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İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 17.08.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

11.08.2014 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile, Ankara-Çankaya Projesi yapı ruhsat iptal davasıyla ilgili Ankara 
Büyükşehir Belediyesi'nin karar düzeltme başvurusunun Danıştay 6. Dairesi tarafından Şirketimiz lehine olacak şekilde 
reddi sonrasında, Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin, Çankaya, 6049 ada, eski 3, 4 ve 5 (yeni 21) sayılı parsellere ilişkin olarak
düzenlenen yapı ruhsatlarının iptali istemi hakkında yeni bir karar vereceği ve 26.01.2015 tarihinde yapılan Özel Durum 
Açıklaması ile, Şirketimizin müdahil olarak katıldığı söz konusu davada Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin Şirketimiz lehine, 
temyiz yolu açık olmak üzere,  davanın reddine karar verdiği duyurulmuştu. 31.03.2015 tarihinde yapılan  Özel Durum 
Açıklaması ile de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin temyiz başvurusunda bulunduğu bilgisi verilmişti. 

En son 19.04.2018 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Danıştay 6. Dairesi tarafından yapılan temyiz incelemesi 
sonucunda; dosyanın  incelenmesinden, Davacının yapılaşma hakkının Ankara Kültür ve Tabiat  Varlıklarını Koruma 
Kurulu'nun öngördüğü gibi 5 kat üzerinden verilmediği, Davacının  Kurul kararının dışına çıkılarak 8 kat üzerinden 
verildiği iddialarıyla davayı  açtığı, ancak İdare Mahkemesi'nde, ruhsatların imar planlarına, Ankara Kültür  ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu kararlarına, şehircilik ilkeleri ve  planlama esaslarına, mimari projelere uygunluğunun 
incelenmediği gerekçesiyle gerekirse yeniden bilirkişi incelemesi yapılması ihtar edilerek, Ankara 9. İdare Mahkemesince 
verilen 07.11.2014 tarihli söz konusu kararın bozulmuş olduğu; ilgili bozma kararının 18.04.2018 tarihinde Şirketimize 
tebliğ edildiği ve karara karşı tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolunun açık bırakıldığı açıklanmıştır. 
İlgili karara karşı 30.04.2018 tarihinde karar düzeltme başvurusunda bulunulmuş olup, Şirket'in söz konusu başvurusuna 
ilişkin inceleme  Danıştay 6. Dairesi'nin 2018/6274 esas sayılı dosyasında devam etmektedir.  Kamuoyunun bilgisine 
sunulur.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz.


