
Tarih : 02/06/2011 

T.e. BA~BAKANLIK SERMA YE PiYASASI KURULU BA~KANLIGI'NA 

ANKARA: 

Konu : Ortakhglmlzm Ruhsatslz Alanlan Hakkmda Bilgi Verme 
ilgi : 02/06/2011 Tarihli Toplanhmlz 

OrtakhglmlZln Akyurt ve Pursaklar'daki mevcut faaliyet alanlanmn ruhsatslz bollimlerinde 
ilretim yapllmamaktadu. Akyurt'taki ruhsatslz alan depo ve sundurma olarak 
kullamlmaktadlr. Pursaklar'daki ruhsatslz alan ise mevcut binanm cyah kat! olup yemekhane 
olarak kullamlmaktadlr. 

Akyurt Belediyesi'nin kendi imar i~lerini tamamlamasmdan soma ruhsat i~lemleri icyin 
idareye ba~vurulacaktlr. Belediyenin 02/06/20] 1 tarihli yazlsmda belirtildigi gibi 
ortakhglmlzm ruhsatslz alanlanna ili~kin herhangi bir olumsuz karan bulunmamaktadlr. 
Ancak bu slire zarfmda ruhsatslz alanlann Ylkilmasl ~eklinde bir karann CYlkmasl halinde ise 
depo alammlz cyok klsa bir slire icyerisinde ba~ka bir yere ta~ll1aCaktlr. Oretime yonelik bir risk 
olmamakla birlikte depolama faaliyetleri ba~ka bir yerde yapilabilecektir. 

Pursaklar'daki yemekhane olarak kullamlmakta olan mevcut binamlzm ruhsatslz cyatl katmm 
idare tarafll1dan kapatilmasl halinde ise yemek hizmetleri dl~andan temin edilebilecektir. 
Oretime yonelik bir risk bulunmamaktadlr. 

Halka arzm tamamlanmaSll1111 mliteakiben liretim ve depo alanlanmlZln tek cyah altll1da 
toplanabilmesi icyin cyah~ma1anmlz devam etmektedir. 

Yukandaki konulan ortakhglmlz beyan ve taahhlit etmektedir. 
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T.e. 
AKYURT BELEDiYESi 


Fen i~Ieri Miidiirliigii 


SA YI : M.06.AKY.0.11.622.0U...J'=.3 k 02.06.2011 
KONU : i~yeri Hk. 

MENKUL KIYMETLER BORSASI BA~KANLIGI'NA 
iSTANBUL 

iLGi : 02.06.2011 tarihli Saray Matbaaclhk Kagltydlk Klrtasiyecilik.. Tic. Ve San.A.~ nin 
dilekyesi hk .. 

ilgi tarihli dilekyenize istinaden; ilyemizde faaliyet gosteren Saray Matbaacdlk 
Kagltylhk Klrtasiyecilik Tic. Ve San. A.~. 1995 yllmdan beri Belediyemiz tarafmdan 
verilmi~ olan Yapl Kullamm izin Belgesi ve i~yeri Ayma Ruhsatlan ile faal olarak 
yah~makta olup, soz konusu i~yeri iyin Yapl Kullamm izin Belgesi bulunmayan 
boltimlerinden dolaYl faaliyetlerini klsltlaYlcl bir karar bulunmamaktadu. 

Bilgilerinize rica ederim. 
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