11.06.2020; 14:00

Özak GYO 2020 Yılı 1.Çeyrek Finansal Sonuçlar Telekonferansı Deşifre Metni

Sunucu

00:03 Saygıdeğer katılımcılar, Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2020 birinci çeyrek
finansal sonuçlar telekonferansına hoş geldiniz. Şimdi sözü Sayın Hilal Yıldız Çelik’e
bırakıyorum. Hilal Hanım, lütfen buyurun.

Hilal Yıldız Çelik

00:18 Merhabalar, ben Özak GYO yatırımcı ilişkileri yöneticisi Hilal Yıldız Çelik. Bugün
sizinle 2020 ilk üç aylık finansal sonuçlarımızı aktarmak, ileriye yönelik
projeksiyonlarımızın yer aldığı sunumu anlatmak ve sorularınızı almak üzere
toplanmış bulunuyoruz. Aramızda Özak Global Holding ve Özak GYO yönetim
kurulu üyeleri, icra kurulu üyeleri, mali işler ve finans yöneticileri bulunuyor. Ben
şimdi sözü sunumu aktarmak için Özak Global Holding İcra Kurulu Üyesi ve CFO
Sayın Rüstem Güney’e bırakıyorum. Buyurun Rüstem Bey.

Rüstem Güney

01:23 Herkese merhabalar, değerli katılımcılar. Ben giriş olarak daha önceki
sunumlarımızda da aktardığımız şekilde farklarımızdan; Özak olarak yarattığımız
değerden başlamak istiyorum. Biz genel olarak baktığımız zaman sürdürülebilir kira
gelirlerine odaklanıyoruz, oradaki kaynaklarımız bizim için çok önemli. Onun
dışında, fark yaratan unsurların başında sağlam finansal yapımız ve finansal nakit
akış gücümüz geliyor. Oldukça verimli bir sermaye yapımız var, onun ötesinde proje
geliştirme, uygulama, pazarlama ve satış alanlarında oldukça yetkin insan
kaynağımız var ve bunu korumak adına oldukça da etkin bir şekilde süreçlerimizi
yönetmeye çalışıyoruz. Şirketimizin oldukça da köklü bir kurum kültürü var ve bu
birikimi de tüm projelerimizde kullanıyoruz. Bizim bütün projelerimizde doğru
zamanda doğru lokasyon ve doğru konseptteki projeleri; bir yaşam biçimi
geliştirme şeklinde bir anlayışımız var, bu alanda, bu şekilde fark yaratmaya
çalışıyoruz.

Rüstem Güney

02:30 3 no’lu slaytta, sürdürebilir gelir üzerine odaklanıyoruz. Bu anlamda ne tür bir
strateji ve hedef koyuyoruz, onu göstermeye çalışıyoruz. Net aktif değerlerimizi
%41 büyüterek kanıtladığımız bir operasyonel başarımız var bu dönemde. Temel
olarak, bizim asıl amacımız sürdürülebilir oldukça güçlü bir nakit akışı ve büyümeye
odaklanmış bir organizasyonel yapı.

Rüstem Güney

02:54 4 no’lu slaytta, şirketimizin net aktif değer projeksiyonunu görmektesiniz. 2019
yılını, 2,65 milyar TL net aktif değerle kapatmış durumdayız. Bu büyüklüğe
ulaşmamızda geçen sene Büyükyalı’da yapmış olduğumuz teslimler etkili bir faktör
oldu. 2020 yılında, teslimatlar devam ediyor, dolayısıyla net aktif büyüklüğümüzde
2020 sen sonunda 3,88 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşmayı öngörüyoruz. 2021'de de,
Büyükyalı teslimlerinin devam etmesiyle 4,43 milyar TL'lik bir ölçek yaratacağız, net
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aktif değer tarafında. 2022 yılsonu net aktif değer hedefimiz 4,11 milyar TL. Burada,
Büyükyalı, Göktürk teslimleri devam ediyor. 2023 yılında da, Göktürk, Balmumcu
teslimleri ve Ela Otel Didim tarafında geliştireceğimiz projeyle beraber net aktif
değerimizi 4,83 milyar TL'ye çıkarmayı öngörüyoruz. Hedefimiz sürdürülebilir bir
net aktif değer büyümesi. Bu sunuma koyduğumuz net aktif değer hedefleri
elimizdeki mevcut varlıkların değerleri ile oluşturulmuştur, portföyümüze ileride
ilave edilecek yeni bir takım varlıklar olduğu zaman net aktif değer
projeksiyonumuzda da olumlu etkilerini göreceksiniz. Projelerimiz konusunda
Genel Müdürümüz Fatih Bey daha detaylı bilgi aktaracaktır.
Rüstem Güney

04:44 5 no’lu slaytta, odaklandığımız operasyonları göreceksiniz. Endüstri, ticari, konut ve
turizm tarafında gelir yaratan bir takım varlıklarımız var. Oldukça sağlıklı ve dengeli
bir varlık yapımız var. Bu dağılım kira gelirleri ve satışlar tarafında da olumlu bir etki
yapıyor. Farklı sektörlerde konumlandırmış olmamız bizim için oldukça olumlu.

Rüstem Güney

05:19 6 no’lu slaytta, tamamlamış projelerimiz ve devam eden projelerimizin bir
dağılımını görmektesiniz. 7 no’lu slaytta Özak GYO’ya yatırım yapmanın neden cazip
olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz beş başlık altında özetliyoruz bu avantajları.
Birincisi iyi çeşitlendirilmiş bir portföy yapımız var, bunun içerisinde ofislerimiz,
otel, perakende, arsa ve projelerden oluşan toplam 3.9 milyar TL'lik bir gayrimenkul
portföy değerimiz var. İkinci olarak, merkezi konumlarda kazançlı projelerimiz var.
Dolayısıyla, buralardan düzenli bir şekilde satış ve kira geliri öngörümüz var.
Üçüncüsü, artış potansiyeli olan ve istikrarlı bir kira getirisi var. Dolayısıyla, doğru
lokasyona biz projemizi konumlandırdığımız zaman, güvenilir bir kiracı altyapısıyla
beraber uzun vadeli sözleşmelere imza atmaya çalışıyoruz, mümkün mertebe.

Rüstem Güney

06:14 Dördüncüsü, güçlü finansal yapımız. Bu da bizim için fark yaratan unsurlarımızdan
bir tanesi daha ilerideki slaytlarda anlatacağız buradaki rakamlarla bunu nasıl
desteklendiğini göstermeye çalışacağız. Bir diğer unsur da yüksek net aktif değer
iskontosu, şu an itibariyle %55'lik bir net aktif değer iskontosu var, bu da şirketin
potansiyelini gösteriyor. 4 milyar 750 milyon tl'lik bir aktif büyüklüğümüz var bugün
itibariyle. Gayrimenkul portföy değeri 3,9 milyar TL, net aktif değerimiz 2,75 milyar
TL ve 2020 kira öngörümüz de 110 milyon TL.

Rüstem Güney

07:00 8 no’lu slaytta, portföy çeşitliliğini göstermeye çalışıyoruz. Gayrimenkullerimizin
portföy dağılımına baktığımız zaman, bunun %32’sinin projeden, %13’ünün arsa,
%17 ofis, %25 turizm ve perakende tarafı da %13’lük bir rakam oluşturuyor.
Dolayısıyla da, gayrimenkul portföy değeri olarak 3,9 milyar TL'lik bir ölçekten
bahsediyoruz. Kira gelirlerimizi ilk 3 aydaki dağılımına baktığımız zaman, burada
12,4 milyon TL’lik bir kira gelirimiz var. Tabi ilk çeyrekte daha önceki dönemlere
göre daha düşük kira geliri elde etmemizin sebebi, henüz bir otel tarafından gelen
bir kira gelirinin olmamasından kaynaklanıyor. Bizim yaptığımız işletme modelinde,
kira gelirleri otelin gelir yarattığı ve kar yarattığı dönem üzerinden olacak,
dolayısıyla bu da ağırlıklı yaz sezonu üzerinden olacağı için, ilk 3 ayda burada otel
karını görmüyoruz. O nedenle, burada kira gelirlerinde bir önceki yıla göre daha
aşağıda bir rakam görmektesiniz.

Rüstem Güney

08:00 Daha sonraki slaytlarda, bizim projelerimiz ile ilgili detaylı bilgilendirmeler var.
Projenin büyüklüğünü, ne kadar bir gelir yaratacağımızı görebilirsiniz bu slaytta.
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Büyükyalı projesi, Göktürk ve Balmumcu projelerinin burada bilgileri var. Burada
genel müdürümüz Fatih Bey bir katkı yapabilir, devam eden projelerle ilgili.
Fatih Keresteci

08:24 Herkese Merhabalar tekrar hoşgeldiniz. Ben öncelikle Büyükyalı projemiz ile
başlamak istiyorum. Büyükyalı projemizde şu anda 1 Haziran itibariyle, 1. ve 2.
bölümlerimizde yaşam başladı. Bildiğiniz üzere, biz geçen sene 4. çeyrek itibariyle,
burada konut teslimlerine başlamıştık, aslında, 1 Nisan itibariyle yaşam başlayacaktı
ancak bu salgın süresinde, yaşanabilecek olumsuzlukları değerlendirdik, yaşam
başlangıcını ötelemiştik. Tekrar normalleşme ile beraber, şu anda 1. ve 2.
bölümlerimizde yaşam başlamış durumda, Bu kısımlarda, şu ana kadar bizim 363
tane ünite teslim edildi ve şu anda yaklaşık 70 tane mal sahibimiz taşınmış ve
yaşamaya başlamış durumda. Diğer 3. bölüm ile ilgili olarak da, şu anda, konut
teslimlerine başladık. Orada da, 15 Temmuz itibariyle, o kısımda da yaşam
başlayacak. En son kısmımızda da, Ekim ayı itibariyle daire teslimlerine başlıyor
olacağız. Burada belirttiğimiz üzere, biz ilk çeyrek sonunda toplam 2,1 milyarlık
toplam bir hasılat gerçekleştirdik. İlk çeyrekte yaklaşık 230 milyon liralık bir
satışımız olmuştu 2020’nin ilk çeyreğinde. Tabi bunun son kısmında biraz salgın
etkisiyle bir yavaşlama olmuştu. Nisan ayı, tabi salgının en yüksek geçtiği ayda, belli
bir dönemde de, satış ofisimiz de kapalıydı. Fakat akabinde, biz yavaş yavaş Mayıs
ayı itibariyle toparlanmaya başladık. Şu anda, Nisan, Mayıs aylarında, yaklaşık 15
adet satış yaklaşık 50-60 milyon liralık bir satış yaptık.

Fatih Keresteci

10:14 Haziran ayı itibariyle de özellikle gündemin biraz daha bu kampanyalar ve düşük
faizle hareketlenmesiyle beraber, şu anda iyi bir satış grafiği çiziyoruz. Şu an
yaklaşık ilk 10 gün içerisinde, 150 milyon liralık bir ön satışımız var. Bunun bu
tempoda bu ay içerisinde devam etmesini öngörüyoruz. Bu bağlamda aslında biz
uzun süredir güncellemediğimiz genel proje nakit akış ve fizibilitemizi de tekrar
güncelleyerek burada sunumda da detaylarını paylaştık. Buna göre toplamda
beklenen satış gelirimiz 6,5 milyar TL olacak. Bunun içerisinde yaklaşık 2 milyar
liralık bir inşaat maliyetimiz var, bu tüm en son kur şoklarından oluşan ilave
maliyetlerin hepsini kapsayacak şekilde, en son çalıştığımız bir model.
Zaten şu anda yaklaşık %75-80’lik kısmı maliyetin harcanmış durumda, inşaat
ilerlemesi olarak da %90'ın üzerindeyiz.

Fatih Keresteci

11:27 Bu bağlamda, Özak GYO olarak, proje sonunda beklenen karımız yaklaşık 1,3 milyar
TL’ye yükselmiş oldu. Göktürk projesiyle de bildiğiniz üzere, 1. partilerimizin yapı
ruhsatlarını geçen yıl almıştık. Şu an itibariyle Göktürk merkezde ana caddede bir
satış ofisi oluşturduk. Şu anda, Haziran sonu itibariyle, orada da satışlarımıza
başlayacağız, 1. parselde, büyük parselde. 2. parsel ile ilgili olarak da proje
çalışmalarımıza şu anda başladık. Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde, oradaki çalışmaları
da tamamlayarak orayı da hızlıca satışa açmayı planlıyoruz. Orada bir stratejisi
değişikliği yaptık, biraz daha arada bir etaplama düşünüyorduk açıkçası, fakat onu
da şu anki bölgenin yaratmış olduğu değerler, bize gelen talepler, özellikle
metronun da yılsonu itibariyle faaliyete geçiyor olması, Göktürk’ü çok daha cazip
bir yerleşim alanı haline getiriyor. Bir de özellikle, bu tabi salgın sonrası insanların
daha bahçeli, balkonlu ev ihtiyacı, daha metrekaresi ihtiyaçları karşılayabilecek
seviyede, daha geniş alanlar ve kolaylıkla da doğaya ulaşabilecekleri mekan
arayışları da özellikle yoğun bir talep oluşturduğunu gördük. O yüzden de, buradaki
projelerimizi daha ön plana çekiyoruz. Burada da iki etapta, toplam yaklaşık 50 bin
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metrekarelik bir satılabilir alan söz konusu. İlk kısımda 33 bin metrekare gibi bir
satılabilir alanımız var, 157 üniteden oluşuyor. Burada toplam yaklaşık, 850 milyon
liralık bir satış hasılatı gerçekleşecek. İnşaat maliyeti ve artı maliyeti ile beraber
yaklaşık 600 milyon liralık bir maliyet olacağını görüyoruz, toplamda 250 milyon
liralık bir kar oluşturacak Göktürk projesi.
Fatih Keresteci

13:34 Bunun haricinde, bizim şu anda özellikle proje geliştirebileceğimiz arazi ve bunun
gibi özellikle nitelikli ürün geliştirebileceğimiz alan arayışımız da devam ediyor.
Portföyümüzü bunlarla zenginleştirerek, şu anda bu aktif olarak devam eden
projelerin peşine takabileceğimiz karma kullanımlı projelerde oluşturulacak ve
bizim de net aktif büyümemizi aynı hızda devam ettirmemizi sağlayacak. Ben
yeniden sözü Rüstem Bey’e bırakıyorum, mevcut portföy ile alakalı olarak.

Rüstem Güney

14:13 Evet, teşekkür ederiz Fatih Bey. Şimdi, bizim 10 no’lu slaytımızda da, kira getirisi
sağladığımız bir takım varlıklarımız var, burada en büyük kira getirisi sağladığımız
lokasyon Ela Quality Resort. Onun dışında, 34 Portal, Bulvar 216, İş İstanbul ve
Metro Market var. Bunlar bizim düzenli gelir sağladığımız yerler. Otel tarafının tabi
pandemi ile etkilenmiş bir süreci var. Burada, yönetim kurulu üyemiz, Profesör
Doktor Ali Alp otel tarafı ile ilgili süreçlerde bize oldukça katkı sağlıyor. Ali Bey belki
siz, turizm tarafı ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapabilirsiniz. Yani geldiğimiz durum
ile alakalı, genel anlamda.

Prof.Dr.Ali Alp

14:59 Tabi ki bu süreç çok iç açıcı değil, işin gerçeği. Şu anda biz Temmuz başında oteli
açmayı planlıyoruz, herhalde yani normal bizim yılbaşında öngördüğümüz bütçe
gibi bir bütçe ile karşı karşıya kalmayacağız ama, en azından yani her şeyin kötü
gittiği bir piyasada bile oteli yine açma planımız var. Bu pandemi ne kadar devam
edecek, turizm sektörü onunla biraz ilişkili, çünkü biz normalde müşterilerimizin
önemli bir kısmını Almanya’dan ve daha sonra Rusya’dan alıyoruz, iki pazarda da şu
ana sıkıntı var. Ama en azından yine bu sene, oteli açıp, yine hani negatifte
kalmamaya gayret ediyoruz, ama 2021’in öngörüsü daha pozitif, inşallah belki
aşının da bulunması ve pandemi ile ilgili süreçler de bir çözüm noktasına
yaklaşılırsa, tekrar geri gelecektir. Bizim otel yatırımımız çok iyi bir yatırım oldu.
2007 yılında açmıştık, verimlilik olarak, yatırım verimliliği olarak çok iyi bir üründü.
Şimdi birkaç tane daha bizim portföyümüzde, Rüstem Bey sunum yaparken, belki
ben biraz geç katıldım, paylaşım yapmış olabilir. İki tane çok iyi arazimiz var esasen
turizm yatırımları için, ama tabi ki bu maalesef, 2014 yılında uçak düşürülmesi
hikayesi, daha sonra iktisadi krizler, bir de şimdi de üstüne pandemi sebebiyle bir
miktar öteledik ama iki tane çok iyi gayrimenkulümüz var, onları da zaman
içerisinde portföye dahil etmeyi planlıyoruz.

Rüstem Güney

16:49 Evet, Ali Bey’e teşekkür ediyorum. Şimdi sunuma devam ediyorum. 11 no’lu
slayttayız şu anda. Burada finansal yapımız ile ilgili bilgilerimiz var. Toplam kredi
borcumuz 667 milyon TL, elimizdeki nakit 500 milyon TL. Dolayısıyla, şu an itibariyle
167 milyon TL’lik bir net borcumuz var. Bu rakamları genel sektör ortalamasıyla
karşılaştırdığımız zaman oldukça güçlü bir seviyedeyiz, bakıldığı zaman, net
borcumuzun öz kaynaklara oranı Özak GYO’da %7 iken, sektörde bu ortalama %62
mertebesinde. Net borcumuzun toplam varlıklara oranı, Özak GYO’da %4 iken
sektörde bu ortalama %19. Dolayısıyla, sektörden oldukça pozitif oranda
ayrıştığımız bir noktadayız. Net borcumuzun dağılımına bakıldığı zaman, kısa vadeli
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finansal borçlarımız 188,9 milyon TL, uzun vadeli finansal borçlarımız 478 milyon
TL, nakit de 500 milyon TL, dolayısıyla, 167 milyon TL’nin kompozisyonu buradan
geliyor. Burada, tabi net borcumuzdaki buradaki şeye baktığımız zaman, kısa/uzun
vadeli borçlarımızın dağılımı da bizim açımızdan oldukça sağlıklı bir noktaya
getirmiş durumda. Finans Direktörümüz Didem Hanım var, o daha doğrusu burada
finansallarımızdaki bu gelişimi, kredi tarafındaki değişim ile ilgili, size kısaca bir bilgi
verebilir.
Didem Çeliker

18:18 Geçen senenin son çeyreğinden başlamak üzere, biz finansal portföyün vade
dağılımını değiştirmeye başladık. 2018 ile kıyasladığımızda da, çok farklı bir
noktadayız. 2018’de kısa vadeli kredilerimizin ağırlığı %76’yken, şu an Mayıs
itibariyle baktığımızda, %8 kısa seviyesine çektik kısa vadeli kredilerimizin payını ve
aynı zamanda, bir para cinsinde de bir değişiklik yaptık. TL kredi payımızın oranı
genelde daha geçmiş senelerde %20 seviyesindeyken şu anda %80 seviyesine
çıkardık. Bunda kur yönetimi ve kur riski yönetimi yönünden bu şekilde ilerlemeyi
tercih ettik. Uzun vadeli kaynaklarla daha uygun maliyetlerle kur cinsinde
dağılmadan portföyün değişimini sağladık geçmiş yıllara göre. Şu andaki 2020
projeksiyonunda da bu dağılımı korumaya ve TL payında da bu seviyelerden de
belki bir tık daha yukarı çekmeye çalışıyoruz. Hem otel tarafından hem GYO
tarafında kontrolleri bütün şirketlerin, holding bünyesindeki finansallarını bu
şekilde yönetmeye devam edeceğiz, projeksiyon olarak.

Rüstem Güney

19:38 Evet, burada yani bir katkı olarak bakıldığı zaman, bizim net borcumuz da burada
bir önceki yılın sonuna göre baktığımız zaman 227,5 milyon TL’yken 2019 sonunda
bu rakam, Mart sonunda, 166,9 Milyon TL’ye gelmiş durumda, dolayısıyla biz
ağırlıklı olarak kısa vadeli borçlarımızı kapatarak uzun vadeye döndük. Bir takım
elimizdeki nakit mevcutları da burada kısa vadeli borçları kapatmak için kullandık,
dolayısıyla net borcumuzda bir azaltma görülebiliyor.

Prof.Dr.Ali Alp

20:04 Peki, burada, küçük bir ekleme yapayım. Bizim esasen döviz kredilerinde
bulunmamız grup olarak çok ihracat yapan bir grup olduğumuz için, holding olarak,
biz Exim kredileri kullanıyorduk ve bunların da yıllık maliyetleri bize %2’nin altında
bir orandaydı. Hatırlarsanız bundan 1,5 yıl önce, piyasadaki dövizli kredilerin
maliyetleri hep 6’larda, 7’lerdeydi, dolayısıyla 6’larda, 7’lerde piyasa yabancı para
faiz oranlarının olduğu bir ortamda, biz %2’lerle borçlanabildiğimiz için, döviz
kredisi kullanmıştık ama zaten şu anda biliyorsunuz kredi fiyatları da, döviz
kredisinde de şu anda rakamlar düşmüş vaziyette. Onun için, öyle bir göreceli
avantajımız ortadan kalktığı için ve bir miktar daha finansal risk yönetimini sağlıklı
hale getirebilmek için neredeyse, işte az önce Didem Hanım paylaştı, %80’in
üzerinde TL’ye döndük ve bu trendi de bir miktar daha da devam ettiriyoruz.

Rüstem Güney

21:05 Evet, 12 no’lu slaytta net aktif değerdeki iskontomuzu bir tekrar vurguluyoruz,
%55’lik bir iskonto söz konusu, burada baktığımız zaman toplam gayrimenkul
portföy değerimiz 3.9 milyar TL ve piyasa değerimiz de 10 Haziran itibariyle, 1.2
milyar TL’ye ulaşmış durumda. Burada, 3. ay sonu itibariyle net aktif değer
tablomuzdaki rakamların kırılımını görebiliyoruz. Sene sonunda, bu rakam 2 milyar
653 milyon TL’yken, Mart sonu itibariyle bu rakam 2 milyar 750 milyon TL'ye
ulaşmış durumda. Bundan sonraki sunumlarımızda, finansal göstergeler ile ilgili bir
takım bilgiler paylaşacağız. 14 no’lu sunumda bizim konsolide finansal
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tablolarımızdaki durumu göremiyorsunuz. Burada bir 2018-19, yıllık rakamları
gösterdik, orada yılsonu itibariyle biz net karımızı konsolide 312 milyon TL olarak
açıklamıştık. Hasılat olarak da 530 milyon TL hasılat beyan etmiştik.
Rüstem Güney

22:11 Çeyreklik itibariyle baktığımız zaman, bu sene ilk çeyrekte biz 282 milyon TL'lik bir
konsolide bir hasılat ortaya koyduk. Bunun 269,8 TL’si satış gelirleri, 12,4 milyon
TL’si de kiradan geliyor. Bir önceki yıl aynı dönemdeki hasılat rakamımız bizim 18.5
milyon TL’ydi, burada aşağıda dipte baktığımız zaman net karımızda geçen sene
aynı dönemde biz 24.5 milyon TL'lik bir zarar açıklamışken, bu dönemde 78 milyon
TL'lik kar açıklamış durumdayız. Oldukça güçlü bir büyüme söz konusu. Daha önce
belirttiğim gibi güçlü finansal yapımızı burada çok daha net görmek mümkün, bizim
finansallarımızı, bu dönem itibariyle daha da güçlü bir noktaya doğru taşıyoruz.
Borçluluk yapımız da daha sağlıklı bir modele doğru gitmiş durumda. Burada
bakıldığı zaman, net borcumuzun özkaynaklara oranına geçen sene sonu itibariyle,
9.3 iken şimdi 6.6’ya gelmiş durumda. Net borcun toplam varlıklara oranı 2019
sonunda bu oran 4.8 iken, Mart sonu itibariyle bu oran 3.5’e gelmiş durumda. Bu
da tabi, bizim az önce bahsettiğimiz güçlü finansal yapımızın rakamlara da yansımış
bir hali olarak görmek mümkün.

Rüstem Güney

23:34 15 no’lu slaytta çeyrekler itibariyle, rakamlarımızdaki değişimi görüyoruz, toplam
hasılat rakımımızı bir önceki çeyreklere göre, buradaki ve FAVÖK rakamlarımızdaki
değişimleri görebiliyorsunuz. Grafikte bakıldığı zaman hızlı bir şekilde çeyrekler
itibariyle hasılat rakamlarını görebiliyorsunuz. Bu çeyrek 282 milyon TL'lik bir
hastamız var, geçen sene dördüncü çeyrekte 222 milyon, bir önceki çeyrekte de
228 milyon TL'lik bir hasılatımız vardı. Oldukça giderek artan trendde bir hasılat
yapımız var. Kira gelirlerimizin bu dönem aşağı gelmesi, çok açık bariz bir şekilde
otel etkisinden kaynaklanıyor. Yaz sezonu ile beraber burada da bir toparlanma
göreceğiz. Otel tarafının açılması ile beraber Ali Bey'in bahsettiği çerçevede bir
önceki yıl kadar otel performansı görmesek de, yaz sezonunda, tabii toparlanma
olacaktır. Onu da finansallarımızda, bir üçüncü çeyrekte daha pozitif bir etki
görmemiz, otel tarafında mümkün olacak. FAVÖK tarafındaki büyüme tabi orada da
kayda değer bir büyüme söz konusu çeyrekler itibariyle bakıldığı zaman. Biz, bu yılın
ilk çeyreğinde 118,4 milyon TL FAVÖK rakamı açıkladık. 16 no’lu slaytta konsolide
net kar/zararımızın köprüsünü görmek mümkün. Hasılatımız 282 milyon TL'den 78
milyon TL'lik bir kara nasıl ulaştığımızı burada gösteriyoruz. Maliyetlerimiz,
operasyonel giderlerimiz, diğer gelir giderler ve finansman maliyetlerini burada,
vergi etkisini koyduğumuz zaman, buradaki bu sene yarattığımız 78 milyon TL'lik
karı görmek mümkün, net kar marjımızın da %21.6 olduğunu burada gösteriyoruz.

Rüstem Güney

25:33 17 no’lu slaytta, solo taraftaki net aktif değer köprüsü burada da aynı şekilde,
burada 2 milyar 750 milyon TL'lik 3. ay itibariyle net aktif değerimizin büyüklüğünü
görüyoruz. Burada, projelerimizin ve elimizdeki varlıkların net aktif değer etkisini ve
büyüme trendini de görmek mümkün. Dolayısıyla biz yılsonu itibariyle, daha da
büyüyen trendde bir net aktif değer büyümesi göreceğiz.

Rüstem Güney

26:07 18 no’lu slaytta bizim, bu dönemdeki 2019-20 dönemindeki bir büyüme trendlerini
nereden nereye taşıdığımızı rakamları görebiliyoruz. 2 milyar 750 milyon TL net
aktif değeri, biz 2020 sonunda 3 milyar 882 milyon TL'ye ulaştırmayı hedefliyoruz,
Burada Büyükyalı’nın satışları ve Göktürk'ün satışlarının net aktif değere pozitif
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olarak katkısını göreceğiz. Daha sonra da devam eden projeleri de, bu net aktif
değere etkisini sürdürülebilir bir net aktif büyüklüğünü biz ortaya koymak istiyoruz.
Fatih Bey burada bahsetti, bizim şu anda devam eden mevcut projelerimizin
ötesinde de, şu anda temasta olduğumuz, geliştirmek istediğimiz yerler var, onlar
da daha somutlaştıktan sonra tabi, bunlarla ilgili de rakamları da ilerideki
sunumlarımızda ve projeksiyonlarımızda dikkate alacağız.
Rüstem Güney

26:59 Net aktif değer ve kira projeksiyonlarımızı da 19'uncu slaytta görüyoruz. Burada da
tabi oldukça sağlıklı bir büyümeyle, aktif değer tarafındaki büyüme hem de kira
tarafındaki büyüme öngörümüzü 2023 yılına kadar ortaya koymuş durumdayız. Kira
tarafında, bu sene 110 milyon TL beklerken 2023'te bu rakamın 271.4 milyon TL
ulaşmasını öngörüyoruz. Net aktif değerimizin de 2023'te 4.8 milyar TL'lik bir
ölçeğe gelmesi temel hedefimiz.

Rüstem Güney

27:34 Hasılat tarafındaki projeksiyonlarımıza baktığımız zaman, burada da 2023’e kadar,
proje ve yıl bazlı olarak hasılatlarımızı detaylandırdık. Burada, bu sunumda
görüyoruz, Büyükyalı büyük etken, onun ötesinde Göktürk projesi ve Balmumcu
projesi de 2023’e kadar olan projeksiyonumuzda bizim finansallarımıza oldukça
katma değer yaratacak projeler olacak.

Rüstem Güney

28:00 FAVÖK projeksiyonumuz aynı şekilde, aynı devam eden bu projelerin FAVÖK
tarafındaki katkılarını 2023’e kadarki büyümesini göreceğiz. 2022’de oldukça güçlü
bir FAVÖK rakamına ulaşmış oluyoruz, 2023 ve sonrasında da tabi, bizim mevcut
projelerin ötesinde diğer projeleri de devreye aldığımız noktada, bu rakamların
daha da büyük ölçekli bir hale geleceğini öngörüyoruz.

Rüstem Güney

28:26 Bundan sonra sunumun ekleri yer alıyor. Bunları zaten biz sizlerle paylaşıyoruz,
orada detaylara girmek istemiyorum. Fatih Bey belki Büyükyalı ofis binası ile ilgili
bir bilgi verebilir.

Fatih Keresteci

28:48 Daha önce de, bildirdiğimiz gibi Büyükyalı’da Özak GYO olarak satın almış
olduğumuz ofis binası da portföyümüzde yer alacak. Onunla ilgili bilgilendirmeler
de daha detaylı olarak ekler kısmında görebilirsiniz. Şu anki tabi satın alma değeri
üzerine, şimdi natamam olduğu için dekorasyonuyla beraber bir değer artışı olacak,
aslında 100 milyonluk bir portföyde bir gayrimenkul olarak yer alacak. Ondan sonra
zaten, yıllara sari değer artışlarını söz konusu olacak.

Rüstem Güney

29:26 Peki, teşekkür ederiz Fatih Bey. Bundan sonraki kısmında soru-cevap şeklinde
devam edebiliriz. Biz sorularınızı alabiliriz.

Sunucu

29:35 Saygıdeğer, katılımcılar. Eğer bir soru yöneltmek isterseniz 0 ve 1 tuşlarına sırayla
basınız. Beklediğiniz için teşekkür ederiz. İlk gelen sorumuz Çağdaş Doğan BGC
Partners. Lütfen buyurun.

Çağdaş Doğan

30:00 Merhabalar, Çağdaş Doğan BGC Partners’den, sunum için çok teşekkür ederim,
oldukça yeterliydi açıkçası, sorularımın büyük kısmını zaten cevaplandı. Birkaç tane
ek sorum olacak. Bir tanesi turizm ile alakalı, zaten Temmuz başında otelin
açılacağını söylediniz prezantasyonda da orada gelirler alakalı bazı beklentiler
mevcut ama nasıl görüyorsunuz şu ana kadar, normalde, yani müşteri davranışını,
ne kadarı sezon başındaki rezervasyonların iptal oldu? Ne kadarı birkaç ay ya da
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önümüzdeki seneye ertelendi, artı acaba yabancı yani normalde daha yabancı
ağırlıklı tabi dediğiniz gibi Almanya ve Rusya’dan turist geliyordu onları bir miktar
yurtiçi turistle de kompanse etmek mümkün olur mu? Biraz o konuda detay
alabilirsem sevinirim. İkincisi, sadece teyit etmek isterim, Büyükyalı’da Mayıs
ayında yanılmıyorsam yaklaşık 15 adet satış oldu dediniz, 60-70 milyon lira gibi bir
ciro mu dediniz, onu teyit etmek isterim. Sonra da, Haziran’da bu yeni kampanyayla
beraber sanırım, 10 günde 150 milyon liralık bir satış yapıldı dediniz, onu teyit
etmek isterim. Üçüncü sorum, ben birkaç çeyrektir dönem sonlarında, short
görüyorum bilançoyu ama yine de mesela 1. çeyrek dipnotlarına baktığım zaman
finansal tarafta bir kur farkı gideri nette görüyorum, bu acaba neden kaynaklandı,
Hedge pozisyonları vs gibi bir şeyle mi ilgili. Son sorum da, Bu NAV gelişim
tablosuna baktığımız zaman, daha önceki sunumlarda görmediğimiz şekildeki
2022’de bir düşüş var, bunun bir teknik sebebi mi var acaba? Onu merak ederim.
Çok teşekkürler.
Prof.Dr.Ali Alp

31:49 Turizm ile ilgili konuyu, tekrar anlatayım size. Sonuçta bizim otelin müşteri portföyü
içerisinde yerli müşterilerin oranı hep %5 - 6’lardadır, dolayısıyla, bu sene hani
nispeten Almanya ve Rusya’dan gelecek turizmlerin azalmasıyla belki bu rakam
belki %10’lar %15’lere çıkabilir ama hani bizim otelin klasmanındaki bir otel için bu
hiçbir zaman %15’in üzerinde böyle bir sezonda bile çok fazla olamaz. Tabi ki bu
pandemi bütün bizim Akdeniz çanağını etkiledi, bizi de etkiledi ama, burada da
sezonun tamamen net olarak nasıl olacağı konusunda inanın neredeyse her gün
Almanya’daki insanlarla, Moskova’daki insanlarla konuşuyoruz ama 1 Temmuz’da
otel açılacak, uçuşlar da yavaş yavaş başlayacak beklentisi var. Ama burada, şu
anda kesin bir şey söyleyebilmek hiç kimse için mümkün değil ama, sorunuza cevap
olarak, yani böyle bir otelin hani uluslararası turizm hareketlerinde sıkıntı olursa
yerli müşterilerle o açığın kapatılması diye bir şey söz konusu olamaz. Bu şeylerle,
kampanya ile ilgili olarak biliyorsunuz, daha zaten yeni bankalar duyurularını
yapmaya başladılar, zannediyorum önümüzdeki Haziran’ın geri kalan kısmı,
Temmuz ve Ağustos’ta iyi bir sezon olabilir. Büyükyalı’nın satışları anlamında,
çünkü daha bankalar yeni politikalarını yeni belli ediyorlar, insanlar yeni projeleri
geziyorlar, şu anda gerçekleşen rakamlar, esasen çok erken rakamlardır, bu konuda
çok daha iyimser de olmamızı gerektirecek bir alt yapı var, çünkü ben de
gayrimenkul şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapan olarak birisi olarak,
neredeyse her gün 20-30 tane tanıdıklarımdan telefon alıyorum. Gerçekten,
biliyorsunuz, zaten finansın temel kuralıdır, faiz oranları düştüğü zaman varlık
fiyatları artar, varlık fiyatlarında da en fazla gayrimenkul faydalanır işin gerçeği.
Belli ki önümüzdeki dönemde, gayrimenkulde Büyükyalı’nın özellikle satışlarında
çok daha iyi rakamlarla karşı karşıya olacağız. Bunları daha önce hiç bir sonraki
çeyreği beklemeden de, ön bilgilendirmeler yaparız. Şimdi Rüstem Bey 1-2
eklemeler yapacak, kur farkları ile ilgili olarak.

Rüstem Güney

34:25 Evet. Mayıs ve Haziran rakamları sormuştu Çağdaş Bey. Fatih Bey siz rakamları
tekrar ederseniz.

Fatih Keresteci

34:27 Yani, Nisan-Mayıs aylarında yaklaşık 55 milyon liralık bir ciromuz var, Haziran
ayında şu anda ön satış olarak 150 milyona TL’ye yakın bir ön satışımız var.
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Rüstem Güney

34:42 Evet, bir de kur farkıyla ilgili bir sorunuz olmuştu. O, biraz finansalların sunumu ile
alakalı bir teknik bir durum. Orada bizim ortaklara borç olarak, Ahmet Bey’e olan
bir borcumuz var, bizim finansallarımızda gösterdiğimiz, döviz borcumuz,
dolayısıyla, o döviz borcundan kaynaklı bir kur farkı gideri, dövizi yukarı gittiği
dönemlerde söz konusu, dolayısıyla onu bir de kur farkı olarak gösteriyoruz.
Dolayısıyla yabancı para pozisyonunda o teknik olarak, raporlama tekniği ile alakalı
bir şey, orada yok fakat kur farkı gelir-giderinde o etki dikkate alınıyor tabi, çünkü
dövizli bir borç her halükarda. Onu kur farkı giderinde kar/zarar tablosunda
görüyoruz. Evet, net aktif değerdeki düşüş ile bir sorunuz olmuştu. Fatih Bey siz
orada, bir katkı yaparsanız herhalde, 2022 yılında.

Fatih Keresteci

35:30 Evet, bu 2022’deki net aktifteki bir önceki yıla göre de asıl fark turizm
yatırımlarımıza olan Didim Demre’de ileri doğru bir öteleme yaptık. 2022
öngörmüştük Demre projemizi özellikle, şimdi onu 2023’e kaydırdığımız için orada
net aktifte bir dalgalanma görünüyor.

Hilal Yıldız Çelik

35:56 Pardon bizi duyabiliyorsunuz, değil mi bu arada.

Çağdaş Doğan

36:00 Evet, evet duyuyoruz.

Rüstem Güney

36:06 2023’te de zaten orada net aktif değerdeki artışı gördüğünüz zaman. Orada, diğer
projelerdeki Didim dahil pozitif etkisini görmek mümkün. Çağdaş Bey’in sorduğu
soruların hepsini herhalde cevapladık diye düşünüyorum. Başka sorusu olan varsa,
onları da alalım.

Çağdaş Doğan

36:23 Evet, çok teşekkür ederim.

Sunucu

36:24 Teşekkür ederim, saygıdeğer katılımcılar, bir soru yöneltmek isterseniz
telefonunuzun 0 ve 1 tuşlarına sırayla basınız. Değerli katılımcılar, bir soru
yöneltmek isterseniz telefonunuzun 0 ve 1 tuşlarına sırayla basınız. Şu anda başka
bir sorumuz yok. Kapanış konuşması için sözü konuşmacılarımıza bırakıyorum.

Rüstem Güney

37:01 Peki, biz, toplantımıza katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyoruz. Bundan
sonra, zaten sizlerle bireysel de olsa toplantımız her zaman oluyor, bu gibi kurumsal
toplantılarımızda bir sunum şeklinde her zaman devam edeceğiz, bunları zaten
sunumları paylaşıyoruz, KAP üzerinden de paylaşıyoruz, sizlerle de zaten her 3 aylık
periyotta da paylaşmaya devam edeceğiz. Herhangi bir sorunuz olması halinde
yatırımcı ilişkileri tarafıyla her zaman iletişim kurarak bizlere sorularınızı
yöneltebilirsiniz. Biz sizlere hızlı bir şekilde geri dönüş yapmaya çalışıyoruz. Tekrar
teşekkür ederiz, herkese iyi günler.

Sunucu

37:39 Saygıdeğer katılımcılar. Katılımınız için teşekkür ederiz. Şimdi hattan ayrılabilirsiniz.
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Katılımcılar :
Name
Çağdaş Doğan
Can Ozgüzel
Evren Gezer
Gökçen Özyurt
Harun Dereli
Metin Taşçıoğlu
Miraç Başcı
Oğuzhan Vural
Sevda Özsönmez
Turgut Uslu
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Company
BGC Partners
Franklin Templeton
Yatirim Finansman
Azimut Portöy
Ziraat Yatirim
Philip Capital
Yatirim Finansman
Yapi Kredi Yatirim
Azimut Portöy
Ziraat Yatirim
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