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MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.’NE 

 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılması istenen Özel Durum Açıklaması aşağıda yer 

almaktadır. 

 

Şirketimizin, Sarıgerme, Maliye Kampı ve Çerkezköy AVM inşaat projeleri ile ilgili olarak 

Kibele Proje Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.’ye vermiş olduğu avansların ilgili olduğu projelerin, 

genel ekonomik konjonktür, gerçekleştirilecekleri arsalara ilişkin olarak yaşanan bir takım imar 

sorunları v.b. sebeplerle halen hayata geçirilemediğinden söz konusu avansların tasfiyesine 

dönük olarak 29 Şubat 2016 tarihi itibariyle işlemiş faizleri ile birlikte avans iade protokolü 

imzalanmıştır. 

 

Aynı zamanda Kibele Proje Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin yüklenicisi olduğu inşaat işleri ile 

ilgili olarak bu Şirket tarafından maliyet + %18 kar yöntemine göre düzenlenen hak edişlerin, bu 

defa maliyet + %10,6 kar olarak revizesi ile Martı GYO lehine doğan alacağın tasfiyesine dönük 

olarak Şirketimiz ve Kibele arasında protokol imzalanmıştır.  

 

Narin Tekstil Endüstri A.Ş. mülkiyetinde bulunan Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesinde bulunan 1493 

ada 1 nolu parseldeki 18.762,29 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın Martı GYO’ya satışına 

ilişkin olarak ödenmiş olan avans ve tahakkuk etmiş faizlerin söz konusu satış işleminin henüz 

gerçekleşmemesi üzerine Martı GYO’ya iadesine ilişkin  protokol imzalanmıştır.  

 

Bu sebeple, ilgili alacaklar mali tablolarda Ticari Alacaklar’dan çıkarılarak Ticari Olmayan 

Alacaklar kısmında sınıflandırılmıştır. Yapılan protokoller ile ilgili ayrıntılı bilgiler 31.03.2016 

tarihli mali tabloların 37 nolu dipnotunda yer almaktadır. 

 

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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