
 

 

Basın Açıklaması                                                        19 Kasım 2014  

 

Sayın Basın Mensubu, 

Son günlerde bazı medya kuruluşlarında Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim 
Şirketimize yüklü miktarlarda maddi cezalar verildiği yönünde asılsız, bilgiden ve vicdandan 
mahrum haberlerin yayınlanması nedeniyle kamuoyuna bu açıklamayı yapma zorunluluğu 
doğmuştur. Mecidiyeköy’de devam etmekte olan Torun Center projemizin inşaat alanında 
yaşanan elim kaza sonrası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin incelemeleri 
sonucunda, şirketimize ceza kesildiğine dair ifadeler içeren bu haberlere asılsız olmaktan da 
öte kasıtlı biçimde kamuoyunu yanıltıcı özellik taşımaktadır.  

Ceza olarak ifade edilen konunun aslı şudur: Hepimizi derinden yaralayan elim kazanın 
ardından, şantiyemizde çalışan işçilerimizden kendi isteği ile ayrılmak isteyenlerin yanı sıra, 
inşaatın durması sonucu ortaya çıkan ihtiyaç fazlası iş gücü nedeniyle iş akdini feshetmek 
durumunda kaldığımız bazı düz işçi ve teknik elemanlar olmuştur. Bu kapsamda haberde sözü 
edilen ve Torunlar GYO-Torunlar Gıda Proje Ortaklığı bünyesinde çalışan 185 işçimizden 48’i 
istifaen ayrılmış, 81’i ücret, sosyal hak ve kıdem tazminatları ile birlikte Torunlar GYO’nun 
farklı projelerine ve genel merkezine nakledilmiş, 56’sının ise kıdem, ihbar tazminatı, fazla 
mesai ve benzeri iş yasasından doğan hakları ödenerek iş akitleri feshedilmiştir. Müfettişlerce 
tespit edilen diğer eksikler de tamamlanarak hak sahiplerine ödenmiştir.  

Bugüne kadar ilgili Bakanlık tarafından şirketimize herhangi bir ceza kesilmediği gibi, yapılan 
tek uyarı, şantiyemizdeki bazı eksikliklerin tamamlanmasına yöneliktir. Şirketimiz de bunları 
süratle tamamlamış, gerekli başvuruyu yapmış ve ilgili kurulca eksikliklerin giderildiğine dair 
oybirliği ile alınan kararın tarafımıza ulaşması sonrasında da şantiyedeki çalışmalara yeniden 
başlanılmıştır.  

Haberde yer aldığı gibi, Devletimizin hiçbir kurumunda ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın uygulamaları içinde, bir işyerinden işçi hakları tahsil edilip, daha sonra işçilere 
dağıtılması gibi bir uygulama yoktur.  

Halka açık olan Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketimize dair bazı medya 
kuruluşlarında yer alan bu asılsız haberler, maksadını aşarak şirket itibarımızı zedeleyecek 
niteliğe dönüşmektedir. Kamuoyunu yanıltıcı yönlendirme niteliği taşıyan bu haberlere ilişkin 
olarak ilgili medya kuruluşlarına yönelik hukuki haklarımız saklı olmakla birlikte, konuyu 
bilgilerinize sunar, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda hassasiyetinizi ve gereğini 
rica ederiz. 

Saygılarımızla, 

Torunlar GYO 


