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Açıklanacak Özel Durum

Daha önce de kamuya açıkladığımız üzere; Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş. ile Kemer Yayıncılık
ve Gazetecilik A.Ş.’ye ait finansal veriler ilk kez 31 Mart 2008 tarihli ara dönem konsolide mali
tablolarımızda yer alacak ve süresi içerisinde kamuya açıklanacaktır. Ayrıca “İşletme Birleşmeleri”
başlığını taşıyan 3 no’lu Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (UFRS)’nın bir gereği olarak,
satın alma işlemini takiben yeni ve güncel bir değerleme raporu hazırlanması ihtiyacı ve zorunluluğu
bulunmakta olup; bu konudaki çalışmada devam etmektedir. Söz konusu değerleme çalışması, bir
basın yayın organında maksatlı olarak çarpıtılmaya çalışıldığı üzere, olağan dışı bir işlem değil;
hemen hemen her satın alma işlemini takiben gerçekleştirilen rutin bir raporlama çalışmasıdır. Bu
süreçte, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belge SPK’ya
iletilmiştir. “UFRS 3” kapsamında hazırlanan söz konusu “değerleme raporu” da, bu sürecin bir parçası
olarak tamamlandığında SPK’ya iletilecektir. Diğer taraftan, satın alma işlemini takiben bir yıllık bir
süremiz olmasına rağmen, söz konusu sürenin dolması beklenmeksizin, “UFRS 3” kapsamında
yapılmakta olan çalışmaların sonuçlarının da 30 Haziran 2008 tarihli ara dönem konsolide mali
tablolarımızda yer alması yönünde gereken gayret gösterilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’un Seri: VIII, No: 39 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgilerin tam olarak yansıttığını bilgilerin defter kayıt
ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli
tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.
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