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Özel Durum Açıklaması (Genel) 
 
 
 

 

 

 

 

 
Ortaklığın Adresi 
 

: 
 

Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243 Kat:6 
Osmanbey/Şişli/İstanbul 
 

Telefon ve Faks No. 
 

: 
 

212 343 50 72-212 343 50 77 
 

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri 
İle İlişkiler Biriminin Telefon ve 
Faks No.su 
 

: 
 

212 343 50 72-212 343 50 77 
 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş 
Açıklama mı? 
 

: 
 

Hayır 
 

Özet Bilgi 
 

: 
 

Şirket Portföyümüzde Yeralan 19 Adet Gayrimenkul ve Arsa Satışının 
Tamamlanması ile Şirket Portföyümüze Dahil Edilen Arsanın Alımı 
Hakkında Bilgilendirme 
 

 

AÇIKLAMA: 
 
 Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 
 
 Yönetim Kurulumuzun 25.05.2011 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda işlemler yürütülerek, 
İstanbul, Ataşehir Finans Merkezi bölgesinde bulunan 3323 ada, 4 parsel ile 3323 ada, 5 parselden oluşan 
toplam 31.999,49 m2 'lik arsaların tevhit işlemi yapılmış ve 3323 ada, 6 parsel olarak belirlenen yeni arsa 
alanı 5,45 m2  artarak 32.004,94 m2  olarak gerçekleşmiştir. Artan m2  bedeli; ile satın alma bedeli 

120.020.437,83 TL olarak belirlenmiş ve bu bedel üzerinden satın alma işlemi yapılmıştır. 
 
                Satın alma işleminde; 
 
               -Şirketimiz mülkiyetindeki, Ankara, Etimesgut, Erler Mahallesi, 48121 ada, 2 parselde bulunan 
18.228 m2 'lik arsa 14.800.000,-TL+KDV üzerinden TOKİ'ye satılmış, satış bedeli borcumuza mahsup 
edilmiştir. 
 
               -Artan m2  bedeli ile birlikte 70.020.437,83-TL olan peşinat bedeli için Şirketimiz portföyünde 
bulunan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne satış teklifinde bulunduğumuz 19 adet taşınmazın 65.250.000,-
TL+KDV teklif bedeli üzerinden satışı yapılmıştır.              
                -Bu ödemeler sonucu arsa bedelinden bakiye kalan 32.546.000,-TL bedel için de Vakıfbank kredi 
limitimizden teminat mektubu verilerek satın alma bedeli tamamlanmış ve arsanın 07.06.2011 tarihinde 
Şirketimiz adına tapu tescili yapılmıştır. 
 
 
Satın alma işlemi tamamlanan arsada gerçekleştirilecek yatırım projesine bir an evvel başlanılması Şirketimiz 
için önem arzetmesi sebebiyle; belirlenecek ihtiyaç programı doğrultusunda yatırımla ilgili altyapı ve ön 
hazırlık çalışmalarını yapmak ve sonuçlandırmak üzere Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmiştir. 
 
 
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan 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. 
 


