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Orta n Unvan /Ortaklar n Ad
Adresi
Telefon ve Faks No.
Ortakl n yat mc /pay sahipleri ile
ili kiler biriminin telefon ve faks no su
Tarih
Konu

: hlas Holding A. .
: Merkez Mah. 29 Ekim Cad. hlas Plaza No:11
B/21 34197 Yenibosna-Bahçelievler/ STANBUL
: 0 212 454 20 58 / 0 212 454 21 36-37
: 0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
: 04.06.2013
: Bizimevler 6 aat Hk.

Borsa stanbul A. .’ne (BIST)
“Daha önce, 2012 y Mart ay nda yapt
z özel durum aç klamas ile, irketimizin
konsolidasyonuna dahil olan, sermayesinde % 93,01 oran nda etkin paya sahip
oldu umuz, hlas Yap Turizm ve Sa k A. taraf ndan; stanbul ili, Avc lar ilçesi,
Ispartakule mevkii, Firuzköy mahallesi 546 Ada 2 parselde kay tl 21.168 m² yüz ölçümlü ve
547 Ada 1 parselde kay tl 46.024 m² yüz ölçümlü ve 540 Ada 1 parselde kay tl 90.914 m²
olmak üzere; toplam 158.106 m² yüz ölçümlü arsalar üzerinde, has lat payla
metodu ile
proje geli tirmek üzere, söz konusu arsalar n sahipleri ile Gayrimenkul Sat vaadi sözle mesi
imzaland duyurulmu tu.
Söz konusu parsellerden 546 Ada 2 parsel ve 547 ada 1 parsellerde kay tl (daha sonra ifraz
ile 547 / 5 ve 547 / 6) toplam 67.192 metrekarelik arsa üzerinde, “Bizimevler- 5” olarak
isimlendirilen ve 710 adet daireden olu an konut sitesi in aat h zla devam etmektedir.
Bu kere, 540 Ada 1 parseldeki 90.914 metrekare büyüklü ündeki arsan n mülkiyeti, hlas
Yap Turizm ve Sa k A. .’ye intikal etmi tir.
Söz konusu arsa üzerinde, “Bizimevler-6” olarak adland raca
z, takriben 800 konut ve
muhtelif sosyal tesislerin yap lmas planlanmaktad r. 2014 y
içerisinde in aat na
ba lan lmas hedeflenen projenin, 24 ayda tamamlanmas öngörülmektedir.”
Yukar daki aç klamalar
n, Sermaye Piyasas Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 say
Tebli inde yer alan esaslara uygun oldu unu, bu konuda/konularda taraf za ula an bilgileri
tam olarak yans tt
; bilgilerin defter, kay t ve belgelerimize uygun oldu unu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve do ru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalar gösterdi imizi ve yap lan bu
aç klamalardan sorumlu oldu umuzu beyan ederiz.
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