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Özet 

 Gayrimenkul sektörü son yıllarda Türkiye’ de hızla gelişmiştir. Bir yatırım aracı 
olarak gayrimenkule yatırım da önemli hale gelmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu 
çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen gayrimenkul yatırım 
ortaklıkları, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, 
sermaye piyasası araçları ve Kurulca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan 
portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan sermaye piyasası 
kurumlarıdır. Bu çalışmada, Borsa İstanbul’ da işlem gören 31 adet gayrimenkul yatırım 
ortaklıklarının yatırım amaçlı gayrimenkullerini alımdan sonraki değerleme yöntemleri 
incelenerek, bu yöntem farklılığının şirketlerin özkaynak karlılığı, aktif karlılığı ve 
piyasa değeri/ defter değeri oranları üzerindeki etkisi parametrik olmayan testlerden 
Mann- Whitney U Testi ile incelenmiştir. Çalışmaya Borsa İstanbul’ da işlem gören 21 
gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinin 31.12.2013 tarihli konsolide olmayan 
finansal tabloları ve dipnotları dahil edilmiştir. Her bir oran için uygulanan test 
sonucunda, yatırım amaçlı gayrimenkullerini alımdan sonraki değerleme yöntemi 
tercihinin bu oranlar üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olmadığı 
anlaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: TMS 40, gayrimenkul yatırım ortaklığı, yatırım amaçlı 
gayrimenkul  

Abstract 
 Recently, the real estate industry has developed rapidly in Turkey. As an 
investment tool, investment in real estate became essential. Within the framework of the 
Capital Markets Law, organized by the Capital Markets Board of Turkey real estate 
investment trusts, real estate, real estate-based projects, and real estate capital market 
instruments by investing in a portfolio management company operating in the specific 
type. In this study, measurement methods of investment properties after recognition of 
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31 real estate investment trust companies that traded in Borsa Istanbul is analyzed in 
order to examine the effect of policy selection on return on equity, return on asset and 
market to book value ratio of the companies’ financial statements and disclosures by 
using the nonparametric test of Mann- Whitney U Test. Non-consolidated financial 
statements and disclosures for 2013 of 21 real estate investment trust companies is 
included to the examination. Results of the test that is individually applied for each ratio 
show that the effect of policy selection on the ratios is statistically insignificant.  
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