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  Özel Durum Açıklaması (Genel) 
   
      

Ortaklığın Adresi :
Hürriyet Medya Towers, Güneşli 34212 
Bağcılar/İstanbul  

Telefon ve Faks No. : Tel: 212 677 00 00 Faks: 212 6770182 
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler 
Biriminin Telefon ve Faks No.su 

: Tel: 212 449 60 30 Faks: 212 6770892 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır 
Özet Bilgi : Vergi cezası bildirimi 

 
  AÇIKLAMA: 

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Vergi Aslı ve Cezası Bildirimi 
 
Daha önce inceleme konusu yapılan 2005 yılı ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri 
tarafından bugün akşam saatlerinde Şirketimize ek Vergi İnceleme Raporları tebliğ edilmiştir. 
Sözkonusu ek Vergi İnceleme Raporları; 22.569.005,-TL tutarında vergi aslı ve 22.569.005,-TL 
tutarında vergi ziyaı cezası içermekte olup "Tarhiyat Öncesi Uzlaşma" görüşmesi için 06.04.2010 
tarihine gün verilmiştir. 
 
Bilindiği üzere 2005 yılı ile ilgili ilk Vergi İnceleme Raporları, yaklaşık bir yıl önce Şirketimize tebliğ 
edilmiş; Gelir İdaresi Başkanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu ile yapılan tarhiyat sonrası uzlaşma 
görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine tebliğ edilen vergi aslı ve ceza ihbarnamelerinin terkini 
amacıyla dava açılmış; açılan davalar ile ilgili olarak finansal tablolarımızda karşılık ayrılmış ve konu 
ile ilgili tüm gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmıştır. 
 
Bu çerçevede, ek Vergi İnceleme Raporları'nda yer alan iddialara karşı da uzlaşma dahil, her türlü 
yasal hakkımız kullanılacaktır. 
 
Bahsi geçen vergi aslı ve vergi cezası ile ilgili olarak, finansal tablolarımızda ek bir karşılık ayrılıp 
ayrılmayacağına veya hangi tutarda karşılık ayrılacağına ilişkin bilgi ise, yapılacak değerlendirmelerin 
ardından, bağımsız denetimden geçecek 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait konsolide finansal 
tablo ve dip notlarında yer alacaktır. 
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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. 
  
Saygılarımızla, 
 


