme ile, sözleşmenin imzalandığı tarihten başlamak kaydı ile ilki 30 gün sonra, son taksidi de 1425 
gün sonra ödenmesi gereken TOKİ gelir payları, TOKİ ile Proje Ortaklığı arasında bu payların erken ödenmesi 
hususunda varılan mutabakat çerçevesinde 345.250 Türk Lirası ödenmiştir. Ayrıca, plan değişikliğine bağlı olarak 
emsal oranında artış olması ve Proje Ortaklığının da bu emsal artışını dikkate alarak inşaat toplam alanını artırıcı 
proje tadilatını talep etmesi halinde, TOKİ artan kısmın %45,1 oranına isabet eden alanı (m2) alma hakkına sahip 
olacaktır. 

NOT 26 - 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 2012 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 28 Mart 2013 tarihli 
toplantısında karar verilmiştir.
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NOT 27 - 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.

Bu kapsamda, portföy sınırlamalarına ilişkin bilgiler, 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:

Konsolide olmayan (bireysel) finansal tablo 
ana hesap kalemleri İlgili düzenleme 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

A Para ve sermaye piyasası araçları Seri:VI,No:11, Md.27/(b) 434.524 655.483
B Gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı 

projeler, gayrimenkule dayalı haklar Seri:VI,No:11, Md.27/(a) 3.265.556 2.545.012
C İştirakler

İlişkili taraflardan alacaklar (ticari 
olmayan)

Seri:VI,No:11, Md.27/(b)
Seri:VI,No:11, Md.24/(g)

488.348 446.290
-

Diğer varlıklar 344.122 204.415
D Toplam varlıklar (aktif toplamı) Seri:VI,No:11, Md.4/(i) 4.532.551 3.851.200
E Finansal borçlar Seri:VI,No:11, Md.35 959.158 963.218
F Diğer finansal yükümlülükler Seri:VI,No:11, Md.35 - 1.313
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 2.890.568 2.563.236

Diğer kaynaklar 682.824 323.433
D Toplam kaynaklar Seri:VI,No:11, Md.4/(i) 4.532.551 3.851.200
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Konsolide olmayan (bireysel) diğer finansal 
bilgiler İlgili düzenleme 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

A1 Para ve sermaye piyasası araçlarının 3 
yıllık gayrimenkul ödemeleri için tutulan 
kısmı 

Seri:VI,No:11, Md.27/(b) 434.524 389.684

A2 Vadeli/vadesiz TL/döviz Seri:VI,No:11, Md.27/(b) 434.524 655.483
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 51.621 52.378
K Üzerinde proje geliştirilecek mülkiyeti 

ortaklığa ait olmayan ipotekli arsaların 
ipotek bedelleri

Seri:VI,No:11, Md.25/(n) - -

Portföy Sınırlamaları İlgili düzenleme 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
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) %82 %76 >%50

3 Para ve Sermaye Piyasası Araçları ile
   İştirakler(A+C-A1)/D)

Seri:VI,No:11, Md.27/(b) %10 %18 <%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 %35 %40 <%500
8 Vadeli/Vadesiz TL/Döviz (A2-A1)/D Seri:VI,No:11, Md.27/(b) %0 %7 <%10
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İştirak İştirak oranı (%)
İştirak değeri

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

TRN %99,99 266.690 236.938
Yeni Gimat %14,83 163.470 153.957
TTA %40,00 28.635 32.570
Torunlar Özyazıcı %60,00 1.880 11.943
Netsel %44,60 10.136 10.232
Torunlar GYO-Torun Yapı-Kapıcıoğlu %65,00 17.537 650

488.348 446.290

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 
2012 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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