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  uyarınca yapılan açıklamadır. 
 
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.’NE 
 
Şirketimiz portföyünde yer alan yatırım amaçlı gayrimenkullerini daha önce maliyet değeri ile 
muhasebeleştirmekteyken 31 Ocak 2015 tarihinden itibaren bu muhasebeleştirme politikasında 
değişiklik yapmış ve yatırım amaçlı gayrimenkullerini “TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
Standardı”nda yer alan seçimlik hakkı kullanarak mali tablolarda gerçeğe uygun ekspertiz değeri 
üzerinden muhasebeleştirmeye başlamıştır.  
 
Bu muhasebe politikası değişikliğinin etkisi “TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe 
Politikalarında Değişiklikler ve Hatalar” standardı uyarınca geçmişe dönük olarak hesaplanmış ve 
31 Mart 2013 tarihli bilanço açılış bilançosu olarak dikkate alınarak karşılaştırmalı sunulan 
dönemlere ilişkin mali tablolarımız yeniden düzenlenmiştir. (Bkz Not:2.05) 
 
Yeniden düzenlenmiş mali tablolarda Şirketimiz özvarlıkları daha önce kamuya açıklanan mali 
tablolarda yer alan tutarlara göre 31.03.2013 tarihi itibariyle 42.057.205 TL, 31  Mart 2014 tarihi 
itibariyle 74.953.373 TL artmıştır. 1 Nisan 2013-31 Mart 2014 dönem karında ise daha önce 
raporlanan tutarlara göre 32.896.168 TL artış gerçekleşmiştir. Karşılaştırmalı olarak sunulan ve 
yeniden düzenlenmiş mali tablolarda yapılan değişikliklerin kapsam ve mahiyetine ilişkin detaylı 
açıklamalar 2.05 No.’lu dipnotta yer almaktadır. 
 
Yeni muhasebe politikasının etkilerine göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş ekli 
mali tablolarda nihai olarak Şirketimizin özvarlıkları  31 Ocak 2015 itibariyle 411.348.647 TL 
olmuş, 1 Nisan 2014-31 Ocak 2015 on aylık ara dönem net karı ise 216.557.049 TL olarak 
gerçekleşmiştir. Yeni muhasebe politikasının dönem karına etkisine ilişkin detaylı açıklamalar 
2.04 No.’lu dipnotta yer almaktadır. 
 
Şirketin yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değerlerinin tespitinde  Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından Gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı hakların değerlemesi 
konusunda yetkilendirilmiş olan gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından yapılan ekspertiz 
çalışmaları sonucu tespit edilen değerler baz alınmıştır. 31 Ocak 2015 tarihli mali tablolarımızda 
esas alınan Gayrimenkul ekspertiz raporları 30.03.2015 tarihli özel durum açıklamamız ile 
kamuoyuna duyurulmuş olup gerek 31.01.2015 gerek önceki dönem mali tablolarına ilişkin 
gayrimenkul ekspertiz raporları ayrıca  şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır. 
  
Kamuoyunun bilgisine sunarız. 
 
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. 
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