KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş
.
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi
Ankara-Ankara Projesi Yıkım İşleminin İptaline İlişkin Mahkeme Kararına Temyiz Başvurusunun Reddi ve Red Kararı
sonrası Karar Düzeltme Talebinin Reddi (güncelleme)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

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

02.01.2018

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği
Açıklamalar

15.07.2015 tarihli özel durum açıklamamız ile Ankara-Ankara projesine ilişkin Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin Şirketimiz
lehine temyiz yolu açık olmak üzere vermiş olduğu yıkım işleminin iptaline ilişkin karara karşı; Çankaya Belediye
Başkanlığı tarafından hazırlanan temyiz başvuru dilekçesinin Şirketimize tebliğ edildiği ve 25.03.2015 tarihli özel durum
açıklamamız ile karşı tarafın yapmış olduğu temyizin üst mahkeme tarafından reddi ile Şirketimiz lehine verilmiş kararın
onandığı bilgisinin UYAP sistemi üzerinden öğrenilmiş olduğu paylaşılmıştı.
05.04.2016 tarihli özel durum açıklamamızla da, daha önce UYAP sisteminden öğrenilen bilgiye paralel şekilde; aynı
tarihte tarafımıza ulaşan gerekçeli karar ile; Ankara 11. İdare Mahkemesi 2014/431E. sayılı dosyasında görülen yıkım
kararının iptali talepli söz konusu davada, Danıştay 14. Dairesi'nin 2014/8703E. ve 2015/11019K. sayılı ilamıyla davanın
kabulü kararını onadığı ve tarafların kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yoluna başvurmasının
mümkün olduğu bilgisinin öğrenildiği açıklanmıştı.
En son 29.12.2016 tarihli özel durum açıklaması ile söz konusu onama kararı üzerine davalı tarafça karar düzeltme
yoluna başvurulmuş olunsa da, Danıştay 14. Dairesi tarafından 2016/7814 E. dosya sayılı ilgili karar düzeltme talebinin
27.12.2016 tarihinde reddedilmiş olduğu bilgisinin UYAP sistemi üzerinden öğrenildiği ve böylelikle, Ankara 11. İdare
Mahkemesi'nin Şirketimiz lehine vermiş olduğu yıkım işleminin iptali yolundaki kararın kesinleştiği kamuoyunun
bilgisine sunulmuştu. Dava hakkında yeni bir gelişme olmamıştır.

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.

