
Television Centre 

Kiralık Konutlar



BBC’nin Batı Londra’daki 
eski ikonik idari merkezi olan 
Television Centre, milyarlarca 
pound’luk White City Yenilenme 
Projesinin kalbinde yer alıyor 
ve yaşamak, çalışmak ve 
eğlenmek için yeni bir merkeze 
dönüştürülüyor.

Te
le

vi
si

on
 C

en
tr

e 
W

hi
te

 C
ity

 W
12



Kiralık örnekleri 
 
Yatak odaları Alan (m2) Tahmini kira değeri haftalık £* 

Stüdyo1 32 – 46 415 – 450 
1 49 – 63 460 – 570 
2 74–170 550 – 1.500 
3 + 127 – 376 870 – 3.300 
 
*Tahmini değerler Strutt & Parker ve Savills tarafından hazırlanmıştır (Ağustos 2017)

A completed illustration of the development



Tesisler 
– 24 saat kapı görevlisi
–  Özel düzenlenmiş bahçelere 

bakan lobi
– Özel gösterim odası
–  Soho House bünyesindeki sağlık 

kulübü, yüzme havuzu ve Hamam
– Kafeler ve restoranlar
– Kapalı araç ve bisiklet parkları

Yeni bir cazibe merkezi 
 
2018 itibarıyla Television Centre’de 432 yeni 
daire tamamlanmış olacak. Sakinler, 24 saat 
kapı görevlisi, özel düzenlenmiş bahçeler, 
lobi, gösterim odası ve güvenli araç parkının 
yanı sıra, Soho House bünyesindeki spor 
salonu, yüzme havuzu ve hamamdan da 
yararlanacaklar. 
 
Yerleşim gece gündüz canlı olacak, BBC 
Worldwide’dan ve Television Centre’nin 
yeni ofis binasında bulunan The White 
Company’den 3.500 çalışan bulunacak. 
 
Soho House üç ekranlı Electric Cinema, 47 
odalı bir otel ve terasta üyeler için yepyeni bir 
lokal sağlayacak. 
 
Bulunacak kafeler ve restoranlar arasında 
Bluebird, Kricket, Homeslice, Patty & Bun ve 
The Allis yer alıyor. 
 
Television Centre’da yaşam, The Jonathan 
Ross Show ve The Graham Norton 
Show gibi önemli programların yapıldığı 
üç canlı Television Stüdyoları ile daha da 
zenginleşecek. 
 
White City’de devam etmekte olan daha büyük 
plana şunlar dâhil: 
 
 —  Imperial College London (dünyanın en iyi 

10 üniversitesinden biri) için 2018/2019’da 
tamamlanacak yeni bir kampüs

—  Westfield London (Birleşik Krallık’ın 1 
numaralı alışveriş merkezi) için, içinde 
21.367 metrekarelik yepyeni bir John Lewis 
içeren bir eklenti.

—  Bölgenin en gözde yeni iş merkezi olan ve 
Yoox-Net a Porter, OneWeb, Royal College 
of Art ve BBC’yi de içinde barındıran White 
City Place.





Television Centre Londra’nın geniş ulaşım 
ağına kolay erişime sahiptir. White City ve 
Wood Lane Underground istasyonlarına ek 
olarak, bölge West End, City, Canary Wharf 
ve daha ötesine de mükemmel Overground, 
otobüs ve yol bağlantılarına sahip. 
 
Mesafeler 
– Paddington: 7 dakika 
– Bond Street: 12 dakika 
– Bank: 22 dakika 
– Heathrow: 30 dakika (araçla) 
– Canary Wharf: 32 dakika  
Kaynak: tfl.gov.uk 

Yatırımcı ev sahiplerimizin ilgisi çekecek bazı 
ek noktalar şunlar:

–  Television Centre, hâlihazırda harika ulaşım 
bağlantılarına sahip bir bölgede özenle 
tasarlanmış bir yerleşim imkânı sunarak, 
Londra kiralık konut piyasasının ilgisini 
çekecek.

–  Londra’daki kaliteli kiralık yer azlığı 
düşünüldüğünde, Savills ve Strutt & Parker 
yerleşimin hem normal hem de kurumsal 
kiracıların ilgisini çekecek iyi bir yerde 
konumlandığına inanıyor.

–  Kurumsal kiracılar, Television Centre’de 
olduğu gibi yaşam tarzı ve çeşitli aktivite 
imkânlarının sunulduğu siteler ve 
konumlardaki mülkler için seçim yapma 
hakkına da sahipler.

–  Yaşam tarzı tesisleri sunan tam donanımlı 
dairelere yönelik talep büyüyor ve 
önümüzdeki beş yılda daha da büyüyecek.

Kolay ulaşım



Yatırımcı örneği 

1 yatak odalı daire  56,6 m2 
Yatırımcının ödediği 750.000 £ (m² başına 1.230 £) 
Damga vergisi  50.000 £ (%3 ek Damga Vergisi ve Toprak  

Vergisi ödemesi varsayılarak*)
Piyasa kirası haftalık 500 £
Yıllık gelir 26.000 £ (500 £ × 52 hafta) 
Brüt kazanç %3,53 
* Örnek, satın alınanın esas ikamet yeri olmadığını varsayar. 

 
Önemli bilgiler 

Kira hakkı  975 yıl 
(Mülkteki her tür Daire Kiralamasının ilk 
tamamlanması öncesindeki ilk çeyrek gününde 
başlayarak) 

Yıllık arsa kirası  Stüdyo: 350,00 £ 
1 yatak odası: 450,00 £ 
2 yatak odası: 600,00 £ 
3 yatak odası: 750,00 £ 
Premium ya da Teras Katı 1.000 £ 
(enflasyona bağlı olarak her 10 yılda bir artırılır)

Tahmini yıllık hizmet ücreti m² başına 6,75 £
Tahmini tamamlanma 2017’nin 4. çeyreği-2018’in 4. çeyreği arasında 
Kiralıklar ve Yönetim KDV dâhil %16,2 (genelde KDV dâhil %20,4) 
Satın alma sonrası, kiralama öncesi hizmeti Ücretsiz (genelde 600,00 £)

Tüm rakamsal veriler iyi niyetli ve ön yargısız biçimde sunulsa da, satın alınan yerler serbest kira piyasasında satışa çıktığında Savills ve 
Strutt & Parker piyasa koşulları dâhilinde sorumlu tutulamazlar. Bu bilgi, sağlandığı zamana aittir ve mülkün piyasaya sunulması öncesinde 
verilen bir tavsiye mahiyetindedir. Resmî bir değer oluşturmaz ve evlenme, kredi veya kefalet amaçları için kullanılmamalıdır. Oynak bir 
piyasada tavsiyemiz güncelliğini yitirebilir ve bu yüzden zaman içinde fikrimizi gözden geçirmek isteyebiliriz.



Mobilya Paketleri 
 
Rahatınız için, dairenizi ve çevresini dekore 
etmenize yardımcı olacak iki dekoratör ile 
birlikte çalışıyoruz. 
 
Suzy Hoodless
Suzy Hoodless, Wallpaper dergisinde beş 
yıl boyunca editörlük yaptıktan sonra kendi 
dekorasyon danışmanlık şirketini kuran önemli 
bir dekoratör. Şu anda House & Garden 
dergisinin zirvedeki 100 dekoratöründen biri 
olan Suzy, 17.500 £’dan başlayan fiyatlarla 
Television Centre için özel olarak tasarlanmış 
dört koleksiyona imza attı. Tüm koleksiyonlara 
danışmanlık da dâhildir, lütfen daha fazla bilgi 
için satış ekibine danışarak bir Suzy Hoodless 
for Television Centre broşürü edinin veya şu 
iletişim kanallarını kullanın:
 
info@suzyhoodless.com 
+44 (0)20 7221 8844



Mobilya Paketleri 
 
Rahatınız için, dairenizi ve çevresini dekore 
etmenize yardımcı olacak iki dekoratör ile 
birlikte çalışıyoruz. 
 
BoxNine7
BoxNine7 ev sahiplerine ve yatırımcılara 
özel mobilya çözümleri sunar. Ürün 
kalitesi ve piyasa bilgisinin yanı sıra, asıl 
güçlü tarafları hızlı teslim süresine, 5 yıllık 
garantiye ve fiyat garantisine sahip sorunsuz 
hizmetlerdir. Stüdyo paketleri 4.635 £’dan 
başlamaktadır, lütfen daha fazla bilgi için satış 
ekibine danışarak bir BoxNine7 Television 
Centre broşürü edinin veya şu iletişim 
kanallarını kullanın: 
 
hello@boxnine7.com
+44 (0)20 3239 7970



Satış ve Pazarlama Ofisi
 
The Pavilion Building 
Television Centre 
89 Wood Lane 
London W12 7FA 
 
+44 (0)20 8811 8720
televisioncentre.com/istanbul

Önemli not  

Bilgisayarda oluşturulmuş görsellerin (CGI) 
ve fotoğraf görsellerinin tümü sadece örnek 
teşkil eder. Savills ve Strutt & Parker kendileri 
ve müşterileri ve her tür ortak acente için şunları 
ifade ederler: 

1. Mülkle ilgili olarak, burada ya da başka 
bir yerde, kendileri adına ya da müşterileri 
veya başkaları adına herhangi bir beyan veya 
taahhüt yapma veya verme yetkisine sahip 
değildirler. Bu detaylar özelinde yapılabilecek 
hiçbir açıklamanın sorumluluğunu kabul 
etmemektedirler. Bu detaylar iyi niyetle ve gerekli 
özen gösterilerek hazırlanmıştır ve yayınlanma 
zamanında doğru olacaklarına inanılmaktadır. 
Ancak herhangi bir sözleşme, sözleşme bölümü 
değillerdir, beyan veya taahhüt sunmazlar ve 
bilgi içeren açıklamalar veya beyanlar olarak 
görülmemelidirler. 

2. Tüm alanlar, boyutlar, ölçümler ve uzaklıklar 
yaklaşık olarak verilmiştir. Metin, görseller, 
fotoğraflar ve planlar sadece kılavuz niteliği 
taşır ve ayrıntılı olmak zorunda değildirler. 
Mülkün gerekli tüm planlamaya, bina 
talimatnamesine veya diğer onaylara sahip 
olduğu varsayılmamalıdır ve ne Savills ne de 
Strutt & Parker veya müşterileri veya ortak 
acenteler herhangi bir hizmeti, ekipmanı veya 
tesisi test etmiştir. Alıcılar kendi kontrollerini de 
yapmalıdırlar. 

3. Bu detaylar mülkün tamamlanmasından 
önce, başlangıç planlarına ve özelliklerine 
dayanılarak hazırlanmıştır ve sadece Television 
Centre’nin pazarlanması adına bir kılavuz görevi 
taşımaktadır. İnşaat sırasında değişen unsurlar 
olabilir ve son detaylar da değişiklik gösterebilir. 
Muhtemel alıcılar bu bilgilere güvenmemeli ve 
sözleşmelerinde bulunan planları ve detayları 
aracılarına kontrol ettirmelidirler.

Design by dn&co. 
dnco.com

September 2017




