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TORUN CENTER  

MEC D YEK Y' N EHRES N  DE T RMEYE HAZIRLANIYOR 

Torunlar  GYO  taraf ndan  stanbul 'un  merkezinde  eski  Ali  Sami  Yen  stadyumu  arsas
zerinde  hayata  ge irilen  Torun  Center ,  Mecidiyek y ' n  ehresini  de i tirmeye

haz rlan yor.

Kaba in aat n n y zde 67'si tamamlanan projede konutlar n y zde 32'si, ofislerin ise y zde
35 'i  sat ld .  Arsa  d hil  1  milyar  TL  yat r mla  hayata  ge irilen  projenin,  2015  y l  3.

eyre inde  tamamlanmas  planlan yor.  Torun  Center  tamamland nda  stanbullulara  10
bin metrekarelik modern bir kent meydan  arma an edecek.

Torunlar  GYO  taraf ndan  arsa  dahil  toplam  1  milyar  TL  yat r mla  eski  Ali  Sami  Yen
stadyumu  arsas  zerinde  hayata  ge irilen  Torun  Center  projesinin  in aat  t m  h z yla
devam ediyor. Ofis ve rezidans olmak zere  bloktan olu an ve kaba in aat n n y zde 67
si tamamlanan projede 42 katl  kulelerde 27. kata ula ld . 

Torun Center,  konut,  ofis  ve ticari  alanlar n yer alaca  meydan  ile  T rkiye'nin en nemli
mimarlar ndan  Aga  Khan  d ll  Mimar  Emre  Arolat  taraf ndan  tasarland .  Proje,  st n
sosyal  ve  teknolojik  donat lara  sahip  olmas n n  yan  s ra  n nde  yer  alan  10  bin
metrekarelik  kent  meydan  ile  stanbul 'da  bu  b y kl kte  meydana  sahip  ilk  ve  tek  proje
olma zelli ini ta yor. Kent meydan , sosyal alanlar , restoran ve cafe'leri ve zengin peyzaj
olanaklar  ile  hem  Torun  Center  sakinlerine,  hem  stanbullulara  yeni  bir  soluklanma  alan
yaratacak.  

Torun Center stanbullulara modern bir kent meydan  kazan yor

Torunlar  GYO  Y netim  Kurulu  yesi  ve  Sat  ve  Pazarlamadan  Sorumlu  Genel  M d r
Yard mc s  Emre Torun toplant da yapt  konu mada Torunlar GYO'nun portf y  i in de
bir  prestij  projesi  olarak  konumland rd m z  Torun  Center ' n  in as na  ve  sat na
ge ti imiz  y l  Nisan  ay nda  ba lam t k.  Bir  y l  i inde  projemiz  ile  ilgili  nemli  bir  a ama
kaydettik. Bug n geldi imiz noktada projemizin kaba in aat n n y zde 67'sini,  toplam nda
ise  y zde  30 'unu  tamamlad k.  Torun  Center ' n  portf y m z  i erisinde  zel  bir  yerinin
olmas n n  en  nemli  sebeplerinden  biri;  n nde  yer  alan  10  bin  metrekarelik  kent



meydan d r. Torun Center' n, stanbul'da bu b y kl kte meydana sahip ilk ve tek proje olma
zelli ini ta mas  bizleri ayr ca gururland r yor.  Ve Torunlar GYO olarak bu kent meydan

ile projemizi yaln zca burada ya ayan ve al an ki ilere de il, t m stanbullulara arma an
etmeyi ama l yoruz  dedi. 

Sat  rakamlar na  ili kin  de  bilgi  veren  Torun,  Konutlarda  y zde  1  KDV  avantaj  ile
sat lar m z  devam  ediyor.  Konutlar n  metrekare  sat  fiyat  5  bin  500  Dolar+KDV 'den,  
ofisler  ise  metrekaresi  4  bin 500 Dolar+KDV'den ba l yor.  u  ana kadar konutlar n y zde
32'sinin,  ofislerin ise y zde 35'inin sat n  tamamlad k. Daire sat lar na bakt m zda ise
ilk  etapta  zellikle  manzaral  1+1  ve  2+1  dairelerimizin  yo un  ilgi  g rd n
s yleyebilirim.  Bug n  itibariyle  KDV  dahil  367.2  milyon  TL  taahh tl  n  sat
ger ekle tirdik.  Bunun  67  milyon  Dolar 'l k  b l m ,  genel  m d rl n  Torun  Center 'a
ta yacak  olan  d nyan n  lider  sigorta  irketlerinden  Mapfre  Genel  Sigorta 'ya  yap lan  ofis
sat ndan  geliyor.  n aat  maliyetlerimizin  y zde  86 's n  bu  n  sat larla  finanse  ettik.
Projeden KDV hari  1.5 milyar TL sat  geliri bekliyoruz  dedi.

Yatay ofisler T rkiye'de ilk kez Torun Center'da

Kulelerin  alt  platformunda konumland r lan  yatay  bah e  ofisleri,  T rkiye 'de  ilk  kez  Torun
Center'da yer al yor. Podyum katlar nda sunulan bah e ofisler,  zengin peyzaj olanaklar  ile
donat lan  i  bah elere  a larak  zg n  bir  kullan m  olana  veriyor.  Kullan m  kolayl
a s ndan  olabildi ince  d zayak  olarak  kullan lmas  ng r len  yatay  ofisler,  stanbul  i in
yeni  ve  farkl  bir  al ma  ortam  sunuyor.  Yatay  ofisler,  zellikle  farkl  metrekareli
se enekleri  ve  irketlere  normal  plaza  ofislerden  farkl  bir  alternatif  sunmas ndan  dolay

b y k ilgi g r yor. 

2015 y l  3. eyre inde tamamlanmas  planlanan Torun Center hayata ge ti inde konut ve
ofislerle  birlikte  g nde  yakla k  10  bin  ki inin  burada  al p  ya ayaca  ng r l yor.
Projenin  geni  kent  meydan nda  yer  alan  kafe,  restoran,  peyzaj  alan ,  fitness  merkezi  gibi
sosyal  alanlar n  yan  s ra  Ali  Sami  Yen  ruhuna  yak an  ve  bu  ruhu  ya atacak  bir  heykel

al mas  i in de haz rl klar yap l yor. 

Torun Center Projesi Hakk nda:

Torun Center, zeminden 160 metre y ksekli inde olan iki konut kulesi toplam 42 kattan, ofis kulesi
ise  36  kattan  olu uyor.  Projede  yer  alan   blo un  t m  cepheleri,  d rd nc  katlardan  itibaren
stanbul Bo az 'ndan ba layarak, Marmara Denizi, eski stanbul ve Hali 'e kadar uzanan kentin farkl

panoramik manzaralar n  katlara ta yor. Modern ya am n t m taleplerine cevap veren zelliklerle
donat lm  rezidanslar 1+1'den 4+1'e kadar 100 ile 425 metrekare aras nda de i iyor. Toplam 241
bin metrekare in aat alan na sahip olan projede 69 bin metrekare konut ve 87 bin metrekare ofis ve
ticari  alan  bulunuyor.  Kulelerin  alt  platformunda  konumland r lan  bah e  ofisler  ise  2  katl  olarak
sunuluyor. 

Konumu  itibariyle  de  merkezi  i  aks  zerinde  bulunan  Torun  Center,  metro,  metrob s  ve  toplu
ta ma ara lar na y r me mesafesinde olup, bir kat  belediyeye ait olmak zere  otopark kat  ile

evreyolu  ve  k pr  ba lant  noktalar n n  tam  merkezinde  yer  al yor.  Residence  sakinlerinin
kullan m  i in  ortak y zme havuzu,  her  iki  konut  kulesinde de Lounge alan  (900 m2 ve 750 m2),
kapal  otopark, spor alanlar  ve ocuk oyun alanlar  gibi sosyal imkanlar da yer al yor. 


