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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 :
6111 sayılı Kanun kapsamında yapılan 
işlemler. 

 
AÇIKLAMA: 

 
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 
 
Şirketimiz ve Şirketimizin bağlı ortaklıklarının Yönetim Kurulları, konunun tüm yönleri ile 
değerlendirilmesi sonucunda; 25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı (I. Mükerrer) Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren, 6111 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" (6111 sayılı Kanun)'un "matrah artırımı" ile 
"kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunan ihtilaflı vergi borçları" hükümlerinden, Şirketlerimizin 
yararlandırılmasına karar vermiştir. 
 
Vergi mevzuatına uyuma ve vergi ahlakına her zaman azami özen göstermiş bir kurum olarak, 6111 
sayılı Kanun hükümlerinden yararlanılmasında, risk yönetim politikamız dikkate alınmış; geriye 
dönük muhtemel vergi risklerinin sıfırlanması ve gündemimizden çıkması hedeflenmiştir. 
 
6111 sayılı Kanun'un, matrah artırımı ile ilgili hükümlerine uygun olarak, Şirketimizin ve kapsam 
dahiline alınan 8 adet bağlı ortaklığımızın 2006, 2007, 2008 ve 2009 takvim yılları için vergiye esas 
alınan matrahları artırılmış olup; bu işlem sonucunda Şirketimizden ve kapsam dahiline alınan bağlı 
ortaklıklarımızdan birlikte toplam 18.962.533,-TL tutarında nakit çıkışına sebebiyet verecektir. 
 
Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanun'un, 3'üncü maddesi hükmüne uygun olarak; Şirketimizin mevcut 
30.895.416,-TL tutarındaki "kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunan ihtilaflı vergi borçları"ndan 
24.949.826,-TL tutarındaki kısmı yapılandırılarak ihtilaf sonlandırılmış olup; Şirketimizden nihai 
olarak 3.827.062,-TL tutarında nakit çıkışı olacaktır. 
  
Gerek matrah artırımı, gerekse "kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunan ihtilaflı vergi borçları"nın 
yapılandırılması sonucunda, ortaya çıkan toplam 22.789.595,-TL tutarındaki vergisel yükümlülüğün, 
31 Mayıs 2011 tarihine kadar ödenmesi gerekmekte olup, ödeme peşin olarak yapılacaktır.  
 


