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Kerem Eser: 
 
 2012 yılı 9 aylık dönemi özetlemek isterim: konsolide ciromuz 282,5 milyon TL olarak gerçekleşti, 
geçen sene aynı döneme göre %23 büyüdük. Global Yatırım Holding’in 2004 yılında holding olarak 
yeniden yapılandığı tarihten bu yana gerçekleşen en yüksek cirodur bu rakam.  
 
Konsolide FAVÖK’ümüz 187,2 milyon TL oldu, bu da yine kuruluşumuzdan yana gerçekleşen en 
yüksek FAVÖK tutarıdır.  
 
Konsolide bazda da net karımız 131,4 milyon TL oldu, yine 2004 yılından sonra gerçekleşen ikinci en 
yüksek 9 aylık  kar’dır. 
 
Temmuz ayında Enerji Yatırım Holding’de sahip olduğumuz %50 oranındaki hisseleri 75 milyon USD 
bedelle STFA’ya devretmiştik. Bu işlemden 150.2 milyon TL iştirak satış karı elde ettik.  
 
31 Temmuz’da ise  60.2 milyon ABD $ karşılığındaki tahvil bazlı kredi geri ödemeleri tamamlamıştır. 
 
Enerji Yatırım Holding (Energaz) hisse satışı ile beraber bu kredi ödemesi Grup’un mali borçluluğunu 
önemli ölçüde azalttı.  
Rakamsal olarak bakarsak, 2011 yılı sonu kamuya açıkladığımız brüt finansal borçluluğumuz 445,6 
milyon TL iken 30 Eylül 2012’de 301,5 milyon TL’ye düştü.  
 
Grup'un sürdürülmekte olan diğer faaliyetlerinin de geçen yılın aynı dönemine kıyasla %23 oranına 
büyümüş olması bizim açımızdan çok memnuniyet verici bir durumdur. Bu sene, Finans segment 
dışında tüm segmentler çift haneli büyüme gösterdi. Liman gelirlerimiz %16 oranında arttı. Enerji 
gelirleri ile ilgili önemli bir husus ise, sadece 2012 yılının 3. Çeyrek bazında baktığınızda 2,5 milyon 
TL’lik bir ciro görünmektedir. Geçen sene 3. Çeyreğe baktığımızda ise 19 milyon TL ciro 
görünmektedir. Bu azalmanın sebebi Energaz iştirakinin satışıdır.  
 
Enerji  iş kolunda gerçekleşen önemli gelişmelerden bir tanesi de sıkıştırılmış doğalgaz faaliyetleri 
yürüten Naturelgaz ile alakalı; geçen sene Mayıs ayı içerisinde bu şirketin %25 hissesini almıştık. 
Gerekli yasal onayların ardından buradaki hissemizin %80 oranına çıkmasını bekliyoruz.  
 
Liman İşletmeciliği, Holding’in konsolide cirosuna ve karlılığına en büyük katkıyı yapan iş koludur.  
Liman faaliyetlerinin cirosu geçen seneye göre %16 arttı ve 91,2 milyon TL’ye ulaştı. Konsolide 
FAVÖK’te ise %31’lik bir artış var; 58,8 milyon TL olarak gerçekleşti.  
 
Naturelgaz faaliyetlerinde ise, şirketin cirosu 24,2 milyon TL ancak konsolidasyona %25’ini aldığımız 
için mali tablolara 6,1 milyon TL olarak yansımıştır. Ciroda geçen seneye göre %104’lük bir artış 
yaşanmıştır.  
 
Gayrimenkul iş kolunda ise, Denizli konut projesinde Temmuz ayından itibaren tapu teslimleri 
yapılmaya başlandı. Satışlar da kar/zarar olarak ilk defa 2012’nin 3. çeyreğinde finansal tablolara 
yansımış oldu.  
 


