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1. GENEL BİLGİLER 

1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 

Bu faaliyet raporu 01.01.2016 – 31.03.2016 dönemi faaliyetlerine ilişkindir. 

1.2 Şirket’in Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri ile İnternet 

Sitesinin Adresi         

      Ticaret Unvanı  : Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul Ticaret Odası 
Ticaret Sicil Numarası : 78044/19200 
 Adres                                        : Hürriyet Dünyası 100. Yıl Mah. Matbaacılar Cad. No:78  Bağcılar 34204                                                                                                                                                                                   
                                                     İstanbul / Türkiye     
Telefon    : 0(212) 677 00 00 
Faks     : 0(212) 677 01 82 
Kurumsal İnternet Sitesi  :  http://www.hurriyetkurumsal.com 
 

  
Baskı Tesisleri, Bölge Ofisleri  Telefon Faks 

İstanbul (Merkez) 
Hürriyet Dünyası, 100. Yıl Mahallesi, 
Matbaacılar Caddesi No:78 34204 Bağcılar / 
İstanbul 

0212 6770000 0212 6770777 

İstanbul Baskı Tesisi (DPC) 
Orhangaz Mahallesi, 1650 Sokak, No:2 Doğan 
Medya Tesisleri 34850 Esenyurt / İstanbul 

0212 6222800 0212 6222802 

Ankara Baskı Tesisi (DPC) 
Osmangazi Mahallesi, Özal Bulvarı, No:120, 
Esenboğa Yolu Üzeri 15. Km 06150 Sarayköy 
Pursaklar / Ankara 

0312 3069100 0312 3069292 

Ankara Bölge Ofisi 
Söğütözü Mah. Dumlupınar Bulvarı No:102, 
Çankaya / Ankara 

0312 2070000 0312 2070100 

İzmir Bölge Ofisi Şehitler Cad. No:16/1 35230 Alsancak / İzmir 0232 4886500 0232 4637311 

İzmir Baskı Tesisi (DPC) 
Fatih Mahallesi Ege Cad. No: 36 35414 
Gaziemir Sarnıç / İzmir 

0232 2982200 0232 2816580 

Bursa Bölge Ofisi 
Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi Green 
White Plaza No:5 Kat:6 D:16 Nilüfer / Bursa 

 0224 2500252   0224 2508984  

Adana Baskı Tesisi  (DPC)      
Bölge Ofisi 

Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı No:275/A  
Adana-Ceyhan Karayolu 5. Km. 01260  
Yüreğir / Adana 

0322 3461600 0322 3463602 

Antalya Baskı Tesisi (DPC)   
Bölge Ofisi 

Yenigöl Mah., Serik Cad., No:80 Havalimanı 
Yolu 8. Km 07300 Muratpaşa / Antalya 

0242 3403838 0242 3403822 

Trabzon Baskı Tesisi (DPC)  
Bölge Ofisi 

Nuroğlu Mah. Organize Sanayi Bölgesi, 10. Cad, 
No:1 Arsin Yolu 61900 Arsin / Trabzon 

0462 7112500 0462 7112502 

Frankfurt Baskı Tesisi 
An Der Brücke 20-22 D-64546  Mörfelden - 
Walldorf Frankfurt / Deutchland 

496105327130 496105327373 

http://www.hurriyetkurumsal.com/
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1.3 Şirket’in Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki 

Değişiklikler 

 1.3.1. Şirket’in Organizasyon Yapısı 

     31.03.2016  itibariyle Şirket’in organizasyon yapısı ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir:  

 

 

1.3.2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı  

Şirket’in 31 Mart 2016 tarihi itibariyle kayıtlı sermaye tavanı 800.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi 552.000.000 

TL’dir.  

SPK’nın 23 Temmuz 2010 tarih ve 21/655 sayılı İlke Kararı gereğince Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) kayıtlarına 

göre;  

31 Mart 2016 tarihi itibariyle Hürriyet sermayesinin % 22,34’üne (31 Aralık 2015: %22,31) karşılık gelen payların 

fiili dolaşımda olduğu kabul edilmektedir. 

Paylar Borsa İstanbul A.Ş.’de HURGZ.IS işlem sembolü ile işlem görmektedir. 

 

  31 Mart 16 Pay (%) 31 Aralık 15 Pay (%) 

Doğan  Şirketler Grubu Holding A.Ş. 428.616.468 77,65 428.616.468 77,65 

BİST’de işlem gören kısım ve Diğer 123.383.532 22,35 123.383.532 22,35 

Toplam 552.000.000 100,00 552.000.000 100,00 
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1.4. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Hakları 

Şirket’te imtiyazlı pay ve grup ayrımı bulunmamaktadır.  

1.5. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri  

Bağlı Ortaklıklar 
Şirket’in bağlı ortaklıkları (“Bağlı Ortaklıklar”), temel faaliyet konuları ve coğrafi bölümleri aşağıda belirtilmiştir. 
Bunlar ile ilgili pay oranlarına 01.01.2016-31.03.2016 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablo 
dipnotlarında yer verilmektedir. 

                                           Tescil edildiği   

Bağlı Ortaklıklar ülke Coğrafi bölüm Faaliyet konusu 

Yenibiriş İnsan Kaynakları Hizmetleri     

  Danışmanlık ve Yayıncılık A.Ş. (“Yenibir”)  Türkiye Türkiye İnternet yayıncılığı 

Hürriyet Zweigniederlassung GmbH.  

(“Hürriyet Zweigniederlassung”) Almanya Avrupa  Gazete basım 

Trader Media East (“TME”) Jersey Avrupa Yatırım 

Publishing House Pennsylvania Inc Amerika Birleşik Devletleri Rusya ve DA Yatırım 

OOO SP Belpronto Belarus      Rusya ve DA  Gazete ve internet yayıncılığı 

TCM Adria d.o.o. Hırvatistan Avrupa Yatırım 

Hürriyet Invest B.V. (“Hürriyet Invest”)  Hollanda Avrupa Yatırım 

Mirabridge International B.V. Hollanda Avrupa Yatırım 

TOO Pronto Akmola Kazakistan Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı 

OOO Pronto Aktau Kazakistan Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı 

OOO Pronto Aktobe Kazakistan Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı 

OOO Pronto Atyrau Kazakistan Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı 

Pronto Ust Kamenogorsk Kazakistan Rusya ve DA  Gazete yayıncılığı 

ZAO Pronto Akzhol Kazakistan Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı 

ID Impress Media Marketing LLC Rusya Rusya ve DA Yayıncılık 

Impress Media Marketing LLC Rusya Rusya ve DA Yayıncılık 

OOO Pronto Baikal Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı 

OOO Pronto DV Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı 

OOO Pronto Kazan Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı 

OOO Pronto Media Holding Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı 

OOO Pronto Novosibirsk Rusya Rusya ve DA  Gazete ve internet yayıncılığı 

OOO Pronto Oka Rusya Rusya ve DA  Gazete ve internet yayıncılığı 

OOO Pronto Samara Rusya Rusya ve DA  Gazete ve internet yayıncılığı 

OOO Pronto Smolensk Rusya Rusya ve DA  Gazete ve internet yayıncılığı 

OOO Pronto Vladivostok Rusya Rusya ve DA  Gazete ve internet yayıncılığı 
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OOO Utro Peterburga Rusya Rusya ve DA  Gazete ve internet yayıncılığı 

OOO Rektcentr Rusya Rusya ve DA      Yatırım 

Publishing International Holding BV Hollanda Avrupa      Yatırım 

OOO Rukom  Rusya  Rusya ve DA   İnternet yayıncılığı 

 

 Tescil edildiği 

İş ortaklıkları ülke Coğrafi bölüm Faaliyet konusu 

ASPM Holding B.V. (“ASPM”) Hollanda Avrupa Yatırım 

 

İştirakler 

Şirket’in iştiraklerinin tescil edildikleri ülkeler, temel faaliyet konuları, coğrafi ve endüstriyel bölümleri 
aşağıdaki gibidir: 

 Tescil edildiği 

İştirakler ülke Coğrafi bölüm Faaliyet konusu 

Doğan Media International GmbH (“Doğan Media”)Almanya Avrupa   Gazete yayıncılığı 

SP Pronto Kiev Ukrayna Rusya ve DA    Gazete ve internet yayıncılığı 

TOV E-Prostir Ukrayna Rusya ve DA  İnternet yayıncılığı 

1.6. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler 

01.01.2016-31.03.2016 ara hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından iktisap edilen kendi payı 

bulunmamaktadır. 

 1.7. Dönem İçinde Yönetim Kurulu’nda ve Komiteleri’nde Görev Alan Başkan ve Üyeler 

 

1.7.1. Yönetim Kurulu  

Şirket’in Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, görev süresi başlangıç tarihi 30.03.2016 olup, 29.03.2016 tarihli 

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemi faaliyetlerinin ve hesaplarının 

görüşüleceği Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulumuzun 29.04.2016  tarih 

ve 2016/12 sayılı kararı ile görev paylaşımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır. 

 

Adı Soyadı Unvanı                                                         Açıklama 

Vuslat  Sabancı Başkan                              Yürütmede Görevli Değil 

Soner Gedik Başkan Yardımcısı                              Yürütmede Görevli Değil 

Çağlar Göğüş Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi  Yürütmede Görevli 

Ahmet Özer Yönetim Kurulu Üyesi                              Yürütmede Görevli Değil 

Ahmet Toksoy Yönetim Kurulu Üyesi                              Yürütmede Görevli Değil  

Ahmet Dalman Yönetim Kurulu Üyesi                              Yürütmede Görevli Değil  
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1.7.1. Yönetim Kurulu (Devamı) 

Adı Soyadı Unvanı                                                         Açıklama 

Kai  Georg Diekmann Yönetim Kurulu Üyesi                              Yürütmede Görevli Değil 

Gündüz Kösemen Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi                              Yürütmede Görevli Değil 

Béatrice de Clermont Tonnerre Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi                              Yürütmede Görevli Değil 

Yönetim Kurulu üyelerimizin ayrıntılı özgeçmişleri kurumsal web sitemiz www.hurriyetkurumsal.com’da yer 

almaktadır.  

Rapor tarihi itibariyle bilgimiz dahilinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin, bağımsız olma özelliklerini 

kaybetmelerine yol açan herhangi bir durum söz konusu olmamıştır. 

1.7.2. İcra Kurulu 

Yönetim Kurulumuz 29.04.2016 tarih ve 2016/13 sayılı Kararı ile 01.01.2016 - 31.03.2016 hesap dönemi 
faaliyetlerinin ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere seçilen icra kurulu 
üyelerinin adı, soyadı ve unvanı aşağıda belirtilmiştir. 

Adı Soyadı                                                      Unvanı  

Çağlar   Göğüş  İcra Kurulu Başkanı    

Sedat Ergin İcra Kurulu Üyesi / Yayın İşlerinden Sorumlu Üye    

Ediz Haşmet Kökyazıcı İcra Kurulu Üyesi / Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Üye  

Tuba Köseoğlu Okçu İcra Kurulu Üyesi / İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üye 

Birim Gönülşen Özyürekli İcra Kurulu Üyesi / Pazarlamadan Sorumlu Üye   

Zeynep Tandoğan   İcra Kurulu Üyesi / Reklam İşlerinden Sorumlu Üye   

Umut Gökbayrak   İcra Kurulu Üyesi / Bilgi Sistemlerinden Sorumlu Üye   

Özlem Kutluay İcra Kurulu Üyesi / Satış ve Planlamadan Sorumlu Üye   

 

1.7.3. Denetimden Sorumlu Komite 

Yönetim Kurulumuz 29.04.2016 tarih ve 2016/13 sayılı Kararı ile 01.01.2016 -  31.12.2016 hesap dönemi 
faaliyetlerinin ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere seçilen Denetimden 
Sorumlu Komite Üyeleri’nin adı, soyadı ve unvanı aşağıda belirtilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite yılda en 
az 4 kez toplanmaktadır. 

Adı Soyadı Unvanı                                                                                         Açıklama 
  
Gündüz Kösemen Başkan                               Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi  
  
Béatrice de Clermont Tonnerre                          Üye                                                         Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 
 
 

 

http://www.hurriyetkurumsal.com/
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1.7.4. Kurumsal Yönetim Komitesi  

Yönetim Kurulumuz 29.04.2016 tarih ve 2016/13 sayılı Kararı ile Kurumsal Yönetim Komite Başkan ve 
Üyeleri’nin seçilmesine, 01.01.2016 -  31.12.2016 hesap dönemi faaliyetlerinin ve hesaplarının görüşüleceği 
Genel Kurul Toplantısı’nı takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye 
Piyasası Kurulu (SPK)’nun “Kurumsal Yönetim Tebliğ (II-17.1)” ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim 
Komitesi’nin “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi”nin görevlerini de üstlenmesini uygun görmüştür. 

Adı Soyadı Unvanı                                                                                         Açıklama 

Gündüz Kösemen                    Başkan                         Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi / Yürütmede Görevli Değil 

Dr.Murat Doğu                                   Üye                                                                                        Yürütmede Görevli Değil 

Sema İpek Erhan                      Üye                                                                                                  Yürütmede Görevli 
 

 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü 

SPK’nun “Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (II-17.1)” 11’inci madde hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz 

21.07.2014 tarih 2015/30 sayılı kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü teşkil edilmiştir. Yönetim Kurulumuz’un 

31.03.2016 tarih ve 2016/11 sayılı kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak Sema İpek Erhan 

atanmıştır. Bölümün yetkilileri ve unvanları aşağıda belirtilmiştir. 

 
Adı Soyadı                                                                                                                                                   Unvanı                                             

Sema İpek Erhan                                                                      Tam Zamanlı Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi     

Elif Özcan                                                           Tam Zamanlı Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi                                                                                   
 

1.7.5. Riskin Erken Saptanması Komitesi 

Yönetim Kurulumuz 29.04.2016 tarih ve 2016/13 sayı ile, Türk Ticaret Kanunu’nun 378. maddesi ve SPK’nın 

“Kurumsal Yönetim Tebliğ” uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin aşağıdaki şekilde belirlenmesine  

karar vermiştir. 

 

Adı Soyadı                         Unvanı                                                                                                     Açıklama 

Gündüz Kösemen                           Başkan                Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi / Yürütmede Görevli Değil  

Ediz Haşmet Kökyazıcı                             Üye            Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Finans Direktörü 

Erem Turgut Yücel                                    Üye                                   Doğan Şirk. Grubu Hold. A.Ş. Baş Hukuk Müşaviri 

Tolga Babalı                                               Üye                     Doğan Şirk. Grubu Hold. A.Ş. Mali İş. Risk Yön Başk. Yard. 
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1.8. Üst Düzey Yöneticiler  

Adı Soyadı                                                                                                                Unvanı 

Çağlar Göğüş                                                                                          İcra Kurulu Başkanı  

Sedat Ergin                                               Yayın İşlerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi   

Ediz Haşmet Kökyazıcı                                      Mali ve İdari İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi 

Tuba Köseoğlu Okçu                                     İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi 

Birim Gönülşen Özyürekli                                                   Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi  

Zeynep Tandoğan                                              Reklam İşlerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi  

Umut Gökbayrak                                            Bilgi Sistemlerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi  

Özlem Kutluay                                      Satış ve Planlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi  

1.9. Personel Sayısı ile ilgili Bilgiler 

31 Mart 2016 tarihi itibariyle Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 1.896 kişidir (31 Aralık 2015 : 

2.376 kişidir). Personel sayısındaki azalış firmamız bağlı ortaklığından Rusya, Ukrayna, B. Rusya ve 

Kazakistan’da faaliyet gösteren Trader Media East (TME) firmasına bağlı şirketlerdeki basılı gazetecilik iş 

kolundaki tasarruf amaçlı yeniden yapılanmadan (482 kişi) kaynaklanmaktadır.  

1.10. Şirket Genel Kurulu’nca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya 

Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri 

Yönetim Kurulu Üyeleri, 01.01.2016 – 31.03.2016 döneminde kendi adlarına Şirket’in  faaliyet konusu kapsamına 

giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamıştır. 

2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü mali hak, menfaat ve ücret her yıl Şirket Genel Kurulu’nda 

belirlenmektedir. Şirket, kilit yönetici personelini Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Kurulu Üyeleri olarak 

belirlemiştir. Kilit yönetici personele sağlanan faydalar;  ücret, prim, sağlık sigortası, ulaşım ve işten ayrılma 

sonrası sağlanan faydalardan oluşmaktadır. 

29 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda; Yönetim Kurulu Başkanı’na ayda net 10.000 

TL,  Kai George Diekmann, Béatrice de Clermont Tonnerre her birine ayda net 5.000 ABD Doları karşılığı TL,  

diğer Yönetim Kurulu Üyeleri’nin her birine ayda net 5.000 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.  

Bunun haricinde Yönetim Kurulu Üyeleri için performansa dayalı bir ödüllendirme mekanizması 

bulunmamaktadır.  

       Mart 2016                  Mart 2015 

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar                                    2.170.142         1.686.076 

İşten ayrılma sonrası faydalar        579.770                         0        

                                                                                  2.749.912                  1.686.076 
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3. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

Şirketimizde 01.01.2016 – 31.03.2016 ara hesap döneminde herhangi bir araştırma/geliştirme faaliyeti ve 

maliyeti olmamıştır. 

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 

4.1. Şirketin Faaliyet Konusu, Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri 

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (“Hürriyet” veya “Şirket”) 1960 yılında kurulmuş ve Türkiye’de tescil 

edilmiştir. 

Medya faaliyetleri içinde önemli bir yere sahip olan Hürriyet, kendi tüzel kişiliği kapsamında sahip olduğu 

Hürriyet,  Hürriyet Daily News gazeteleri, Hurriyet.com.tr, Hürriyet Emlak, Hürriyet Aile, Hürriyet Oto, 

Piyasanet, Bigpara gibi web siteleri ve bağlı ortaklık yoluyla bünyesinde bulundurduğu Hürriyet Almanya, 

Yenibiriş İnsan Kaynakları, Trader Media East Ltd. ile sadece Türkiye’nin değil bölgenin de güçlü sektör 

liderlerinden biri olarak faaliyet göstermektedir. 2007 yılında satın alınan ve bağlı ortaklığımızın sermayesinde 

%78,57 oranında pay sahibi olduğu Trader Media East Ltd. şirketi Londra Borsası’na kotedir. Lider bir reklam 

yayıncılığı şirketi olarak öne çıkan Trader Media East Ltd. faaliyetlerini Rusya, Belarus, Ukrayna ve 

Kazakistan’da devam ettirmektedir. Bu yatırımlar  Hürriyet’in küreselleşme yolculuğunda önemli bir dönüm 

noktası teşkil etmektedir. 

4.2. Şirket’in Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Faaliyet Konusu Mal ve Hizmet Üretimindeki Gelişmeler, Miktar, 

Kalite, Sürüm ve Fiyatların Geçmiş Dönem Rakamlarıyla Karşılaştırmaları 

Gazetecilik, matbaacılık, reklam, ilancılık ve internet yayıncılığı alanlarında faaliyet gösteren Şirket’in İstanbul, 

Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Trabzon ve Almanya’da olmak üzere 7 adet baskı tesisi bulunmaktadır.  

Hürriyet Grubu gazetelerinin basımını üstlenen Doğan Printing Center (“DPC”) Tesisleri Türkiye’de İstanbul, 

Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Trabzon’da konumlanmış olup yurtdışındaki baskı faaliyetleri Hürriyet 

Almanya Şubesi (Hürriyet Zweigniederlassung GmBH) bünyesinde Frankfurt’ta yürütülmektedir.  

DPC Tesisleri’nde Hürriyet Gazetesi, Hürriyet Daily News ve eklerinin yanısıra sözleşmeli olarak grupiçi ve 

grupdışı gazeteler ve eklerinin günlük, haftalık, aylık bazlarda basımı yapılmaktadır.  

Mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler aşağıda gösterilen basılan sayfa sayısından takip edilebilmektedir: 

 

Üretim faaliyeti                          31 Mart 2016 (bin)                            31 Mart 2015 (bin)  

 

Toplam sayfa sayısı                                  5.506.380                                         5.845.560 

 

Basın İlan Kurumu verilerine göre, Türkiye genelindeki ortalama günlük net gazete satışları 2015 yılı ilk 3 ayında 

4.647.470 iken 2016 yılının aynı döneminde 4.012.120 olarak gerçekleşmiş ve satışlarda %13,7 oranında bir 

azalış kaydedilmiştir. Hürriyet Gazetesi günlük ortalama net satış adetleri bu dönemde geçen yılın aynı 

dönemine göre %2,8 azalarak 347.592 adet olarak gerçekleşmiştir. Üretilen sayfa sayıları Hürriyet Gazetesi’nin 

ve Hürriyet Daily News gazeteleri ile fason hizmeti verilen grup içi ve grup dışı gazetelerin sayfa sayılarından 
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oluşmakta olup diğer gazetelerdeki sayfa azalışının da etkisiyle tüketilen kağıt miktarında da geçen yılın aynı 

dönemine göre  %6 oranında bir azalma kaydedilmiştir. 

Satılan mal maliyeti giderlerinin en önemli kısmını oluşturan kağıt gideri ağırlıklı olarak ABD, Kanada, Kuzey 

Avrupa Ülkeleri ve Rusya menşeili kağıtlardan kaynaklanmakta olup, maliyeti hem dünya kağıt fiyatlarından 

hem de ABD Doları/TL kurundan etkilenmektedir. Hürriyet gazetesinin üretiminde kullanılan kağıt fiyatları 2015 

yılı ilk 3 aylık döneminde ton başına ortalama 635 ABD Doları iken 2016 yılının aynı döneminde %13 azalışla 

555 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra 2015 yılının ilk 3 aylık döneminde Hürriyet Gazetesi için 

67,47 olarak gerçekleşen ortalama sayfa sayısı %1 oranında artarak 2016 yılının aynı döneminde 68,30 

olmuştur. Kullanılan gazete kağıdı 2015 yılının ilk 3 aylık döneminde 26.604 bin ton iken 2016 yılının aynı 

döneminde %55 azalarak 11.413 bin tona düşmüştür. 

4.3. Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Fiyatları, Satış Hasılatları, Satış Koşulları ve Bunlarda Yıl İçinde 

Görülen Gelişmeler, Randıman ve Prodüktivite Katsayılarındaki Gelişmeler Geçmiş Yıllara Göre Bunlardaki 

Önemli Değişikliklerin Nedenleri 

4.3.1. Reklam Geliri 

4.3.1.1. Türkiye’de Reklam Gelirleri ve Reklam Sektörü 

Türkiye reklam sektörü büyüklüğü (internet reklamları dahil), 2016 yılı ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine 

göre %10 oranında artış göstererek 1.472 milyon TL’den 1.618 milyon TL’ye yükselmiştir.  

2016 yılının ilk 3 ayında en fazla tercih edilen mecralar televizyon ve internet olmuş; reklam verenler 
yatırımlarının %76’sını bu iki mecrada değerlendirmiştir. Gazeteler ise %12 pay ile 3. sırada yer almıştır. 2015 
yılının ilk 3 aylık döneminde 727 milyon TL olan TV reklam gelirleri %12 artışla 2016 yılının aynı döneminde 812 
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milyon TL’ye ulaşırken, gazete reklam gelirleri 2015 yılının aynı dönemine göre %2 azalışla 190 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. Aynı dönemde internet reklam yatırımlarındaki büyüme %13 artışla 420 milyon TL olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hürriyet Grubu konsolide offline reklam ve internet gelirleri toplamı 2015 yılının ilk  3 ayında 94,4 milyon TL 

olarak gerçekleşmiş, 2016 yılı aynı döneminde 87,9 milyon TL olmuştur. Bu tutar gelirlerde 6 milyon TL’lik bir 

azalışa işaret etmekte, azalışın önemli bir kısmı şirketin yurtdışında faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Trader 

Media East Ltd’nin içinde bulunduğu ülkeye has ekonomik ve politik sıkıntılar ile yazılı reklam gelirlerinin 

düşmeye devam etmesinden kaynaklanmıştır. 

Hürriyet 2016 yılının ilk 3 aylık döneminde, Sosyal İlanlar, Turizm, İnşaat, Perakendecilik, Otomotiv, Eğitim, 

Insert dağıtım, Eğlence ve Kültür Sanat, Seri İlan ve Finans gibi birçok alanda liderliğini devam ettirerek reklam 

verenlerin en çok tercih ettiği gazete olmayı sürdürmüştür. 

 

4.3.2. Gazete Satışları 

4.3.2.1. Türkiye’de Gazete Satışlarının Durumu  

Basın İlan Kurumu verilerine göre, Türkiye genelindeki ortalama günlük net gazete satışları, 2015 yılı ilk 3 

ayında 4.647.470 adet iken,  2016 yılı ilk 3 ayında 4.012.120 adet olmuş ve satışlar geçen yıla göre %14 

oranında bir azalış kaydetmiştir. 
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4.3.2.2. Hürriyet Grubu Gazete Satışlarındaki Gelişmeler 

Hürriyet’in 2015 yılı ilk 3 aylık döneminde ortalama günlük satışı 357.735 adet iken 2016 yılının aynı 

döneminde %2,8 oranında azalma göstererek 347.592 adet olarak gerçekleşmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hürriyet’in yurtiçi tiraj gelirleri 2016 yılının ilk 3 aylık döneminde 22,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. (2015 
yılı ilk 3 ay : 21,8 milyon TL).  

Hürriyet Grubu’nun ağırlıklı olarak Rusya’da faaliyet gösteren yurtdışı bağlı ortaklığının 2016 yılı ilk 3 ay tiraj 
geliri 1,4 milyon TL iken 2015 yılı aynı döneminde 694 bin TL olarak gerçekleşmiştir.  

Hürriyet Daily News’un 2016 yılı ilk 3 ayında günlük ortalama net satışı 4.875 adet olarak gerçekleşmiştir. (2015 
yılı ilk 3 ay : 5.233 adet). 

Hürriyet’in 2016 yılı ilk 3 aylık döneminde konsolide tiraj geliri 24,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. (2015 yılı 
ilk 3 ay: 24,8 milyon TL) .    

4.4 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip 

Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılmamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçeleri ve Değerlendirmeler 

Şirket ilgili hesap döneminde bütün Genel Kurul Kararları’nı yerine getirmiştir. 

4.5. Faaliyetle İlgili Öngörülebilir Riskler 

Şirket’in öncelikli riskleri arasında, faaliyet gösterilen yazılı basın sektöründeki gelişmeler, hammadde fiyat ve 

tedarikinde küresel gelişmelere bağlı olarak yaşanabilecek riskler; faiz oranı, likidite, kredi, döviz kuru gibi 

finansal riskler, oluşabilecek herhangi bir durum karşısında hukuki riskler, geniş bir coğrafyada faaliyet 

gösteriyor olmaktan ötürü stratejik riskler, olağanüstü hallerde iş sürekliliğinin sağlanması gibi operasyonel 

riskler ile marka değerini korumaya yönelik oluşabilecek riskler olarak özetlenebilmektedir. Bu alanlarda ilgili 

departmanlar gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli önlemleri almaktadır. 
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4.5.1 Finansal Risk Yönetimi 

4.5.1.1 Faiz oranı riski 

Grup’un faiz oranına duyarlı finansal araçlarını gösteren tablo aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

 

 

 

Grup, faiz haddi bulunduran varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden doğan 

faiz oranı riskine açıktır. Grup yönetimi, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerinin vadelerini dengelemek 

suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetme prensibi çerçevesinde, faiz doğuran varlıklarını kısa vadeli yatırım 

araçlarında değerlendirmektedir. Ayrıca Grup, faiz takası sözleşmelerinin sınırlı kullanımı ile değişken faizli 

banka borçlarından kaynaklanan faiz riskinden kendini korumaktadır.  

Değişken faiz oranlı alınan krediler Grup’u nakit akış riskine maruz bırakmaktadır. Sabit oranlı alınan krediler 

Grup’u gerçeğe uygun değer riskine maruz bırakmaktadır. 31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla 

Grup’un değişken faiz oranlı finansal borçları ağırlıklı olarak Dolar ve Avro para birimi cinsindendir. 

31 Mart 2016 tarihinde ABD Doları ve Avro para birimi cinsinden olan kredilerin faizi 100 baz puan 

yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı değişken kredilerden oluşan yüksek/düşük faiz 

gideri sonucu vergi ve ana ortaklık öncesi net dönem karı 245.113 TL 

(31 Aralık 2015: 120.578 TL) daha düşük/yüksek olacaktı. 

 

4.5.1.2  Likidite riski  

Grup’un finansal yükümlülüklerinden kaynaklanan likidite riskini gösteren tablo aşağıdaki gibidir: 

31 Mart 2016 
Defter 
değeri 

Sözleşme 
uyarınca nakit 

çıkışlar toplamı 3 aydan kısa 3 – 12 ay arası 
1 – 5 yıl 

arası 
5 yıldan 

uzun 

Finansal borçlar 270.841.311 312.720.443 27.564.464 152.787.068 132.368.911 - 

Ticari borçlar        

   -İlişkili taraf 22.523.007 22.523.007 22.523.007 - - - 

   -Diğer 46.339.486 46.590.785 46.590.785 - - - 

Diğer borçlar        

   -Diğer 7.101.486 7.101.486 6.311.147 - 790.339 - 
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31 Aralık 2015 Defter değeri 

Sözleşme 
uyarınca nakit 

çıkışlar toplamı 3 aydan kısa 
3 – 12 ay 

arası 1 – 5 yıl arası 
5 yıldan 

uzun 

Finansal borçlar 316.009.157 323.735.343 16.014.698 244.577.211 63.143.434 - 

Ticari borçlar        

   -İlişkili taraf 24.120.290 24.120.290 24.120.290 - - - 

   -Diğer 36.660.202 36.936.916 36.936.916 - - - 

Diğer borçlar        

   -İlişkili taraf - - - - - - 

   -Diğer 9.294.275 9.294.275 8.595.760 - 698.515 - 
 

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli miktarda nakit ve süratli şekilde nakde çevrilebilen menkul kıymet 

sağlamak, yeterli kredi imkanları yoluyla fonlamayı mümkün kılmak ve açık pozisyonu kapatabilme 

yeteneğinden oluşmaktadır. Grup, iş ortamının dinamik içeriğinden dolayı, kredi yollarının hazır tutulması 

yoluyla fonlamada esnekliği amaçlamıştır. 

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki 

kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. Grup yönetimi, 6 aylık 

hammadde alımını karşılayacak miktarda nakit ve nakit benzeri varlığı tutmayı hedeflemektedir. 

Likidite tablosu, bilanço tarihi itibarıyla kontratın vade tarihine kadar olan geri kalan dönemi baz alarak, 

Grup’un net finansal yükümlülüklerinin, uygun vade gruplaması yaparak analizini sağlar. Tabloda belirtilen 

tutarlar kontrata bağlı iskonto edilmemiş nakit akımlarıdır. Vadesi 12 aydan kısa olan bakiyeler iskonto 

tutarının önemsiz düzeyde olması sebebiyle kayıtlı değerlerine eşittirler. 

Grup’un 31 Mart 2016 tarihinde 1 yıldan uzun vadeli 118.007.038 TL tutarında banka kredisi bulunmaktadır (31 

Aralık 2015: 62.343.476 TL)  

4.5.1.3 Kredi riski 

Kredi riski, Grup’un taraf olduğu sözleşmelerde karşı tarafların yükümlülüklerini yerine getirememe riskidir. 

Grup kredi riskini, temel olarak kredi değerlendirmeleri ve karşı taraflara kredi limitleri belirlenerek tek bir karşı 

taraftan toplam riskin sınırlandırılması yöntemiyle kontrol etmektedir. Kredi riski, müşteri tabanını oluşturan 

kuruluş sayısının sayıca çok olması dolayısıyla büyük ölçüde dağıtılmaktadır.   

 

Ticari alacaklar için yaşlandırma analizi: 

31 Mart 2016 tarihi itibarıyla 107.237.116 TL (31 Aralık 2015: 100.759.992 TL), tutarında vadesi geçmiş ticari 

alacak şüpheli alacak olarak değerlendirilmemiştir. Grup, sektörün dinamikleri ve şartlarından dolayı 3 aya 

kadar olan gecikmeler için herhangi bir tahsilat riski öngörmemektedir. Grup, vadesi  geçmiş tahsil edemediği 

alacakları için vade farkı uygulayarak ticari alacaklarını yeniden yapılandırmaktadır ve/veya ipotek, kefalet, 

teminat senedi gibi teminatlar bulundurması sebebiyle herhangi bir tahsilat riski öngörmemektedir. 31 Mart 

2016 tarihi itibarıyla söz konusu alacaklar için 8.261.764 TL (31 Aralık 2015: 9.549.566 TL) tutarında ipotek ve 

kefalet bulunmaktadır.  
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31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 itibarıyla vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış ticari alacakların 

yaşlandırma analizi aşağıdaki gibidir: 

 

31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla vadesi geçmiş ve değer düşüklüğüne uğramış ticari 

alacakların ve diğer dönen varlıkların yaşlandırma analizi aşağıdaki gibidir: 

 

31 Mart 2016 itibarıyla vadesi geçmiş ve değer düşüklüğüne uğramış ilişkili taraflardan alacak 
bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: 799.004 TL). 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla vadesi geçmemiş ancak değer 
düşüklüğüne uğrayan ticari alacak bulunmamaktadır. 

 

31 Mart 2016 tarihinde finansal araç türleri itibarıyla Grup'un maruz kaldığı kredi risklerini gösteren tablo 
aşağıdaki gibidir: 

 

 

Kredi riski

Bankalardaki Türev Diğer 

31 Mart 2016 İlişkili taraf Diğer İlişkili taraf Diğer mevduat araçlar varlıklar

Raporlama tarihi itibariyle

   maruz kalınan azami kredi riski 31.448.868 185.822.181 - 1.974.849 35.841.519 - 15.888

   - Azami riskin teminat ile güvence

    altına alınmış kısmı - 14.735.697 - - - - -

A. Vadesi geçmemiş/değer düşüklüğüne uğramamış 

       finansal varlıkların net defter değeri 18.626.134 91.407.799 - 1.974.849 35.841.519 - 15.888

       - Teminat ile güvence altına alınmış kısmı - 6.056.037 - - - - -

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde

       vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış 

       sayılacak finansal varlıkların defter değeri - - - - - - -

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne

       uğramamış varlıkların net defter değeri 12.822.734 94.414.382 - - - - -

       - Teminat ile güvence altına alınmış kısmı - 8.679.660 - - - - -

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların

       net defter değerleri

       - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 52.881.314 - (521.346) - - -

           - Değer düşüklüğü (-) - (52.881.314) - 521.346 - - -

           - Net değerin teminat ile güvence

              altına alınmış kısmı - - - - - - -

        - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)

           - Değer düşüklüğü (-) - - - - - - -

           - Net değerin teminat ile güvence

             altına alınmış kısmı - - - - - - -

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - - - -

Ticari alacaklar Diğer alacaklar



                                                                                                                                                                                                       

15 

 

31 Aralık 2015 tarihinde finansal araç türleri itibarıyla Grup'un maruz kaldığı kredi risklerini gösteren tablo 
aşağıdaki gibidir: 

 

4.5.1.4 Yabancı para (döviz) kuru riski 

Grup, döviz cinsinden borçlu bulunulan tutarların fonksiyonel para birimine çevrilmesinden dolayı kur 

değişikliklerine bağlı döviz kuru riskine sahiptir. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip 

edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. 

Grup, yurt içindeki ve yurtdışındaki yatırımlarını finanse etmek için alınan dövizli banka kredileri nedeniyle 

borçlu bulunulan meblağların TL’ye çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz 

kalmaktadır (Bu risk, yapılan düzenli toplantılarda takip edilmektedir). Bilanço kalemlerinden doğan kur riskini 

en aza indirmek amacı ile atıl nakit varlığının bir kısmı yabancı para yatırımlarda değerlendirilmekte ve çeşitli 

türev enstrümanlar kullanmaktadır. 

Grup’un kur riski yönetim politikası her bir para birimi için gerçekleşecek tahmini 3 ile 6 aylık hammadde 

alımını ve kredi geri ödemelerini karşılayacak kadar dövizli mevduat tutmak şeklindedir. Ancak bu politika, 

yönetimce gerekli görüldüğünde piyasa şartları çerçevesinde revize edilebilecektir. 

31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla Grup’un yabancı para varlıklarının ve borçlarının TL 

karşılıkları aşağıdaki gibidir: 

 

31 Mart 2016 tarihi itibarıyla aktif ve pasifte yer alan döviz bakiyeleri şu kurlarla çevrilmiştir: 2,8334 TL= 1 ABD 

Doları ve 3,2081 TL=1 Avro (31 Aralık 2015: 2,9076 TL= 1 ABD Doları ve 3,1776 TL=1 Avro). 

 

Bankalardaki Türev Diğer 

31 Aralık 2015 İlişkili taraf Diğer İlişkili taraf Diğer mevduat araçlar varlıklar

Raporlama tarihi itibariyle

   maruz kalınan azami kredi riski 26.372.328 181.683.764 - 2.438.371 86.711.799 - 15.888

   - Azami riskin teminat ile güvence

    altına alınmış kısmı - 15.578.264 - - - - -

A. Vadesi geçmemiş/değer düşüklüğüne uğramamış 

       finansal varlıkların net defter değeri 16.457.361 90.838.739 - 2.438.371 86.711.799 - 15.888

       - Teminat ile güvence altına alınmış kısmı - 6.028.698 - - - - -

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde

       vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış 

       sayılacak finansal varlıkların defter değeri - - - - - - -

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne

       uğramamış varlıkların net defter değeri 9.914.967 90.845.025 - - - - -

       - Teminat ile güvence altına alınmış kısmı - 9.549.566 - - - - -

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların

       net defter değerleri

       - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) 799.004 50.359.674 - 645.487 - - -

           - Değer düşüklüğü (-) (799.004) (50.359.674) - (645.487) - - -

           - Net değerin teminat ile güvence

              altına alınmış kısmı - - - - - - -

        - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)

           - Değer düşüklüğü (-) - - - - - - -

           - Net değerin teminat ile güvence

             altına alınmış kısmı - - - - - - -

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - - - -

Diğer alacaklarTicari alacaklar

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Varlıklar 11.604.993 70.627.040

Yükümlülükler (286.798.073) (150.618.593)

Net döviz pozisyonu (275.193.080) (79.991.553)
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4.5.1.4 Yabancı para (döviz) kuru riski (Devamı) 

Aşağıdaki tablo 31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla Grup’un yabancı para pozisyonu riskini 

özetlemektedir. Grup tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve yükümlülüklerin kayıtlı tutarları yabancı 

para cinslerine göre aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

 

 

Toplam ABD Diğer

31 Mart 2016 TL Karşılığı Doları Avro TL Karşılığı

1. Ticari Alacak 6.273.843               112.232 1.762.104 302.839

2a. Parasal Finansal 

      Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil) 4.487.346 444.297 1.001.619 15.181

2b. Parasal Olmayan  Finansal Varlıklar - - - -

3. Diğer 827.763 167.550 - 353.027

4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 11.588.952 724.079 2.763.723 671.047

5. Ticari Alacaklar - - - -

6a. Parasal Finansal Varlıklar - - - -

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - -

7. Diğer 16.041 - 5.000 -

8. Duran Varlıklar (5+6+7) 16.041 - 5.000 -

9. Toplam Varlıklar (4+8) 11.604.993 724.079 2.768.723 671.047

10. Ticari Borçlar 243.987.602 85.455.222 519.293 192.832

11. Finansal Yükümlülükler 34.331.226 - 10.701.420 -

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 6.972.208 98.160 1.768.666 1.020.024

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - -

13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 285.291.036 85.553.382 12.989.379 1.212.856

14. Ticari Borçlar - - - -

15. Finansal Yükümlülükler 1.507.038 - 469.760 -

16a. Parasal Olan - - -

       Diğer Yükümlülükler - - - -

16b. Parasal Olmayan 

        Diğer Yükümlülükler - - - -

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 1.507.037 - 469.760 -

18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 286.798.073 85.553.382 13.459.139 1.212.856

19. Bilanço dışı türev araçların 

      net varlık/yükümlülük pozisyonu (19a-19b) - - - -

19a. Aktif karakterli bilanço dışı 

        döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı - - - -

19b. Pasif karakterli bilanço dışı 

        döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı - - - -

20. Net yabancı para varlık 

       yükümlülük pozisyonu (9-18+19) (275.193.080) (84.829.303) (10.690.416) (541.809)

21. Parasal kalemler net yabancı para 

      varlık / yükümlülük pozisyonu 

     (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) (276.036.884) (84.996.853) (10.695.416) (894.836)

22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal 

      araçların toplam gerçeğe uygun değeri - - - -
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4.5.1.4 Yabancı para (döviz) kuru riski (Devamı) 

 

 

 

 

Toplam ABD Diğer

31 Aralık 2015 TL Karşılığı Doları Avro TL Karşılığı

1. Ticari Alacak 5.856.990 90.876 1.653.914 337.282

2a. Parasal Finansal 

      Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil) 64.217.366 21.001.731 925.923 210.520

2b. Parasal Olmayan  Finansal Varlıklar - - - -

3. Diğer 536.796 144.550 - 116.502

4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 70.611.152 21.237.157 2.579.837 664.304

5. Ticari Alacaklar - - - -

6a. Parasal Finansal Varlıklar - - - -

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - -

7. Diğer 15.888 - 5.000 -

8. Duran Varlıklar (5+6+7) 15.888 - 5.000 -

9. Toplam Varlıklar (4+8) 70.627.040 21.237.157 2.584.837 664.304

10. Ticari Borçlar 5.625.457 269.909 875.632 2.058.261

11. Finansal Yükümlülükler 136.435.825 35.231.455 10.698.907 -

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 6.713.836 98.160 1.768.666 808.313

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - -

13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 148.775.118 35.599.524 13.343.205 2.866.574

14. Ticari Borçlar - - - -

15. Finansal Yükümlülükler 1.843.475 - 580.149 -

16a. Parasal Olan - - -

       Diğer Yükümlülükler - - - -

16b. Parasal Olmayan 

        Diğer Yükümlülükler - - - -

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 1.843.475 - 580.149 -

18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 150.618.593 35.599.524 13.923.354 2.866.574

19. Bilanço dışı türev araçların 

      net varlık/yükümlülük pozisyonu (19a-19b) - - - -

19a. Aktif karakterli bilanço dışı 

        döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı - - - -

19b. Pasif karakterli bilanço dışı 

        döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı - - - -

20. Net yabancı para varlık 

       yükümlülük pozisyonu (9-18+19) (79.991.553) (14.362.367) (11.338.517) (2.202.270)

21. Parasal kalemler net yabancı para 

      varlık / yükümlülük pozisyonu 

     (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) (80.544.237) (14.506.917) (11.343.517) (2.318.772)

22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal 

      araçların toplam gerçeğe uygun değeri - - - -
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4.5.1.4 Yabancı para (döviz) kuru riski (Devamı) 

Grup, başlıca ABD Doları, Avro ve diğer döviz risklerinden kur riskine maruz kalmaktadır. 

  

31 Mart 2016

Yabancı paranın Yabancı paranın

değer kazanması değer kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde

ABD Doları net (yükümlülük)/varlığı (8.482.930) 8.482.930

ABD Doları riskten korunan kısım - -

ABD Doları net etki-(gider)/gelir (8.482.930) 8.482.930

Avro’nun TL karşısında %10 değişmesi halinde

Avro net (yükümlülük)/varlığı (1.069.042) 1.069.042

Avro riskten korunan kısım - -

Avro net etki-(gider)/gelir (1.069.042) 1.069.042

Diğer dövizlerin TL karşısında %10 değişmesi halinde

Diğer döviz net (yükümlülük)/varlığı (54.181) 54.181

Diğer döviz riskten korunan kısım - -

Diğer döviz net etki-(gider)/gelir (54.181) 54.181

31 Aralık 2015

Yabancı paranın Yabancı paranın

değer kazanması değer kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde

ABD Doları net (yükümlülük)/varlığı (1.436.237)                  1.436.237                  

ABD Doları riskten korunan kısım -                             -                           

ABD Doları net etki-(gider)/gelir (1.436.237)                1.436.237                

Avro’nun TL karşısında %10 değişmesi halinde

Avro net (yükümlülük)/varlığı (1.133.852)                  1.133.852                  

Avro riskten korunan kısım -                             -                           

Avro net etki-(gider)/gelir (1.133.852)                1.133.852                

Diğer dövizlerin TL karşısında %10 değişmesi halinde

Diğer döviz net (yükümlülük)/varlığı (220.227)                     220.227                     

Diğer döviz riskten korunan kısım -                             -                           

Diğer döviz net etki-(gider)/gelir (220.227)                   220.227                   

Kar/Zarar

Kar/Zarar
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4.5.2 Sermaye Risk Yönetimi 

Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefi, faaliyetlerin devamını sağlayabilmek ve pay sahiplerine fayda sağlamak 
amacıyla sermaye maliyetini en aza indirmek ve en uygun sermaye yapısını temin etmektir. 
 
Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenecek kar payı tutarını SPK’nın 
öngördüğü düzenlemelere ve kar dağıtım politikasına uygun şekilde belirlemekte, yeni paylar çıkarabilmekte ve 
borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilmektedir. Grup, Dipnot 7’de bahsi geçen banka kredileri ile ilgili 
olarak, ilgili bankanın sözleşmede belirttiği net borçlanma/özkaynaklar oranını belli bir oranın altında tutma 
yükümlülüğü vardır. 
 
31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla net yükümlülük/toplam sermaye oranı aşağıdaki gibidir: 
 

 
(1) Kısa ve uzun vadeli finansal yükümlülüklerin toplamından oluşmaktadır. 

 

4.5.3 Finansal araçların ve gerçeğe uygun değeri üzerinden gösterilen diğer varlıkların gerçeğe uygun değeri 

Gerçeğe uygun değer, bir finansal aracın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar arasındaki 

bir cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir. 

Grup, finansal enstrümanların tahmini gerçeğe uygun değerlerini, mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme 
yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Ancak piyasa bilgilerini değerlendirip gerçek değerleri tahmin edebilmek 
yorum gerektirmektedir. Sonuç olarak sunulan tahminler, her zaman, Grup’un cari bir piyasa işleminde elde 
edebileceği değerlerin göstergesi olamayabilir. 
 
Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, gerçeğe uygun değeri belirlenebilen finansal enstrümanların gerçeğe uygun 
değerinin tahmininde kullanılmıştır. 
 

4.5.3.1 Finansal Varlıklar   

Yıl sonu kurlarıyla çevrilen yabancı para cinsinden olan bakiyelerin gerçeğe uygun değerlerinin, kayıtlı 
değerlerine yakın olduğu öngörülmektedir. 
 
Kasa ve banka mevduatları dahil, maliyet bedeli ile gösterilen finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin, 
kısa vadeli olmaları ve alacak kayıplarının ihmal edilebilir olması dolayısıyla kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul 
edilmektedir.   
 
Ticari alacakların etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değerlenmekte ve ilgili 
şüpheli alacak karşılıklarıyla beraber kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yaklaştığı kabul 
edilmektedir. 
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4.5.3.2 Finansal Yükümlülükler 

Banka kredileri ve diğer parasal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul 

edilmektedir. 

Döviz cinsinden olan uzun vadeli krediler dönem sonu kurlarından çevrilir ve bundan dolayı gerçeğe uygun 

değerleri kayıtlı değerlerine yaklaşmaktadır. 

Ticari borçlar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değerlenmekte ve bu şekilde 

kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir.  

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir: 

•  Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada 

işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiştir. 

•  İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa 

fiyatından başka direkt ya da endirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan 

girdilerden değerlenmiştir. 

• Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin 

bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiştir. 

Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları aşağıdaki gibidir: 

 

 

Raporlama tarihi itibariyle 

gerçeğe uygun değer seviyesi 

  

31   Mart  

 

1. 

Seviye 

 

2. Seviye  3. Seviye 

Varlıklar 

 

2016 

 

TL 

 

TL  TL 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller  91.468.027  -  91.468.027  - 

 Toplam  91.468.027  -  91.468.027  - 

 

    

Raporlama tarihi itibariyle 

gerçeğe uygun değer seviyesi   

     

  

31 Aralık 

 

1. Seviye 

 

2. Seviye 

 

3. Seviye 

Varlıklar 

 

2015 

 

TL 

 

TL 

 

TL 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller  86.937.106  -  86.937.106  - 

 Toplam  86.937.106  -  86.937.106  - 

 

31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri, Grup’tan 

bağımsız bir değerleme şirketi tarafından belirlenmiştir. Sahip olunan arsaların gerçeğe uygun değeri, emsal 

karşılaştırma yaklaşımı ve varsayımı yöntemi kullanılarak, benzer emlaklar için gayrimenkullerin bulunduğu 

bölgede bu taşınmaz ile ortak özelliklere sahip emsaller (karşılaştırılabilir örnekler) incelenerek belirlenmiştir. 
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4.6. Şirket’in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar 

Hürriyet ve Bağlı Ortaklıkları’nın konsolide maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımları tutarı 2016 yılı ilk 3 

aylık döneminde 4,5 milyon TL (yatırım amaçlı gayrimenkuller hariç) tutarındadır.  

4.7. Şirket’in İlgili Hesap Döneminde Yararlanmış Olduğu Teşvikler 

Bulunmamaktadır. 

4.8. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket’in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve 

Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler 

31 Mart 2016 tarihi itibariyle; Şirket’e karşı açılan davaların toplam tutarı 18.952.274 TL tutarındadır (31 Mart 

2015:35.724.631 TL’dir). Bu davalarla ilgili olarak ayrılan karşılık 9.755.408 TL’dir (31 Mart 2015: 22.158.143TL). 

4.9. Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler 

Şirket’te 01.01.2016 – 31.03.2016 ara hesap dönemi içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 

yapılmamıştır.  

4.10. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar 

Şirket’te 01.01.2016 – 31.03.2016 ara hesap dönemi içerisinde Özel ve Kamu Denetimi yapılmamıştır. 

4.11. Şirket’in Hesap Dönemi İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri 

Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler 

Şirketimiz 2016 yılının  ilk 3 ayında kamu yararına çeşitli  vakıf ve derneklere 5.385,65 TL tutarında (2015 yılı ilk 

3 ayında   149.607 TL ) bağış yapmış olup bağışların dağılımı aşağıda gösterilmiştir .  

ADI TUTARI (TL) 

TÜRK EĞİTİM VAKFI  1.925 

GLOBAL İLİŞKİLER DERNEĞİ  1.200 

PARLAMENTO MUHABİRLERİ DERNEĞİ 900 

EKONOMİ GAZETECİLERİ DERNEĞİ 800 

TEMA VAKFI 177 

DİĞER 383,65 

TOPLAM 5.385,65 

 

4.12. Şirket’in Hakim Şirket veya Toplululuk Şirketleri Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler Topluluk Şirketleri 

Yararına Alınan veya Alınması Kaçınılan Önlemler 

Şirket’in hakim şirketlerle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirilmesiyle onun ya da ona 

bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona 

bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya denkleştirilmesi gereken 

herhangi bir işlemi yoktur. 



                                                                                                                                                                                                       

22 

 

 

4.13. Dönem Sonrası Gelişmeler 

31 Mart 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar 6 Mayıs 2016 tarihinde Yönetim Kurulu 

tarafından onaylanmıştır. Yönetim Kurulu dışındaki kişilerin finansal tabloları değiştirme yetkisi yoktur. 

5. FİNANSAL DURUM 

5.1. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi,                        

Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirket’in Durumu  

Şirket yurt içi  faaliyetlerinde basılı gazete ilan ve satış gelirileri, dijital haber ve içerik yayıncılığı ilan gelirleri ve 

dijital seri ilanlar faaliyetlerinin toplamından oluşan hasılat yaklaşık olarak önceki yıl seviyesini korumuştur. 

Basılı gazete satış adetleri bir önceki yıla göre azalırken, bu konudaki hasılat kaybı belli bölgelerdeki fiyat artışı 

ve djijital yayıncılık ilan gelrilerindeki artış ile karşılanmıştır. Yurtdışı gelirler Rusya ve Ukrayna’daki ekonomik 

kriz ve şirketimiz iştiraklerinden TME’ye bağlı basılı gazete faaliyetlerinin tasarruf amacıyla yeniden 

yapılandırılması sebeyle düşmüştür.  

Firmamız yurtdışı faaliyetlerinde siyasi ve ekonomik kriz etkisi ile brüt kar azalmıştır. Yurt içi faaliyetlerde 

yapılan tasarruf çalışmalarıyla enflasyon ve kur artışı sebebiyle oluşan maliyet artışı kompanse edilerek brüt kar 

yaklaşık olarak korunmuştur. 

 

5.2. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Yıl İçindeki Satışları ve Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi,  

Karlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara 

İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler 

 

5.2.1. Özet Bilanço 

  31.03.2016 31.12.2015 Değişim  

Dönen Varlıklar 274.256 315.815 -13% 

Duran Varlıklar 566.054 557.534 2% 

Toplam Varlıklar 840.311 873.348 -4% 

Kısa Vadeli Yükümlülükler 275.073 361.956 -24% 

Uzun Vadeli Yükümlülükler  212.193 158.173 34% 

Özkaynaklar 353.045 353.219 0% 

Toplam Kaynaklar 840.311 873.348 -4% 
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      5.2.2. Özet Gelir Tablosu 

 

Şirket’in 01.01.2016 - 31.03.2016 ve 01.01.2015 - 31.03.2015 dönemleri itibariyle gelir tablosundaki ana 

kalemlerin değişimi şöyledir; 

 

 

 Bağımsız 
Denetimden 

Geçmemiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmemiş 
  

Konsolide (Bin TL) 31.03.2016 31.03.2015  Değişim % 

Satış Gelirleri 138.229 144.944 -5% 

  -Reklam Gelirleri 85.553 91.157 -6% 

  -Tiraj ve Baskı Gelirleri 46.208 44.281 4% 

  -Diğer Gelirler 6.469 9.507 -32% 

Satışların Maliyeti (-) -80.233 -82.865 -3% 

Brüt Satış Karı 57.996 62.079 -7% 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir / Gider (-) Net -11.105 21.206 -152% 

Finansman Gideri (-) -13.462 -12.805 5% 

Vergi Öncesi  (Zarar) / Kar -24.933 14.883 -268% 

Net Dönem (Zararı) / (Karı)  -21.085 2.030 -1139% 

 

5.2.3. Rasyolar 

 

Finansal Rasyolar 31.03.2016 31.03.2015 

Cari Oran 1,00  0,87  

Likidite Oranı (asit-test oranı) -0,07  -3,98  

Dönen Varlıklar / Toplam Varlıklar 0,33  0,36  
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam 
Yükümlülükler 0,56  0,70  

Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,58  0,60  

5.3. Şirket’in Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve 

Yönetim Organı Değerlendirmeleri 

Şirket’in sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve Şirket  borca batık değildir. 

5.4. Şirket’in Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler  

Şirketimizin kullandığı yıllık yaklaşık 35.000 seviyesindeki gazete kağıdı yurtdışı mahreçli olup döviz cinsinden 

fiyatlandırılmaktadır. USD/TL paritesindeki yükselen volatilite ve ABD ve Avrupa Birliği mali kurumlarının 

politikaları gereği döviz kurlarının artma olasılığına karşı döviz cinsinden alımlarının USD.11.661.955’lik 

bölümünü vadeli döviz alım kotratı yapmak suretiyle hedge edilmiştir.  

Şirket maliyet kontrolü ve tasarruf çalışmalarına öncelik verilerek kur ve enflasyon sebebiyle oluşan maliyet 

artışları karşılanmaktadir. 
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Dijital yayıncılık ve seri ilan faaliyetlerinde ürün ve altyapı geliştirmeleri maliyet/yaratılan değer odaklı olarak 

devam etmektedir.  

Fason baskı  konusunda yeni müşterilerin kazanılması amacıyla satış faaliyetlerine önem verilmektedir. 

 

5.5. Kar Payı Dağıtım Politikası 

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye 

Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas 

Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar dağıtım kararı alır ve kar dağıtımı yapar.  

Buna göre; 

Prensip olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan 

finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun 

olarak hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın asgari %50’si dağıtılır, 

Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın %50’si ile %100’ü arasında kar dağıtımı yapılmak istenmesi 

durumunda, kar dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimizin finansal tabloları, finansal yapısı ve bütçesi 

dikkate alınır. 

Kar dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. ile SPK Düzenleme ve 

Kararlarınan uygun olarak kamuya açıklanır. 

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan “net dağıtılabilir 

dönem karı”nın 1’inci maddeye göre hesaplanan tutardan;  

-düşük olması durumunda, işbu madde kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan “net 

dağıtılabilir     dönem karı” dikkate alınır ve tamamı dağıtılır, 

-yüksek olması durumunda 2’nci maddeye uygun olarak hareket edilir.    

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karı 

oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan 

finansal tablolara göre ve yine Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak 

“net dağıtılabilir dönem karı” hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz. 

Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”, çıkarılmış sermayenin %5’inin altında kalması durumunda kar 

dağıtımı yapılmayabilir.  

Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak ve Esas Sözleşmemizde belirtilen 

esaslar çerçevesinde, Şirketimiz tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı 

Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan 

bağışlar “net dağıtılabilir kar” matrahına eklenir.  

Kâr payı dağıtımına, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısını takiben 30’uncu gün itibarıyla ve her 

halükarda hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.  

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun 

olarak ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payını, nakden ve/veya “bedelsiz pay” şeklinde peşin olarak 

dağıtabilir veya taksitlendirebilir.   
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Şirketimiz, Genel Kurul’un alacağı karar doğrultusunda pay sahibi olmayan diğer kişilere de kar dağıtımı 

yapabilir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile 

Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.    

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; 

ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payı avansı 

dağıtımı kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımı yapabilir.   

Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen 

önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer alanlarda ortaya 

çıkan önemli belirsizlikler ve olumsuzluklar kar dağıtımı kararlarının alınmasında dikkate alınır.    

5.6. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar 

Finansman ihtiyacı ağırlıklı olarak uzun vadeli ve kısa vadeli banka kredileri ile karşılanmaktadır. Makine ve 

ekipman satın alımı durumunda satıcı kredilerine başvurulmaktadır.  Şirketin iş planı gereği ihtiyaç 

duyulabilecek finansman ürünleri ve Ticari banka portföyünün geliştirilmesinde şirketin risk yönetimi planı da 

dikkate alınmaktadır.   

Finansal partnerlerimiz ile şeffaflık politikası uygulanarak düzenli olarak sektörel ve şirket sonuçları ile ilgili 

bilgilendirme yapılmaktadır. 

5.7. Sermaye Piyasası Araçları 

01.01.2016 - 31.03.2016 ara hesap dönemi içinde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı 

bulunmamaktadır. 

5.8. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelere İlişkin Bilgiler 

İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelere İlişkin Bilgilere Şirketimizin 31 Mart 2016 tarihinde sona eren 3 aylık ara 

hesap dönemine ait konsolide ara dönem finansal tabloların 34 nolu dipnotundan ulaşabilirsiniz. 

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMELERİ, FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA  

SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET’İN İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ANA UNSURLARINA 

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  

Şirketimizde iç kontrol mekanizmasının etkin bir şekilde çalışmasına azami özen gösterilmektedir. İç denetim 

faaliyetlerine yönelik olarak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Denetim Başkan Yardımcılığından da destek 

alınarak elde edilen bulgular Şirketimiz tarafından değerlendirilmekte; yapılan önerilerde dikkate alınarak 

düzeltme ve düzenlemeler yapılmakta, iç kontrol sistemleri sürekli geliştirilmektedir. 

 

 
7. DİĞER HUSUSLAR 

Ara hesap döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili 

kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan herhangi bir olay meydana 

gelmemiştir. 
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7.1. Topluluğa Dahil İşletmelerin Ana Şirket Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgiler 

Şirket’in ana şirket sermayesinde payı yoktur. 

7.2. Personel Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve  Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler 

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat 

sağlanması ilkesi benimsenir. Çalışanlara yönelik şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi 

konularda bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur. Şirket çalışanlarının görev tanımları 

ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer 

menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir ve yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve 

periyodik olarak sağlanmaktadır.  Şirket’in toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır. 
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8. FAALİYET RAPORU SORUMLULUK BEYANI 

 
 
HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 

FİNANSAL RAPOR VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN 

 

KARAR TARİHİ :  06.05.2016           

KARAR SAYISI  :  2016/14 

 

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN 

II-14.1 TEBLİĞİ’NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI 

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin,  01.01.2016-31.03.2016 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası 

Kurulu (“SPK”)'nun II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri 

kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye 

Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK’nın 

07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK’nın 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık 

Bülteni ile ilan edilen; bağımsız denetimden geçmemiş Konsolide Finansal Rapor’u ile finansal tablo ve 

dipnotları ile uyumu bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2016-31.03.2016 hesap dönemine ait Faaliyet 

Raporu, tarafımızdan incelenmiş olup; görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde; 

 

- Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu’nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı 

tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, 

 

- Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış Finansal Rapor’un, Şirketimizin aktifleri, 

pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu’nun 

işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle 

birlikte, dürüstçe yansıttığı, 

 

tespit olunmuştur. 

 

 

Gündüz Kösemen      Béatrice de Clermont Tonnerre 

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı   Denetimden Sorumlu Komite Üyesi 

 

 

 

Ediz Haşmet Kökyazıcı      Sema İpek Erhan  

Finans Direktörü       Yatırımcı İlişkileri Müdürü 
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9. 01.01.2016 - 31.03.2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÜRRİYET GAZETECİLİK 

VE MATBAACILIK A.Ş. 

 

1 OCAK – 31 MART 2016 

ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 

 

 



 

 

İÇİNDEKİLER SAYFA 
 

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU ..................................................................  1-3 
 

KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU ..................................................................  4 
 

KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU .....................................................  5 
 

KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ....................................................  6 
 

KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU ..............................................................................  7-8 
 

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR ............................................  9-97 
 

DİPNOT 1  GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU ..........................................................  9-10 

DİPNOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR ...................................................  11-35 

DİPNOT 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ ..........................................................................................................  35 

DİPNOT 4 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA ...........................................................................................  36-40 

DİPNOT 5 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ................................................................................................  41 

DİPNOT 6 FİNANSAL YATIRIMLAR...........................................................................................................  42 

DİPNOT 7 FİNANSAL BORÇLAR ................................................................................................................  42-44 

DİPNOT 8 DİĞER TÜREV ARAÇLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER .................................................................  44 

DİPNOT 9 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR ................................................................................................  45-46 

DİPNOT 10 DİĞER ALACAK VE BORÇLAR .................................................................................................  46 

DİPNOT 11 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAMPSAMINDA BORÇLAR ................................  47 

DİPNOT 12 STOKLAR ....................................................................................................................................  47 

DİPNOT 13 ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR.....................................................  48-49 

DİPNOT 14 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER ..................................................................................  50 

DİPNOT 15 MADDİ DURAN VARLIKLAR ....................................................................................................  51-52 

DİPNOT 16 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  ...............................................................................  53-55 

DİPNOT 17 DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI ..........................................................................................  55 

DİPNOT 18 KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER .................................................  55-56 

DİPNOT 19 TAAHHÜTLER ............................................................................................................................  57-58 

DİPNOT 20 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR ................................................................................  59 

DİPNOT 21 PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER ......................................................................................................  59 

DİPNOT 22 DİĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER ...........................................................................  60 

DİPNOT 23 ÖZKAYNAKLAR .........................................................................................................................  61-64 
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(Bağımsız (Bağımsız 

denetimden denetimden

geçmemiş) geçmemiş)

Cari dönem Geçmiş dönem

Dipnot 1 Ocak- 1 Ocak-

referansları 31 Mart 2016 31 Mart 2015

Diğer kapsamlı (gider) / gelir

Net dönem (zararı) / karı                       (21.084.849) 2.029.850

Kar veya zararda yeniden 

    sınıflandırılacak birikmiş diğer

    kapsamlı gelir veya giderler

    - Yabancı para çevrim farklarındaki 

        değişim 22.751.833 (6.696.958)

   - Finansal riskten korunma fonundaki değişim (1.772.711) -

Kar veya zararda yeniden

   sınıflandırılmayacak birikmiş diğer 

   kapsamlı gelir veya giderler

    - Yeniden değerleme ve ölçüm 

       (kayıpları) (56.555) -

    - Tanımlanmış emeklilik fayda 

       planlarındaki aktüeryal 

       kazançlar - 1.657.163

    - Tanımlanmış emeklilik fayda 

       planlarındaki aktüeryal 

       kazançlar vergi etkisi - (331.433)

Vergi sonrası diğer kapsamlı gelir / (gider) 20.922.567 (5.371.228)

Toplam kapsamlı (gider) (162.282) (3.341.378)

Toplam kapsamlı gelirin / (giderin) dağılımı 

Kontrol gücü olmayan paylar 8.024.229 (3.723.955)             

Ana ortaklık payları (8.186.511) 382.577  
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Riskten Yeniden Tanımlanmış Kardan Kontrol 

Sermaye Paylara korunma Yabancı değerleme ve fayda planları ayrılan Geçmiş Ana gücü

Dipnot Ödenmiş düzeltme ilişkin kazanç / para çevrim ölçüm yeniden ölçüm kısıtlanmış yıl karları/ Net dönem ortaklığa ait olmayan Toplam

referansları sermaye farkları primler kayıpları farkları kazançları kayıpları yedekler (zararları) karı/(zararı) özkaynaklar paylar özkaynaklar

1 Ocak 2015 itibariyle bakiyeler 23 552.000.000 77.198.813 76.944 - 6.633.568 - (15.331.957) 165.883.369 (201.896.442) (168.672.590) 415.891.705 11.302.468 427.194.173

Transfer - - - - - - - 21.282.841 (189.955.431) 168.672.590 - - -

Bağlı ortaklıkların grup   
dışına kar payı ödemeleri - - - - - - - - - - - (49.086) (49.086)

Bağlı ortaklık sahiplik oranı değişimi etkisi - - - - - - - - - - - (8.715) (8.715)

Toplam kapsamlı gider - - - - (7.043.320) - 1.253.921 - - 6.171.976 382.577 (3.723.955) (3.341.378)

  - Bağlı ortaklık çıkışı - - - - - - 1.253.921 - - - 1.253.921 71.809 1.325.730

   -Yabancı para çevrim farklarındaki değişim - - - - (7.043.320) - - - - - (7.043.320) 346.362 (6.696.958)

   -Net dönem zararı - - - - - - - - - 6.171.976 6.171.976 (4.142.126) 2.029.850

31 Mart 2015 itibariyle bakiyeler 552.000.000 77.198.813 76.944 - (409.752) - (14.078.036) 187.166.210 (391.851.873) 6.171.976 416.274.282 7.520.712 423.794.994

1 Ocak 2016 itibariyle bakiyeler 23 552.000.000 77.198.813 76.944 - (15.308.843) 1.024.515 (15.355.484) 187.166.210 (383.832.770) (30.499.114) 372.470.271 (19.251.048) 353.219.223

1 Ocak 2016 itibariyle yeniden düzenlenmiş 552.000.000 77.198.813 76.944 - (15.308.843) 1.024.515 (15.355.484) 187.166.210 (383.832.770) (30.499.114) 372.470.271 (19.251.048) 353.219.223

Transfer - - - - - - - (30.499.114) 30.499.114 - - -

   dışına temettü ödemeleri - - - - - - - - - - (11.980) (11.980)

Toplam kapsamlı gelir/(gider) - - - (1.772.711) 12.045.760 (56.555) - - - (18.403.005) (8.186.511) 8.024.229 (162.282)

   -Yeniden değerleme ve ölçüm 

kazançları - - - - (56.555) - - - - (56.555) - (56.555)

   -Finansal riskten korunma fonundaki 

     değişim - - - (1.772.711) - - - - - - (1.772.711) - (1.772.711)

  - Yabancı para çevrim farklarındaki değişim - - - 12.045.760 - - - - - 12.045.760 10.706.073 22.751.833

   -Net dönem zararı - - - - - - - - (18.403.005) (18.403.005) (2.681.844) (21.084.849)

31 Mart 2016 itibariyle bakiyeler 23 552.000.000 77.198.813 76.944 (1.772.711) (3.263.083) 967.960 (15.355.484) 187.166.210 (414.331.884) (18.403.005) 364.283.760 (11.238.799) 353.044.961

Kar veya zararda yeniden 

sınıf landırılacak birikmiş 

diğer kapsamlı gelirler ve 

giderler Birikmiş zararlar

Kar veya zararda yeniden 

sınıf landırılmayacak 

birikmiş diğer kapsamlı 

gelirler ve giderler
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(Bağımsız (Bağımsız

denetimden denetimden

geçmemiş) geçmemiş)

Cari dönem Geçmiş dönem
Dipnot 1 Ocak- 1 Ocak-

referansları 31 Mart 2016 31 Mart 2015

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLARI (2.179.843) 32.590.617

Dönem karı / (zararı) (21.084.849) 2.029.850

Dönem net zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler 20.656.938 43.748.783

Amortisman gideri ile ilgili düzeltmeler 15 7.555.561 9.603.055

İtfa gideri ile ilgili düzeltmeler 16 5.465.034 5.096.422

Duran varlıkların elden çıkartılmasından kaynaklanan

   kazançlar ile ilgili düzeltmeler 29, 30 (50.161) 1.246.882

Vergi gideri / (geliri) 32 (3.848.234) 12.853.254

Kıdem tazminatı ve izin hakları karşılıkları ile ilgili 

düzeltmeler
18,20

2.030.969 2.064.182

Gelir tahakkukları ile ilgili düzeltmeler 9 (641.833) (816.594)

Banka mevduatı faiz geliri 27 (669.954) (805.644)

Vadeli satışlar dolayısıyla oluşan finansal gelir 27 (1.605.184) (1.548.798)

Vadeli alacak ve borç reeskontu 27, 28 (813.338) (102.618)

Faiz giderleri 31 8.300.915 4.180.337

Kredilerden kaynaklanan gerçekleşmemiş kur farkı (geliri) / 

gideri (1.614.617) 10.273.478

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer değişimi

  ile ilgili düzeltmeleri 14 1.960.514 (583.054)

Gelecek aylara ait gelirler artışı ile ilgili düzeltmeler 2.943.129 710.762

Stok değer düşüklüğü karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler 12 173.309 362.375

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelen 

zararlar 13 276.481 212.898

Şüpheli alacak karşılık giderleri 28 4.272.394 3.452.467

Dava ve diğer karşılık giderleri 18, 28 990.142 529.500

İptal edilen veya ödenen karşılıklar (4.068.189) (323.948)

Bağlı ortaklık satış karı 29,30 - (2.656.173)

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler: (1.751.932) (13.188.016)

Bloke mevduatlardaki değişim 5 - (2.371)

Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklardaki değişim (21.738.848) (16.222.875)

Stoklardaki değişim 151.382 600.576

Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim (756.572) (3.437.622)

Diğer dönen varlıklardaki değişim 215.722 (5.978.873)

Diğer finansal varlık ve yükümlülüklerdeki değişim - 654.287

Ticari ve ilişkili taraflara borçlardaki değişim 7.529.781 5.046.692

Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim 5.069.271 1.837.664

Diğer duran varlıklardaki değişim (38.585) (278.970)

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında 

    kısa vadeli borçlardaki değişim 3.517.392 6.913.238

Ertelenmiş gelirlerdeki değişim 4.162.392 1.836.797

Faaliyetlerden net nakit akışları

Ödenen vergiler 7.626 (2.573.500)

Tahsil edilen şüpheli alacak karşılıkları 9 1.936.972 1.388.217

Ödenen kıdem tazminatları ve kullanılmamış izin karşılıkları 18,20 (1.808.465) (2.971.276)  
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(Bağımsız (Bağımsız

denetimden denetimden

geçmemiş) geçmemiş)

Cari dönem Geçmiş dönem

Dipnot 1 Ocak- 1 Ocak-

referansları 31 Mart 2016 31 Mart 2015

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN

NAKİT AKIŞLARI 332.077 3.331.505

Maddi duran varlık alımları 15 (1.665.022) (1.180.736)

Maddi olmayan duran varlık alımları 16 (2.878.908) (7.289.601)

Maddi ve maddi olmayan duran varlık ve yatırım

   amaçlı gayrimenkul satışından elde edilen nakit 2.424.105 5.578.135

Alınan faizler 2.451.902 3.397.578

Bağlı ortaklık satışından elde edilen nakit 35 - 2.826.129

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN

NAKİT AKIŞLARI (49.345.911) 911.598

Bloke mevduat değişim 32.767 (52)

Ana ortaklık dışı paylara ödenen temettü (11.980) (49.086)

Alınan banka kredileri 64.426.439 6.380.068

Ödenen banka kredileri (106.523.958) (2.449.986)

Tedarikçilere ödenecek borçlardaki değişim - 4.078

Ödenen faizler (7.269.179) (2.973.424)

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki kur değişimi etkisi 290.983 (3.723.683)

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki değişim (50.902.694) 32.937.067

Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 5 86.987.420         56.604.647    

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 5 36.084.726         89.541.714    
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DİPNOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 
 

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (“Hürriyet” veya “Şirket”) 1960 yılında kurulmuş ve 
Türkiye’de tescil edilmiştir. Gazetecilik, matbaacılık, reklam, ilancılık ve internet yayıncılığı alanlarında 
faaliyet gösteren Şirket’in İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Trabzon ve Almanya’da olmak üzere 
7 tane basım tesisi bulunmaktadır.  
 

Şirket’in ana ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., (“Doğan  Holding”)’nin, nihai ortak pay 

sahipleri Aydın Doğan ve Doğan Ailesi (Işıl Doğan, Arzuhan Yalçındağ, Vuslat Sabancı, Hanzade V. 

Doğan Boyner ve Y. Begümhan Doğan Faralyalı)’ dir. 
 

Grup’un 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 1.896’dır (31 
Aralık 2015: 2.376). Personel sayısındaki azalışın en önemli sebebi Şirket’in bağlı ortaklığı Trader 
Media East Ltd. kaynaklı olup Rusya coğrafi bölümü ile ilişkilendirilmiştir. 
 

Şirket merkezinin adresi aşağıdaki gibidir: 
 

100. Yıl Mahallesi, Matbaacılar Caddesi No:78 
34204 Bağcılar/İstanbul  
Türkiye 
 

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemelerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi olup; 
payları 25 Şubat 1992 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. (“BİAŞ” veya “Borsa”)’da işlem 

görmektedir. SPK’nın 23 Temmuz 2010 tarih ve 21/655 sayılı İlke Kararı gereğince; Merkezi Kayıt 

Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) kayıtlarına göre; 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla Hürriyet’in sermayesinin % 
22,34’ünü (31 Aralık 2015: %22,31) temsil eden payların “dolaşımda” olduğu kabul edilmektedir 

(Dipnot 23).  
 

Bağlı Ortaklıklar 
 

Şirket’in bağlı ortaklıkları (“Bağlı Ortaklıklar”), temel faaliyet konuları ve coğrafi bölümleri aşağıda 
belirtilmiştir: 
 Tescil edildiği   

Bağlı Ortaklıklar ülke Coğrafi bölüm Faaliyet konusu 
 

Yenibiriş İnsan Kaynakları Hizmetleri     
  Danışmanlık ve Yayıncılık A.Ş. (“Yenibir”)  Türkiye Türkiye İnternet yayıncılığı 

Hürriyet Zweigniederlassung GmbH. (“Hürriyet Zweigniederlassung”)  Almanya Avrupa  Gazete basım 
Trader Media East (“TME”) Jersey Avrupa Yatırım 

Publishing House Pennsylvania Inc Amerika Birleşik Devletleri Rusya ve DA Yatırım 

OOO SP Belpronto Belarus Rusya ve DA  Gazete ve internet yayıncılığı 
TCM Adria d.o.o. Hırvatistan Avrupa Yatırım 

Hürriyet Invest B.V. (“Hürriyet Invest”)  Hollanda Avrupa Yatırım 
Mirabridge International B.V. Hollanda Avrupa Yatırım 

TOO Pronto Akmola Kazakistan Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı 
OOO Pronto Aktau Kazakistan Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı 

OOO Pronto Aktobe Kazakistan Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı 
OOO Pronto Atyrau Kazakistan Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı 

Pronto Ust Kamenogorsk Kazakistan Rusya ve DA Gazete yayıncılığı 
ZAO Pronto Akzhol Kazakistan Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı 

ID Impress Media Marketing LLC Rusya Rusya ve DA Yayıncılık 
Impress Media Marketing LLC Rusya Rusya ve DA Yayıncılık 

OOO Pronto Baikal Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı 
OOO Pronto DV Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı 

OOO Pronto Kazan Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı 
OOO Pronto Media Holding Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı 

OOO Pronto Novosibirsk Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı 

OOO Pronto Oka Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı 
OOO Pronto Samara Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı 
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DİPNOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı) 
 

Bağlı Ortaklıklar (Devamı) 
 
 Tescil edildiği 

Bağlı Ortaklıklar ülke Coğrafi bölüm Faaliyet konusu 

OOO Pronto Smolensk Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı 

OOO Pronto Vladivostok Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı 
OOO Utro Peterburga Rusya Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı 

OOO Rektcentr Rusya Rusya ve DA Yatırım 
Publishing International Holding BV Hollanda Avrupa Yatırım 

OOO Rukom  Rusya  Rusya ve DA  İnternet yayıncılığı 
 

İş Ortaklıkları 
 
Şirket’in iş ortaklıklarının tescil edildikleri ülkeler, temel faaliyet konuları, coğrafi ve endüstriyel 
bölümleri aşağıdaki gibidir: 
 Tescil edildiği 

İş ortaklıkları ülke Coğrafi bölüm Faaliyet konusu 

 
ASPM Holding B.V. (“ASPM”) Hollanda Avrupa Yatırım 

 
İştirakler 

 
Şirket’in iştiraklerinin tescil edildikleri ülkeler, temel faaliyet konuları, coğrafi ve endüstriyel 
bölümleri aşağıdaki gibidir: 
 Tescil edildiği 

İştirakler ülke Coğrafi bölüm Faaliyet konusu 

Doğan Media International GmbH (“Doğan Media”) Almanya Avrupa Gazete yayıncılığı 

SP Pronto Kiev Ukrayna Rusya ve DA Gazete ve internet yayıncılığı 
TOV E-Prostir Ukrayna Rusya ve DA İnternet yayıncılığı 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 
 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar 
 

2.1.1 TMS’ye Uygunluk Beyanı 
 

İlişikteki konsolide finansal tablolar SPK 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” 

(“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğ’in 5’inci maddesine istinaden Kamu 

Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan 
Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”)  ile bunlara ilişkin ek ve yorumları esas alınmıştır. 

 

Ayrıca konsolide finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile 
açıklanan finansal tablo formatlarına uygun olarak sunulmuştur. 

 

Grup, kanuni finansal tablolarını vergi mevzuatına ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 
Tek Düzen Hesap Planı’na uygun olarak tutmakta ve Türk Lirası cinsinden hazırlamaktadır. 

 

Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre tutulan yasal muhasebe kayıtlarına, Tebliğ’e ve 

SPK finansal tablo formatlarına uygun sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve 
sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. 

 

Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi 
 

SPK’nın  17 Mart  2005  tarih ve  11/367  sayılı  kararı  uyarınca,  Türkiye'de  faaliyette bulunan ve 

Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak  finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna 

istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal 

Raporlama” Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 
 

2.1.2 Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Bağlı Ortaklık, İştirak ve Müşterek Yönetime Tabi 

Teşebbüs finansal tabloları 
 

Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin 
finansal tabloları, faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan mevzuata göre hazırlanmış olup Grup’un 
muhasebe politikalarına uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak 
düzenlenmiştir.  
 

Grup şirketlerinin fonksiyonel para birimi raporlama para biriminden farklı ise, raporlama para birimine 
aşağıdaki şekilde çevrilir: 
 

 Finansal durum tablosundaki tüm varlık ve yükümlülükler, bilanço tarihindeki döviz kuru 
kullanılarak çevrilir. 

 Kar veya zarar tablosundaki gelir ve giderler ortalama döviz kuru kullanılarak çevrilir ve ortaya 
çıkan kur çevrim farkları özsermayede ve kapsamlı gelir tablosunda ayrı bir kalem olarak 
(yabancı para çevrim farkları) gösterilir. 

 

Yurtdışı operasyonların bir kısmı elden çıkarsa ya da satılırsa özsermayede takip edilmiş kur farkları 
gelir tablosuna satıştan kaynaklanan kar/zararın bir parçası olarak yansıtılır. Yabancı bir kuruluşun 
alımından doğan şerefiye ve gerçeğe uygun değer düzeltmeleri, yabancı kuruluşun varlık ve 
yükümlülükleri olarak düşünülür ve kapanış kurundan çevrilir. 
 

Ekli konsolide finansal tablolarda yer alan Belarus’ta faaliyet gösteren şirketlerin (Pronto Soft, OOO 

SP Belpronto) finansal tabloları, tarihi maliyetlerin TMS 29 standardına göre düzeltilmesi suretiyle 

hazırlanmaktadır. Gerçeğe uygun değerlerin belirlenmesinde kullanılan metodlar Dipnot 2.2.2’de 
açıklanmıştır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun 

değeri esas alınmaktadır. Dipnot 2.1.1’de açıklandığı üzere 1 Ocak 2005’ten geçerli olmak üzere 

Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler için enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. 
Belarus’ta yüksek enflasyon dönemi 1 Ocak 2011 tarihinde başlamıştır. Belarus’ta faaliyet gösteren 

bağlı ortaklıkların finansal tablolarında Belarus rublesinin genel satın alım gücündeki değişmeler 

nedeniyle yapılan düzeltmelerde, TMS 29 esas alınmıştır. TMS 29, hiperenflasyonist ekonomilerin 
para birimi ile hazırlanan finansal tabloların bilanço tarihindeki ölçüm biriminden gösterilmesini 

öngörmektedir. TMS 29’un uygulanmasını gerektiren durumlardan biri, üç yıllık kümülatif enflasyon 

oranının, yaklaşık %100 veya üzerinde olmasıdır. Belarus Ulusal İstatistik Komitesi tarafından 

yayımlanan tüketici fiyat endeksi baz alındığında 2014 sene sonu itibarıyla 3 yıllık kümülatif 
enflasyon oranı %65 olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, Belarus ekonomisinin hiperenflasyonist 

ekonomi olmaktan çıktığı kanaatine varılmış, TMS 29 No’lu standardın uygulanmasına 1 Ocak 2015 

tarihi itibarıyla son verilmesi uygun bulunmuştur. Bu sebeple, Grup’un Belarus’ta faaliyet gösteren 
bağlı ortaklıkları TMS 29 No’lu Standart’ı 2015 yılında uygulamaya son vermiştir. 
 

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Belarus’ta faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların finansal tablolarının 

düzeltilmesinde kullanılan endeks ve katsayılar aşağıda belirtilmiştir: 
 

Tarihler  

 
Endeks  Katsayı  

31 Aralık 2009  1,4871     3.9731    

31 Aralık 2010  1,6362     3.6111    
31 Aralık 2011  3,4143     1.7305    

31 Aralık 2012 4,1549     1.4220    

31 Aralık 2013 4,8400     1.2207    
31 Aralık 2014 5,6284     1.0000    
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 
 

2.1.2 Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Bağlı Ortaklık, İştirak ve Müşterek Yönetime Tabi 

Teşebbüs finansal tabloları (Devamı) 

 
Belarus Rublesi (“BYR”)’nin Amerikan Doları ve Avro karşısındaki yıllık değişiminin, Belarus’taki 

tüketici fiyat endeksiyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir: 

 

Yıllar   2016  2015  
ABD Doları/BYR değişimi (%)   38 57 

Avro/BYR değişimi (%)   43 41  

Belarus Tüketici Fiyat Endeksi (%)   12  12 
 

31 Mart 2016 tarihi itibarıyla Belarus Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz kuru 1 ABD Doları= 

20.262 BYR, 1 Avro= 22.648 BYR’dir (31 Aralık 2015: 1 ABD Doları = 18,569 BYR, 1 Avro = 20, 

300 BYR). 
 

TMS 29 endeksleme işlemlerinin ana hatları aşağıdaki gibidir: 
 

- Belarus’ta faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların finansal tabloları bilanço tarihi itibarıyla cari satın 

alma gücü ile gösterilenler dışındaki tüm kalemler ilgili genel fiyat endeksi katsayıları kullanılarak 31 
Aralık 2014 tarihine kadar endekslenmiştir. 
 

- Belarus’ta faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların finansal tablolarında yer alan parasal aktif ve pasif 

kalemler, bilanço tarihinde cari satın alma gücü ile ifade edildiklerinden endekslemeye tabi 

tutulmamışlardır. Parasal kalemler nakit para ve nakit olarak alınacak veya ödenecek kalemlerdir.  
 

- Belarus’ta faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların finansal tablolarında yer alan parasal olmayan aktif ve 

pasifler satın alma veya ilk kayda alma tarihinden bilanço tarihine kadar olan süre içerisinde genel 

fiyat endeksinde meydana gelen değişikliklerin alım maliyetlerine ve birikmiş amortisman tutarlarına 

yansıtılması suretiyle ve piyasa değerlerini geçmeyecek şekilde alım değerleri üzerinden 
endekslenmiştir. Birikmiş amortismanlar da benzeri şekilde yeniden düzeltilmiş ve cari döneme isabet 

eden amortisman ve itfa payları da endekslenmiş maliyetler üzerinden yeniden hesaplanmıştır. 

Özkaynakların içerisinde yer alan tutarlar, bu tutarların şirkete katıldığı veya şirket içerisinde oluştuğu 
dönemlerdeki genel fiyat endekslerinin uygulanması neticesinde yeniden düzeltilmiştir.   
 

- Belarus’ta faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların finansal tablolarında parasal olmayan kalemlerin gelir 

tablosuna etkisi olanlar dışında gelir tablosunda yer alan tüm kalemler, gelir ve gider hesaplarının 

finansal tablolara ilk olarak yansıtıldıkları dönemler üzerinden hesaplanan katsayılar ile 
endekslenmişlerdir.  
 

- Net parasal pozisyon üzerinden genel enflasyon neticesinde oluşan kazanç veya kayıp; parasal 

olmayan aktiflere, özkaynak kalemlerine ve gelir tablosu hesaplarına yapılan düzeltmelerin farkıdır. 

Net parasal pozisyon üzerinden hesaplanan bu kazanç veya kayıp net dönem karına / (zararına) dahil 
edilmektedir.  
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 
 

2.1.3 Konsolidasyon esasları 
 

Konsolide finansal tablolar, aşağıda (a)’dan (d)’ye kadar olan bölümlerde beyan edilen esaslar 
çerçevesindeki ana şirket Hürriyet, Bağlı Ortaklıklar’ı, Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler’i ve 

İştirakler’ine (tümü ‘Grup’ olarak ifade edilmiştir) ait hesapları içerir. Konsolidasyon kapsamına dahil 

edilen şirketlerin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, tarihsel maliyet esasına göre tutulan 
kayıtlarına Dipnot 2.1.1’de ve Dipnot 2.1.2’de belirtilen finansal tabloların hazırlanma ilkelerine 

uygunluk ve Grup tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum biçimlerine uyumluluk 

açısından, gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılmıştır. 
 

Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında uygulanan konsolidasyon esasları aşağıda özetlenmiştir: 
 

(a) Bağlı Ortaklıklar 
 

Konsolide finansal tablolar, Şirket ve Şirket’in bağlı ortaklıkları tarafından kontrol edilen işletmelerin 
finansal tablolarını kapsar. Kontrol, Şirket’in aşağıdaki şartları sağlaması ile sağlanır: 
 

 yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde gücünün olması; 

 yatırım yapılan şirket/varlıktan elde edeceği değişken getirilere açık olması ya da bu getirilere 

hakkı olması ve 

 getiriler üzerinde etkisi olabilecek şekilde gücünü kullanabilmesi. 

Yukarıda listelenen kriterlerin en az birinde herhangi bir değişiklik oluşmasına neden olabilecek bir 
durumun ya da olayın ortaya çıkması halinde Şirket yatırımının üzerinde kontrol gücünün olup 
olmadığını yeniden değerlendirir.  

 

Şirket’in yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde çoğunluk oy hakkına sahip olmadığı durumlarda, ilgili 

yatırımın faaliyetlerini tek başına yönlendirebilecek/yönetebilecek şekilde yeterli oy hakkının olması 

halinde, yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde kontrol gücü vardır. Şirket, aşağıdaki unsurlar da dahil 
olmak üzere, ilgili yatırımdaki oy çoğunluğunun kontrol gücü sağlamak için yeterli olup olmadığının 

değerlendirmesinde konuyla ilgili tüm olayları ve şartları göz önünde bulundurur:  

 

 Şirket’in sahip olduğu oy hakkı ile diğer hissedarların sahip olduğu oy hakkının karşılaştırılması; 

 Şirket ve diğer hissedarların sahip olduğu potansiyel oy hakları; 

 Sözleşmeye bağlı diğer anlaşmalardan doğan haklar ve 

 Şirket’in karar verilmesi gereken durumlarda ilgili faaliyetleri yönetmede (geçmiş dönemlerdeki 

genel kurul toplantılarında yapılan oylamalar da dahil olmak üzere) mevcut gücünün olup 

olmadığını gösterebilecek diğer olay ve şartlar. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 
 

2.1.3 Konsolidasyon esasları (Devamı) 
 

(a) Bağlı Ortaklıklar (Devamı) 
 

Aşağıda 31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla Bağlı Ortaklıklar ve ortaklık oranları 

gösterilmiştir: 
  Hürriyet ve 

  Bağlı Ortaklıkları’nın   Etkin ortaklık  

  oy hakları (%)   oranları (%)  

 31 Mart 31 Aralık 31 Mart 31 Aralık 

Bağlı Ortaklıklar 2016 2015 2016 2015 
 

Yenibir 100,00 100,00 100,00 100,00 
Hürriyet Zweigniederlassung 100,00 100,00 100,00 100,00 
Hürriyet Invest 100,00 100,00 100,00 100,00 
TME   78,57 78,57 78,57 78,57 
Impress Media Marketing LLC 85,00 91,00 66,78 71,50 
ID Impress Media Marketing LLC 91,00 91,00 71,50 71,50 

TCM Adria d.o.o.  100,00 100,00 78,57 78,57 
Job.ru LLC(1) 100,00 100,00 78,57 78,57 
Mirabridge International B.V. 100,00 100,00 78,57 78,57 
ZAO Pronto Akzhol 80,00 80,00 62,86 62,86 
TOO Pronto Akmola 100,00 100,00 78,57 78,57 
OOO Pronto Atyrau 80,00 80,00 62,86 62,86 
OOO Pronto Aktobe 64,00 64,00 50,28 50,28 
OOO Pronto Aktau 80,00 80,00 62,86 62,86 

OOO Pronto Baikal (2) 100,00 100,00 78,57 78,57 
OOO Pronto DV (3) 100,00 100,00 78,57 78,57 
OOO Pronto Kazan (4) 100,00 100,00 78,57 78,57 
OOO Pronto Novosibirsk (5) 100,00 100,00 78,57 78,57 
OOO Pronto Oka(6) 100,00 100,00 78,57 78,57 
OOO Utro Peterburga(6) 55,00 55,00 43,21 43,21 
OOO Pronto Smolensk (7) 100,00 100,00 78,57 78,57 
OOO Rukom(8) 100,00 100,00 78,57 78,57 

OOO Pronto Kaliningrad 100,00 100,00 78,57 78,57 
OOO Pronto Samara 100,00 100,00 78,57 78,57 
OOO Pronto Vladivostok 90,00 90,00 70,71 70,71 
OOO Pronto Media Holding 100,00 100,00 78,57 78,57 
Pronto Soft (9) - 90,00 - 70,71 
OOO SP Belpronto 60,00 60,00 47,14 47,14 
OOO Rektcentr 100,00 100,00 78,57 78,57 
Publishing House Pennsylvania Inc 100,00 100,00 78,57 78,57 
Pronto Ust Kamenogorsk 80,00 80,00 62,86 62,86 

Publishing International Holding BV 100,00 100,00 78,57 78,57 
 

 

(1) İlgili bağlı ortaklık 1 Ekim 2015 tarihinde Pronto Media Holding ile birleşmiştir. 
(2)  İlgili bağlı ortaklık 5 Ekim 2015 tarihi itibarıyla tasfiye sürecine girmiştir. 

(3) İlgili bağlı ortaklık 18 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla tasfiye sürecine girmiştir. 
(4) İlgili bağlı ortaklık 2015 Kasım ayında tasfiye sürecine girmiştir. 
 (5) İlgili bağlı ortaklık 27 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla tasfiye sürecine girmiştir. 
(6) 2010 yılı öncesinde faaliyetlerini durdurmuştur. 
(7) İlgili bağlı ortaklık 19 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla tasfiye sürecine girmiştir. 
(8) 2012 yılı içerisinde faaliyetlerini durdurmuştur. 
(9) Şubat 2016 tarihi itibarıyla tasfiye olmuştur. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 
 

2.1.3 Konsolidasyon esasları (Devamı) 
 

 

(b) İştirakler ve iş ortaklıklarındaki paylar 
 

İş ortaklığı, bir düzenlemede müşterek kontrolü olan tarafların, ortak düzenlemedeki net varlıklara ilişkin 

haklarının olduğu ortak bir girişimdir. Müşterek kontrol, bir ekonomik faaliyet üzerindeki kontrolün 

sözleşmeye dayalı olarak paylaşılmasıdır. Bu kontrolün, ilgili faaliyetlere ilişkin kararların, kontrolü 
paylaşan tarafların oy birliği ile mutabakatını gerektirdiği durumlarda var olduğu kabul edilir. İş 

Ortaklıkları, 31 Aralık 2012 tarihine kadar oransal konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide 

edilmekteydi. TFRS 11’de 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 
düzenleme uyarınca, iş ortaklıkları bu tarihten geçerli olmak üzere özkaynak yöntemi ile konsolide 

edilmeye başlanmıştır. 
 

İştirak Grup’un önemli derecede etkide bulunduğu işletmedir. Önemli derecede etkinlik, bir işletmenin 

finansal ve operasyonel politikalarına ilişkin kararlarına münferiden veya müştereken kontrol yetkisi 
olmaksızın katılma gücünün olmasıdır.  
 

Ekteki finansal tablolarda iştiraklerin veya iş ortaklıklarının faaliyet sonuçları ile varlık ve 

yükümlülükleri, TFRS 5 standardı uyarınca satılmak üzere elde tutulan varlık olarak 
muhasebeleştirilenler dışında, özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmiştir. Özkaynak 

yöntemine göre konsolide bilançoda iştirakler veya iş ortaklıkları, maliyet bedelinin iştirakin veya iş 

ortaklığının net varlıklarındaki alım sonrası dönemde oluşan değişimdeki Grup’un payı kadar 
düzeltilmesi sonucu bulunan tutardan, iştirakte veya iş ortaklığında oluşan herhangi bir değer 

düşüklüğünün düşülmesi neticesinde elde edilen tutar üzerinden gösterilir.  
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 
 

2.1.3 Konsolidasyon esasları (Devamı) 

 

(b) İştirakler ve iş ortaklıklarındaki paylar (Devamı) 

 

İştirakin veya iş ortaklığının, Grup’un iştirakteki veya iş ortaklığındaki payını (özünde Grup’un 

iştirakteki veya iş ortaklığındaki net yatırımının bir parçasını oluşturan herhangi bir uzun vadeli yatırımı 

da içeren) aşan zararları kayıtlara alınmaz. İlave zarar ayrılması ancak Grup’un yasal veya zımni 
kabulden doğan yükümlülüğe maruz kalmış olması ya da iştirak veya iş ortaklığı adına ödemeler yapmış 

olması halinde söz konusudur. (Dipnot 13) Grup şirketlerinden biri ile Grup’un bir iştiraki arasında 

gerçekleşen işlemler neticesinde oluşan kar ve zararlar, Grup’un ilgili iştirakteki veya iş ortaklığındaki 
payı oranında elimine edilir. 

 

(c) Kontrol gücü olmayan paylar 
 

Bağlı Ortaklıklar’ın net varlıklarında ve faaliyet sonuçlarında kontrol gücü olmayan paya sahip 
hissedarların payları, konsolide bilanço ve gelir tablosunda “kontrol gücü olmayan paylar” olarak 

gösterilmektedir. 

 

(d) Finansal yatırımlar 

 

Grup’un doğrudan ve dolaylı pay toplamı %20’nin altında olan veya %20’nin üzerinde olmakla birlikte 

Grup’un önemli bir etkiye sahip olmadığı veya konsolide finansal tablolar açısından önemlilik teşkil 
etmeyen; teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde 

belirlenemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar, değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra, 

maliyet bedelleri ile konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır (Dipnot 6).  
 

2.1.4 Netleştirme 
 

İçerik ve tutar itibarıyla önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, konsolide finansal 

tablolarda ayrı gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları veya fonksiyonları açısından birbirine 
benzeyen kalemler itibarıyla toplulaştırılarak gösterilir.  
 

2.1.5 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tablolarının düzeltilmesi 
 

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal 

tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal 

tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde 
yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır. 
 

Şirket cari dönemde internet faaliyetleri ile ilgili “satışların maliyeti”, “pazarlama giderleri” ile “genel 

yönetim giderleri”, arasında çeşitli sınıflandırmalar yapmıştır. Ekli finansal tabloların önceki dönem 
ile karşılaştırmalı olarak hazırlanması nedeniyle söz konusu sınıflandırmaların 2014 yılına da 

yapılması gerekmekle birlikte, ilgili hesapların 2014 yılında kullanılmamış olması nedeniyle, 2014 yılı 

verilerini karşılaştırmalı olarak yeniden düzenlemek mümkün olmamıştır. Yapılan sınıflandırmanın 

“net dönem karı/zararına” herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 
 

31 Aralık 2015 tarihli konsolide finansal durum tablosu ve finansal tablolarında “Nakit ve Nakit 

Benzerleri” içerisinde gösterilen 119.322 TL tutarındaki bloke mevduat tutarı “Diğer Dönen Varlıklar” 

altında gösterilmiştir. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 
 

 

2.1.6   Yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlar 
 

a) Konsolide finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMS’de yapılan 

değişiklikler 

Bulunmamaktadır. 
 

b) 2016 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un konsolide finansal tablolarını etkilemeyen 

standartlar, mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 

TMS 16 ve TMS 38 (Değişiklikler) Amortisman ve İtfa Payları İçin Uygulanabilir Olan 

Yöntemlerin Açıklanması 1 
TMS 16 ve TMS 41 (Değişiklikler) ile 

TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve 

TMS 40 (Değişiklikler) 

Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler 1  

TFRS 11 ve TFRS 1 (Değişiklikler) Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların 

Muhasebeleştirilmesi 1  

2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık 

İyileştirmeler 

 

TFRS 1 2  
TMS 1 (Değişiklikler) Açıklama Hükümleri 2 

2012-2014 Dönemine İlişkin Yıllık 

İyileştirmeler 

 

TFRS 5, TFRS 7, TMS 34, TMS 19 2 
TMS 27 (Değişiklikler) Bireysel Finansal Tablolarda Özkaynak Yöntemi 2 

TFRS 10 ve TMS 28 (Değişiklikler) Yatırımcı ile İştirak veya İş Ortaklığı Arasındaki Varlık 

Satışları veya Ayni Sermaye Katkıları 2 
TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28 

(Değişiklikler) 

Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon İstisnalarının 

Uygulanması 2 

TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları 2 
 

1 31 Aralık 2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir. 
2 1 Ocak 2016 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir. 
 

TMS 16 ve TMS 38 (Değişiklikler) Amortisman ve İtfa Payları İçin Uygulanabilir Olan 

Yöntemlerin Açıklanması 

Bu değişiklik, maddi duran varlıklar için bir varlığın kullanımı sonucunda oluşan faaliyetlerden elde 

edilen gelire dayalı amortisman yönteminin kullanılmasının uygun olmadığına açıklık getirirken, aksi 

ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü olan ve yalnızca maddi olmayan duran bir varlığın gelir 
ölçümü olarak ifade edildiği nadir durumlarda ya da maddi olmayan duran varlıktan elde edilen gelir 

ile ekonomik faydaların birbiriyle yakından ilişkili olduğunun kanıtlandığı durumlarda maddi olmayan 

duran varlıklar için bir varlığın kullanımı sonucunda oluşan faaliyetlerden elde edilen gelire dayalı itfa 

yönteminin kullanılmasının uygun olmadığı görüşünü de ileri sürmüştür. Bu değişiklik ayrıca bir 
varlığın kullanılması sonucunda üretilen bir kalemin gelecek dönemlerde satış fiyatında beklenen 

düşüşlerin bir varlığın, teknolojik ya da ticari bakımdan eskime beklentisini işaret edebileceği ve 

sonrasında varlığa ilişkin gelecekteki ekonomik faydalarda düşüşün göstergesi olabileceği konusuna 
değinen açıklamalara da yer verir. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.1     Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 
 

 

2.1.6   Yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlar (Devamı) 

 

b) 2016 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in Grup’un konsolide finansal tablolarını 

etkilemeyen standartlar, mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (Devamı) 

TMS 16 ve TMS 41 (Değişiklikler) ile TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve TMS 40 

(Değişiklikler) Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler 

 

Bu standart, ‘taşıyıcı bitkilerin’, TMS 41 standardı yerine, maddi duran varlıklar sınıflandırması 
altında, ilk muhasebeleştirme kaydı sonrasında maliyet ya da yeniden değerleme esasına göre 

ölçülmesine imkan sağlayacak şekilde TMS 16 standardı kapsamında ele alınmasını belirtir. Bu 

standartta ayrıca ‘taşıyıcı bitki’ tarımsal ürünlerin üretimi veya temini için kullanılan, bir dönemden 

fazla ürün vermesi beklenen ve önemsiz kalıntı satışları dışında tarımsal ürün olarak satılma 
olasılığının çok düşük olduğu yaşayan bir bitki olarak tanımlanmıştır. Bu standartta taşıyıcı bitkilerden 

yetiştirilen ürünlerin TMS 41 standardının kapsamında olduğu da belirtilmektedir.   

 
TMS 16 ve TMS 41’de yapılan bu değişiklikler sırasıyla TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve TMS 

40 standartlarının da ilgili yerlerinde değişikliklere yol açmıştır.  

 

TFRS 11 ve TFRS 1 (Değişiklikler) Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların 

Muhasebeleştirilmesi 

 

Bu standart, işletme teşkil eden müşterek bir faaliyette pay edinen işletmenin: 
 

 TFRS 11’de belirtilen kurallara aykırı olanlar haricinde, TFRS 3 ve diğer TMS’lerde yer alan 

işletme birleşmeleriyle ilgili tüm muhasebeleştirme işlemlerinin uygulaması, ve 

 TFRS 3 ve diğer TMS’ler uyarınca işletme birleşmelerine ilişkin açıklanması gereken bilgileri 

açıklamasını öngörür. 
 

TFRS 11’de yapılan bu değişiklik TFRS 1 standardının da ilgili yerlerinde değişikliklere yol açmıştır.  

 

2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler 

 

TFRS 1: Bu değişiklik işletmenin TMS’yi ilk defa uygulaması durumunda TMS’lerin hangi 

versiyonlarının kullanılacağı konusuna açıklık getirir. 

 

TMS 1 (Değişiklikler) Açıklama Hükümleri 

 
Bu değişiklikler; finansal tablo hazırlayıcılarının finansal raporlarını sunmalarına ilişkin olarak 

farkında olunan zorunluluk alanlarında dar odaklı iyileştirmeler içermektedir. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.1     Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 
 

 

2.1.6   Yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlar (Devamı) 
 

b) 2016 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in Grup’un konsolide finansal tablolarını 

etkilemeyen standartlar, mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (Devamı) 

2012-2014 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler 

 

TFRS 5: Satış amaçlı elde tutulan bir duran varlığın ortaklara dağıtım amacıyla elde tutulan duran 

varlığa sınıflandığı ya da tam tersinin olduğu durumlara ve bir varlığın ortaklara dağıtım amacıyla elde 
tutulan olarak sınıflandırılmasına son verildiği durumlara ilişkin ilave açıklamalar getirmektedir.  
 

TFRS 7: Bir hizmet sözleşmesinin devredilen bir varlığın devamı olup olmadığı ve ara dönem 

finansal tablo açıklamalarındaki mahsuplaştırma işlemi konusuna netlik getirmek amacıyla ilave bilgi 
verir.   
 

TMS 34: Bilginin ‘ara dönem finansal raporda başka bir bölümde’ açıklanmasına açıklık 
getirmektedir. 
 

2012-2014 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler TMS 19 standardının da ilgili yerlerinde 

değişikliklere yol açmıştır.  
 

TMS 27 (Değişiklikler) Bireysel Finansal Tablolarda Özkaynak Yöntemi 
 
Bu değişiklik işletmelerin bireysel finansal tablolarında bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki yatırımların 

muhasebeleştirilmesinde özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğine izin vermektedir. 

 

TFRS 10 ve TMS 28 (Değişiklikler) Yatırımcı ile İştirak veya İş Ortaklığı Arasındaki Varlık 

Satışları veya Ayni Sermaye Katkıları 

 

Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasındaki varlık satışları veya ayni sermaye 
katkılarından kaynaklanan kazanç veya kayıpların tamamının yatırımcı tarafından 

muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur. 

 

TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28 (Değişiklikler) Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon İstisnalarının 

Uygulanması  
 

Bu değişiklik, yatırım işletmelerinin konsolidasyon istisnasını uygulamaları sırasında ortaya çıkan 
sorunlara aşağıdaki şekilde açıklık getirir: 

 

 Ara şirket için konsolide finansal tablo hazırlanmasına ilişkin istisnai durum, bir yatırım 

işletmesinin tüm bağlı ortaklıklarını gerçeğe uygun değer üzerinden değerlediği hallerde dahi, 
yatırım işletmesinin bağlı ortaklığı olan ana şirket için geçerlidir.   

 Ana şirketin yatırım faaliyetleri ile ilgili olarak hizmet sunan bir bağlı ortaklığın yatırım işletmesi 

olması halinde, bu bağlı ortaklık konsolidasyona dahil edilmemelidir.  

 Bir iştirakin ya da iş ortaklığının özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirildiği hallerde, yatırım 

işletmesinde yatırım işletmesi amacı gütmeyen bir yatırımcı iştirakteki ya da iş ortaklığındaki 
payları için uyguladığı gerçeğe uygun değer ölçümünü kullanmaya devam edebilir.    

 Tüm iştiraklerini gerçeğe uygun değerden ölçen bir yatırım işletmesi, yatırım işletmelerine ilişkin 

olarak TFRS 12 standardında belirtilen açıklamaları sunar. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 
 

2.1.6 Yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlar (Devamı) 
 

b) 2016 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in Grup’un konsolide finansal tablolarını 

etkilemeyen standartlar, mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (Devamı) 

TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları 

TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları standardı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama 
Standartlarını ilk defa uygulayacak bir işletmenin, belirli değişiklikler dahilinde, ‘düzenlemeye dayalı 

erteleme hesaplarını’ hem TFRS’lere göre hazırlayacağı ilk finansal tablolarında hem de sonraki 

dönem finansal tablolarında önceki dönemde uyguladığı genel kabul görmüş muhasebe standartlarına 
göre muhasebeleştirmeye devam etmesine izin verilir.  

 

TFRS 14, TFRS 1 standardının da ilgili yerlerinde değişikliklere yol açmıştır. 

 

c) Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen 

değişiklikler ve yorumlar 

Grup henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki 
değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır: 

 

TFRS 9 Finansal Araçlar 
TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler) TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi 

 

TFRS 9 Finansal Araçlar 

 
Kasım 2009’da yayınlanan TFRS 9 finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni 

zorunluluklar getirmektedir. Ekim 2010’da değişiklik yapılan TFRS 9 finansal yükümlülüklerin 

sınıflandırılması ve ölçümü ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili değişiklikleri içermektedir.  

 

TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler) TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi 

 
TFRS 9’un zorunlu uygulama tarihi 1 Ocak 2018 tarihinden önce olmamak kaydıyla ertelenmiştir.  

Söz konusu standart, değişiklik ve iyileştirmelerin Grup’un konsolide finansal durumu ve performansı 

üzerindeki muhtemel etkileri değerlendirilmektedir 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti 

 

2.2.1 İlişkili taraflar  

 

İlişkili taraflar, finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (raporlayan işletme) ilişkili olan kişi veya 
işletmedir.  

 

a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle ilişkili 
sayılır: Söz konusu kişinin,  

 

(i) raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,  
(ii) raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,  

(iii) raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin 

bir üyesi olması durumunda.  
 

(b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile ilişkili 

sayılır:  
 

(i) İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana ortaklık, bağlı 

ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir).  

(ii) İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iştiraki ya 

da iş ortaklığı olması halinde.  
(iii) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.  

(iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu 

üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde.  
(v) İşletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin 

çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda planlarının olması halinde. 

Raporlayan işletmenin kendisinin böyle bir planının olması halinde, sponsor olan işverenler de 
raporlayan işletme ile ilişkilidir.  

(vi) İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol 

edilmesi halinde.  

(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması 
veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir üyesi 

olması halinde. 
 

İlişkili tarafla yapılan işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya 

da yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. 
 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında TMS 24 ile de uyumlu olarak, Doğan Şirketler Grubu Holding 
A.Ş.’nin, “müşterek yönetime tabi iş ortaklıkları” dahil olmak üzere, doğrudan veya dolaylı olarak 

iştirak ettiği tüzel kişiler; Şirket üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak; tek başına veya birlikte 

kontrol gücüne sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar ile bunların yakın aile üyeleri (ikinci dereceye kadar) 
ve bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte kontrol edilen tüzel kişiler 

ile bunların önemli etkiye sahip olduğu ve/veya kilit yönetici personel olarak görev aldığı tüzel kişiler; 

Şirket’in bağlı ortaklığı ile Yönetim Kurulu Üyeleri, kilit yönetici personeli ile bunların yakın aile 

üyeleri (ikinci dereceye kadar) ve bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya 
birlikte kontrol edilen tüzel kişiler, ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir (Dipnot 34). 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 

2.2.2 Finansal varlıklar  
 

Grup, TMS 39’a uygun olarak finansal varlıklarını, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve 
alacaklar” olarak sınıflandırmıştır. Tüm finansal varlıklar, ilk olarak bedelin gerçeğe uygun değeri olan 

ve yatırımla ilgili satın alma masrafları da dahil olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden 

gösterilmektedir. 
 

“Satılmaya hazır finansal varlıklar” Grup’un kontrol gücüne veya önemli derecede etkinliğe sahip 

olmadığı finansal varlıkların borsaya kayıtlı herhangi bir gerçeğe uygun değerinin olmadığı, gerçeğe 
uygun değerin hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemlerin tatbik edilebilir olmaması veya işlememesi 

nedeniyle gerçeğe uygun değer tahmininin yapılamadığı ve gerçeğe uygun değerin güvenilir bir şekilde 

ölçülemediği durumlarda finansal varlığın kayıtlı değeri elde etme maliyeti tutarından şayet mevcutsa 
değer düşüklüğü karşılığının çıkarılması suretiyle değerlenmiştir (Dipnot 6). 
 

2.2.3 Ticari alacaklar ve şüpheli alacak karşılıkları 
 

Grup, tarafından bir alıcıya ürün veya hizmet sağlanması sonucunda oluşan ticari alacaklar tahakkuk 

etmemiş finansman gelirlerinden netleştirilmiş olarak gösterilirler. Tahakkuk etmemiş finansman 

gelirleri sonrası ticari alacaklar, orijinal fatura değerinden kayda alınan alacakların izleyen dönemlerde 
elde edilecek tutarlarının etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplanır. Belirlenmiş faiz oranı 

olmayan kısa vadeli alacaklar, etkin faiz oranının etkisinin çok büyük olmaması durumunda, maliyet 

değerleri üzerinden gösterilmiştir (Dipnot 9). Etkin faiz yöntemi bugünkü değer hesaplamasının 

“bileşik faiz esasına göre” yapılıyor olmasıdır. Bu yöntemde kullanılan ve bilesik faiz esasıyla 
belirlenen oran “etkin faiz oranı” olarak adlandırılmaktadır. Etkin faiz oranı; finansal varlığın beklenen 

ömrü boyunca gelecekteki tahmini nakit tahsilatlarını ya da ödemelerini ilgili finansal varlığın 

bugünkü değerine indirgeyen orandır.  
 

Grup’un olağan ticari faaliyet döngüsü dikkate alındığında, vadesi bu olağan ticari faaliyet 
döngüsünün dışına sarkan ticari alacakları için, ticari alacağın idari ve/veya kanuni takipte olması, 

teminatlı veya teminatsız olması, objektif bir bulgu vb. durumları da değerlendirmek suretiyle şüpheli 

alacak karşılığı ayırmayı değerlendirmektedir. Grup, ayrıca özel bir anlaşma teminatı olmayan ve 1 
yılı aşan alacaklarına karşılık ayırmaktadır. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile 

tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil 

edilebilecek tutarlar da dahil olmak üzere beklenen nakit girişlerinin, başlangıçta oluşan alacağın 
orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen cari değeridir. Grup yönetimi idari ve/veya kanuni 

takipte olması, teminatsız ve tahsilat imkanının Grup’un kendi normal ticari faaliyet döngüsü dışına 

sarkan vadede olan alacakları için şüpheli alacak karşılığı ayırmayı değerlendirmektedir.  
 

Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, şüpheli alacak tutarının tamamının veya bir 
kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından düşülerek 
esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderlere kaydedilir (Dipnot 27 ve 28). 
 

2.2.4 Şerefiye ve sınırsız ömre sahip maddi olmayan duran varlıklar dışındaki varlıklarda değer 
düşüklüğü 

 

Grup, şerefiye ve sınırsız ömre sahip maddi olmayan duran varlıklar dışındaki tüm varlıkları için her 
bilanço tarihinde, söz konusu varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup 
olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın kayıtlı değeri, kullanım veya 
satış yoluyla elde edilecek olan tutarlardan yüksek olanı ifade eden net gerçekleşebilir değer ile 
karşılaştırılır. Değer düşüklüğünün saptanması için varlıklar, ayrı tanımlanabilir nakit akımları (nakit 
üreten birimler) olan en alt seviyede gruplanırlar.  
 

Eğer söz konusu varlığın veya o varlığın ait olduğu nakit üreten herhangi bir birimin kayıtlı değeri, net 
gerçekleşebilir değerden yüksekse, değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Değer düşüklüğü zararları 
konsolide kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 

2.2.5 Stoklar 
 
Stoklar, satışı gerçekleştirme maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değer ya da maliyet 
bedelinden düşük olanı ile değerlenir. Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini ve stokların 
mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stoklara dahil 
edilen maliyeti oluşturan unsurlar malzeme, işçilik ve genel üretim giderleridir. Stokların birim 
maliyeti, ağırlıklı ortalama metodu ile hesaplanmaktadır (Dipnot 12). 
 
Stokların net gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir değerine 
indirgenir ve değer düşüklüğünün oluştuğu yılda kar veya zarar tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha 
önce stokların net gerçekleşebilir değere indirgenmesine neden olan koşulların geçerliliğini 
kaybetmesi veya değişen ekonomik koşullar nedeniyle net gerçekleşebilir değerde artış olduğu 
kanıtlandığı durumlarda, ayrılan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilir. İptal edilen tutar önceden 
ayrılan değer düşüklüğü tutarı ile sınırlıdır. Grup yönetimi bilanço tarihleri itibarıyla stoklarda değer 
düşüklüğü olup olmadığına ve varsa tutarına ilişkin değerlendirme yapmaktadır. 
 
Promosyon stokları 
 
Promosyon stoklarının değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığının tespiti ve değer düşüklüğüne 
uğradıysa, tutarına ilişkin değerlendirme, Grup yönetimi tarafından yapılmaktadır. Bu çerçevede, 

stokların satın alma tarihleri dikkate alınarak, yönetim tarafından belirlenen oranlar dahilinde stok 

değer düşüklüğü karşılığı ayrılmaktadır. 



HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 

 

31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

25 

 

DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 

2.2.6 Yatırım amaçlı gayrimenkuller  
 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira ve/veya değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan 
gayrimenkuller olup ilk olarak maliyet değerleri ve buna dahil olan işlem maliyetleri ile ölçülürler. 
Başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında yatırım amaçlı gayrimenkuller, bilanço tarihi itibarıyla 
piyasa koşullarını yansıtan gerçeğe uygun değer ile değerlenirler. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin 
gerçeğe uygun değerindeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç veya zararlar oluştukları dönemde 
kar veya zarar tablosuna dahil edilirler (Dipnot 14).  
 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, satılmaları veya kullanılamaz hale gelmeleri ve satışından gelecekte 
herhangi bir ekonomik yarar sağlanamayacağının belirlenmesi durumunda bilanço dışı bırakılırlar. 
Yatırım amaçlı gayrimenkulün kullanım süresini doldurmasından veya satışından kaynaklanan 
kar/zarar, oluştukları dönemde kar veya zarar tablosuna dahil edilir. 
 
Transferler, yatırım amaçlı gayrimenkullerin kullanımında bir değişiklik olduğunda yapılır. Gerçeğe 
uygun değer esasına göre izlenen yatırım amaçlı gayrimenkulden, sahibi tarafından kullanılan 
gayrimenkul sınıfına yapılan bir transferde, transfer sonrasında yapılan muhasebeleştirme işlemindeki 
tahmini maliyeti, anılan gayrimenkulün kullanım şeklindeki değişikliğin gerçekleştiği tarihteki 
gerçeğe uygun değeridir. Sahibi tarafından kullanılan bir gayrimenkulün, gerçeğe uygun değer esasına 
göre gösterilecek yatırım amaçlı bir gayrimenkule dönüşmesi durumunda, işletme, kullanımdaki 
değişikliğin gerçekleştiği tarihe kadar “Maddi Duran Varlıklar”a uygulanan muhasebe politikasını 
uygular. Değişikliğin gerçekleştiği tarihte oluşan gerçeğe uygun değer ile maliyet değeri arasındaki 
fark, yeniden değerleme fonu adı altında diğer kapsamlı gelir olarak muhasebeleştirilir.  

 

2.2.7 Maddi duran varlıklar ve ilgili amortismanlar 
 

Maddi duran varlıklar elde etme maliyetlerinden, birikmiş amortismanın ve mevcutsa kalıcı değer 
düşüklükleri indirildikten sonraki net değeri ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi duran varlıkların 

(arsalar hariç) faydalı ömürleri süresince doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Arsa, 

faydalı ömrünün sınırsız kabul edilmesinden dolayı amortismana tabi tutulmamaktadır. (Dipnot 15). 
 

Maddi duran varlıkların amortisman dönemleri, tahmin edilen faydalı ömürleri esas alınarak, aşağıda 

belirtilmiştir: 
 

Binalar 30-50 yıl 

Makine ve teçhizatlar 3-15 yıl 
Mobilya ve demirbaşlar 3-15 yıl 

Motorlu araçlar  5 yıl 

Özel maliyetler  2-20 yıl 
 
Faydalı ömür ve amortisman yöntemi düzenli olarak gözden geçirilmekte ve uygulanan amortisman 

yöntemi ile ekonomik ömrün ilgili varlıklardan elde edilecek ekonomik fayda ile tutarlı olup olmadığı 
kontrol edilmektedir. 
 
Bir varlığın kayıtlı değeri varlığın geri kazanılabilir değerinden daha yüksekse, kayıtlı değer derhal geri 
kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer ilgili varlığın net satış fiyatı ya da kullanımdaki 

değerinin yüksek olanıdır. Net satış fiyatı, varlığın gerçeğe uygun değerinden satışı gerçekleştirmek için 

katlanılacak maliyetlerin düşülmesi suretiyle tespit edilir. Kullanımdaki değer ise ilgili varlığın 
kullanılmasına devam edilmesi suretiyle gelecekte elde edilecek tahmini nakit akımlarının bilanço tarihi 

itibarıyla indirgenmiş tutarlarına artık değerlerinin eklenmesi ile tespit edilir. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 

2.2.7 Maddi duran varlıklar ve ilgili amortismanlar (Devamı) 

 

Maddi duran varlıkların elden çıkartılması veya hizmetten alınması sonucu oluşan kar veya zarar, kayıtlı 
değer ile tahsil olunan tutarların karşılaştırılması ile belirlenir ve diğer faaliyet gelir veya gider 

hesaplarına yansıtılır. Maddi duran varlıkların satışı dolayısıyla oluşan kar ve zararlar yatırım 

faaliyetlerinden gelirler ve giderler hesaplarına dahil edilirler. 
 

Maddi duran varlıklara ilişkin yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gerçekleştiği tarihte gider 

olarak muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte 
elde edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine 

eklenmektedir. 

 
2.2.8 Finansal kiralama 
 

Tüm fayda ve risklerin üstlenildiği maddi duran varlıkların finansal kiralama yolu ile elde edilmesi 
Grup tarafından finansal kiralama adı altında sınıflandırılır. Finansal kiralamalar gerçekleştirildikleri 
tarihte, kiralanan varlığın piyasa değeri veya minimum finansal kiralama ödemelerinin bugünkü 
değerinin düşük olanından aktifleştirilirler. Kira ödemeleri anapara ve faiz içeriyormuş gibi işleme 
konulur. 
 

Anapara kira ödemeleri yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe azaltılır. Faiz ödemeleri ise, 
finansal kiralama dönemi boyunca konsolide kar veya zarar tablosunda giderleştirilir. Finansal 
kiralama sözleşmesi ile elde edilen maddi duran varlıklar, varlığın faydalı ömrü boyunca amortismana 
tabi tutulur.  
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 

2.2.9 Maddi olmayan duran varlıklar  
 

Maddi olmayan duran varlıklar, şerefiye, ticari markalar, müşteri listesi, bilgisayar programları ve 
haklar, internet alan adları ve tanımlanmış diğer maddi olmayan duran varlıklardan oluşmaktadır. 
Şirkette ticari markalar, müşteri listesi, bilgisayar programları ve haklar ile internet alan adları işletme 
birleşmeleri ile ilgili yapılan bağımsız değerleme çalışmaları sonucunda belirlenmiştir. Ticari markalar 
içerisinde faydalı (ekonomik) ömrü sınırsız olan markalar bulunmaktadır. Faydalı ömrü sınırsız olan 
ticari markalar (maddi olmayan duran varlıklar) itfa edilmemektedir ve her yıl değer düşüklüğü olup 
olmadığına yönelik olarak yıllık değerlendirmeye tabi tutulur. 
 
Sınırlı faydalı ömre sahip maddi olmayan duran varlıkların itfa dönemleri, tahmin edilen faydalı 
ömürleri esas alınarak, aşağıda belirtilmiştir: 
 

Ticari marka 20 yıl 
Müşteri listesi 9 ve 18 yıl 
Bilgisayar yazılımları ve haklar 5-15 yıl 
İnternet alan adları 3-20 yıl 
Diğer maddi olmayan duran varlıklar  5 yıl 
 
Sınırlı ömre sahip maddi olmayan duran varlıklar alım maliyet değerlerinden taşınır ve doğrusal olarak 
itfa edilirler (Dipnot 16). 
 
Sınırlı ömre sahip maddi olmayan duran varlıklar olası bir değer düşüklüğü göstergesi olup olmadığının 
tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme sonunda maddi olmayan duran varlığın kayıtlı değeri, geri 
kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine 
indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi olmayan duran varlığın mevcut kullanımından gelecek 
net nakit akımları ile net satış fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir. Değer düşüklüğü karşılığı 
aynı dönem içerisinde gelir tablosuna yansıtılır. 

 
Sınırsız faydalı ömrü olan ve kullanıma hazır olmayan maddi olmayan duran varlıklar, yılda en az bir 

kez ya da değer düşüklüğü göstergesi olması durumunda bilanço tarihi itibarıyla değer düşüklüğü 

testine tabi tutulur. Geri kazanılabilir tutar, bir varlığın veya nakit yaratan birimin, satış maliyetleri 
düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değeri, bir varlık 

veya nakit yaratan birimden elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeridir. 

Kullanım değerinin hesaplanmasında mevcut dönemdeki piyasa değerlendirmesine göre paranın 

kullanım değerini ve gelecekteki nakit akımları tahminlerinde dikkate alınmayan varlığa özgü riskleri 
yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılır. 
 

Web sayfası geliştirme maliyetleri 
 

Web sayfası geliştirme safhasındaki tüm doğrudan giderler, gelir yaratma kapasitesi değerlendirilerek, 
aktifleştirilmektedir ve faydalı ömürleri süresince doğrusal olarak itfa edilirler (Dipnot 16). Planlama 
safhasındaki ve faaliyete geçtikten sonraki tüm harcamalar giderleştirilmektedir. Web sayfalarının 
bakım ve onarımı ile ilgili giderler faaliyet giderleri altında muhasebeleştirilir. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 

2.2.10 Şerefiye 
 

Konsolide finansal tablolarda, iktisap edilen Grup’un net varlıklarının gerçeğe uygun değerindeki payı 
ile satın alma fiyatı arasındaki farkı gösteren şerefiye ve negatif şerefiye, 30 Eylül 2004 tarihinden 
önce gerçekleşen satın almalara ilişkin ise aktifleştirilmiş ve doğrusal amortisman yöntemi 
kullanılarak faydalı ömrü üzerinden 31 Aralık 2004 tarihine kadar itfa edilmiştir. TFRS 3 İşletme 
Birleşmeleri Standardı çerçevesinde 31 Mart 2004 tarihinden sonra gerçekleşen satın almalardan 
kaynaklanan şerefiye için amortisman muhasebesi uygulanmamakta, hesaplanan şerefiye gözden 
geçirilerek varsa değer düşüklüğü ayrılmaktadır. 
 

Değer düşüklüğü testinde, şerefiye, Grup’un birleşmenin sinerjilerinden yararlanacak olan her bir nakit 
üreten birimine tahsis edilir. Şerefiyenin tahsis edilmiş olduğu nakit üreten birimlerde değer 
düşüklüğünün olup olmadığını kontrol etmek amacıyla her yıl dönem sonunda ya da değer düşüklüğü 
emaresi bulunan durumlarda bilanço tarihleri itibarıyla değer düşüklüğü testi uygulanır. Nakit üreten 
birimin geri kazanılabilir tutarının defter değerinden düşük olduğu durumlarda, değer düşüklüğü ilk 
olarak nakit üreten birime tahsis edilen şerefiyenin defter değerini azaltmak için kullanılır ve sonra bir 
oran dahilinde diğer varlıkların defter değerini azaltmak için kullanılır. Şerefiye için ayrılmış değer 
düşüş karşılığı, daha sonraki dönemlerde iptal edilemez (Dipnot 16). 
 

2.2.11 Önemli muhasebe tahminleri ve kararları 
 

Maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri 
 

Grup, bazı ticari markalarının faydalı ömürlerinin sınırsız olduğunu tahmin etmektedir. Söz konusu 
maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürlerinin sınırlı olması durumunda (20 yıl) itfa payları 
6.717.383 TL (31 Aralık 2015: 7.282.541 TL) artacak ve vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi zarar 
6.717.383 TL (31 Aralık 2015: 7.282.541 TL) artacaktır. 
 

Grup sınırlı faydalı ömrü olan ticari markalar, müşteri listeleri ve internet alan adları üzerinden Dipnot 
2.2.9’da belirtilen faydalı ömürleri dikkate alarak itfa payı ayırmaktadır. 
 

Eğer ticari markalar, müşteri listeleri ve internet alan adlarının faydalı ömürleri yönetimin tahmininden 
%10 oranında farklı gerçekleşirse, finansal tablolara etkileri aşağıdaki şekilde olacaktır: 
 

- eğer faydalı ömürler %10 yüksek olursa, itfa payları 610.671 TL azalacak ve vergi ve ana 
ortaklık dışı paylar öncesi zarar 610.671 TL azalacak (31 Aralık 2015: 662.049 TL) veya 

 

- eğer faydalı ömürler %10 düşük olursa, itfa payları 746.376 TL artacak ve vergi ve ana ortaklık 
dışı paylar öncesi zarar 746.736 TL artacaktır (31 Aralık 2015: 809.171 TL). 

 
Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklarda değer düşüklüğü  
 

Grup 31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde şerefiye ve maddi 
olmayan duran varlık değer düşüklüğü analizini aşağıda detayları açıklanan kapsamda 
gerçekleştirmiştir. 
 
Nakit üreten birimlerin geri kazanılabilir değeri faaliyetlerden elde edilecek olan tutarların 
hesaplamaları ile belirlenmiştir. Bu hesaplamalarda beş yıllık dönemi kapsayan finansal bütçeyi temel 
alan vergi sonrası nakit akım tahminleri esas alınmıştır ve FAVÖK (bütçelenmiş faiz, vergi, 
amortisman ve itfa payları, değer düşüklüğü karşılıkları ve diğer faaliyet dışı giderler öncesi kar marjı) 
tahminleri bu hesaplamalarda önemli rol oynamaktadır. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 
2.2.11 Önemli muhasebe tahminleri ve kararları (devamı) 
 
Grup yönetimi, 31 Mart 2016 tarihinde sona eren ara döneme ait konsolide finansal tablolarda 
herhangi bir maddi olmayan duran varlık değer düşüklüğü karşılığı ayırmamıştır (Dipnot 16) (31 
Aralık 2015 maddi olmayan duran varlık değer düşüklüğü karşılığı 44.962.304 TL). 
 
2.2.12 Vergiler 
 

Dönemin kar veya zararı üzerindeki vergi yükümlülüğü, cari dönem vergisi ve ertelenmiş vergiyi 
içermektedir. Cari dönem vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve 
bilanço tarihi itibarıyla geçerli olan vergi oranları ile yürürlükteki vergi mevzuatları uyarınca 
hesaplanan vergi yükümlülüğünü ve geçmiş yıllardaki vergi yükümlülüğü ile ilgili düzeltme 
kayıtlarını içermektedir. Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları ve müşterek 
yönetime tabi teşebbüsleri konsolide ettiği finansal tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine 
olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, 
konsolidasyon kapsamına alınan tüm şirketler için ayrı ayrı hesaplanmıştır. 
 

 

Ertelenmiş vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer 
alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi 
hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibarıyla geçerli bulunan 
yasalaşmış vergi oranları kullanılır. 



HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 

 

31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

30 

 

DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 

2.2.12 Vergiler (Devamı) 
 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir 
geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu 
farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır (Dipnot 32). Bahse 
konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, varlık 
ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) 
kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez. 
 

Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi 
yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması 
durumunda ertelenmiş vergi varlıkları ve ertelenmiş vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden 
mahsup edilir. 
 

2.2.13 Finansal borçlar  
 

Finansal borçlar, alındıkları tarihlerde, alınan borç tutarından işlem giderleri çıkartıldıktan sonraki 
değerleriyle kaydedilir. Finansal borçlar, müteakip tarihlerde, etkin faiz yöntemiyle hesaplanmış 

iskonto edilmiş değerleri ile konsolide finansal tablolarda takip edilirler. İşlem masrafları düşüldükten 
sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark, kar veya zarar tablosuna kredi 
dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır (Dipnot 7). 
 

2.2.14 Kıdem tazminatı yükümlülüğü 
 

Grup yürürlükteki Basın Mesleğinde Çalışanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki 

Kanun (medya sektörü çalışanları için) ve diğer kanunlara göre emeklilik dolayısıyla veya istifa ve İş 
Kanunu’nda belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı sona erdirilen çalışanlara kıdem 
tazminatı ödemekle yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, Grup’un çalışanlarının İş Kanunu 
uyarınca emekliye ayrılmasından doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam 

karşılığının aktüeryal varsayımlar uyarınca bugüne indirgenmiş değerini ifade eder (Dipnot 20). 
 

2.2.15 Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar 
 

Grup’un geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki yükümlülüğünün bulunması, bu 

yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklarının dışa çıkmasının kuvvetle 

olduğu ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması 
durumunda ilgili yükümlülük karşılık tutarı finansal tablolara alınır.  
 

Koşullu yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin olup 
olmadığının tespiti amacıyla sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Koşullu yükümlülük olarak 

işleme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma 

ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu koşullu yükümlülük, güvenilir tahminin 
yapılamadığı durumlar hariç, olasılıktaki değişikliğin meydana geldiği dönemin finansal tablolarında 

karşılık olarak kayıtlara alınır. (Dipnot 18) 
 

Grup koşullu yükümlülüklerin muhtemel hale geldiği ancak ekonomik fayda içeren kaynakların tutarı 

hakkında güvenilir tahminin yapılamaması durumunda ilgili yükümlülüğü notlarında göstermektedir. 
 

Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan bir 

veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilecek olan varlık, şarta 

bağlı varlık olarak değerlendirilir. Ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeye girme ihtimalinin 
yüksek bulunması durumunda şarta bağlı varlıklar finansal tablo notlarında açıklanır. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 

 

2.2.15 Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar (Devamı) 
 

Karşılık tutarının ödenmesi için kullanılan ekonomik faydaların tamamının ya da bir kısmının üçüncü 

taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda tahsil edilecek olan tutar, bu tutarın geri ödemesinin 
kesin olması ve tutarın güvenilir bir şekilde hesaplanması durumunda, bir varlık olarak 

muhasebeleştirilir. 
 

2.2.16 Sermaye ve temettüler 
 

Adi hisseler, özkaynak olarak sınıflandırılır. Grup, kar payı gelirlerini ilgili temettü alma hakkını 
oluştuğu tarihte konsolide finansal tablolara yansıtmaktadır. Temettü borçları, kar dağıtımının bir 
unsuru olarak Genel Kurul tarafından onaylandığı dönemde yükümlülük olarak konsolide finansal 
tablolara yansıtılır. (Dipnot 23) 

 

2.2.17 Yabancı para işlemler 
 

Fonksiyonel para birimi 
 

Fonksiyonel para birimi işletmenin faaliyetlerinin önemli kısmını yürüttüğü para birimi olarak 
tanımlanmakta ve her bir Grup şirketinin finansal tablo kalemleri söz konusu şirketin fonksiyonel para 

birimi cinsinden ölçülmektedir. Konsolide finansal tablolar Şirket’in fonksiyonel para birimi olan Türk 

Lirası cinsinden sunulmuştur. 
 

Yabancı para cinsinden işlemler  
 

Yabancı para işlemlerden kaynaklanan gelirler ve zararlar işlemin gerçekleştiği tarihte geçerli olan 

döviz kuru kullanılarak TL’ye çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve 
yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan yabancı para kuru kullanılarak TL’ye çevrilmiştir. 
Yabancı para cinsinden olan varlık veya yükümlülüklerin çevriminden kaynaklanan kur farkı gelir 
veya gideri konsolide kapsamlı kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilmiştir. 

 
TL dışında başka bir fonksiyonel para biriminden finansal tablolarını hazırlayan Grup şirketlerinin 
sonuçları ilgili döneme ait ortalama kur üzerinden TL’ye çevrilmiştir. Bu Grup şirketlerinin varlık ve 

yükümlülükleri dönem sonu kuru ile TL’ye çevrilmiştir. Bu Grup şirketlerinin dönem başındaki net 
varlıklarının TL’ye çevriminden kaynaklanan kur farkları ile ortalama ve dönem sonu kurları arasında 
oluşan farklar, özkaynaklarda yabancı para çevrim farkları hesabına dahil edilmiş ve diğer kapsamlı 
gelirler ile ilişkilendirilmiştir. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 

2.2.17 Yabancı para işlemler (Devamı) 
 

Yabancı para cinsinden işlemler (Devamı) 
 

Grup’un yurtdışı faaliyetlerinin önemli bir bölümünü gerçekleştirdiği (Dipnot 4) Rusya, Avrupa ve Doğu 

Avrupa ülkelerinin 31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla yabancı para birimleri ve TL 

karşılığı değerleri aşağıda sunulmuştur: 
 

Ülke Para birimi 31 Mart 2016  31 Aralık 2015 
 

Rusya Ruble 0,0417 0,0396 

Avro bölgesi (“Eurozone”) Avro 3,2081 3,1776 

Ukrayna Grivna 0,1085 0,1214 

Romanya Yeni Ley 0,7154 0,7055 
Kazakistan Tenge 0,0083 0,0087 

Belarus Belarus Rublesi 0,0001 0,0002 

 

2.2.18 Gelirlerin kaydedilmesi 

 
Gelir, Grup’un faaliyet sonucu, mal ve hizmet satışlarından aldığı veya alacağı tutarın makul değeridir. 

Net satışlar, mal veya hizmetin fatura edilmiş bedelinin, iskonto, indirim ve komisyonların düşülmesi 

suretiyle hesaplanır ve grup içi satışlar elimine edilerek gösterilir. 

 

Kaydedilecek gelirin miktarı güvenilir olarak ölçülebildiğinde ve işlemlerden kaynaklanan ekonomik 
faydalar oluştuğunda, gelirler ilk olarak elde edilecek ya da elde edilebilir tutarın makul değeriyle 

kaydedilmektedir. Satış işlemi bir finansman işlemini de içeriyorsa, satış bedelinin makul değeri, 
alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesiyle 
hesaplanır. İskonto işleminde kullanılan faiz oranı, alacağın nominal değerini ilgili mal veya hizmetin 
peşin satış fiyatına indirgeyen faiz oranıdır. 
 

Satış bedelinin nominal değeri ile makul değer arasındaki fark, finansman geliri olarak ilgili 

dönemlere kaydedilir. 
 

Reklam geliri 
 

Reklam gelirleri reklamların yayınlandığı tarih dikkate alınarak tahakkuk esasına ve dönemsellik 

ilkesine göre kaydedilir. Yayınlanmayan kısmı ise ertelenmiş gelirler olarak bilançoda 
muhasebeleştirilir. 

 

Gazete satış geliri 
 

Gazete satış gelirleri dağıtım şirketi tarafından gazetelerin bayilere sevk edildiği tarihte faturalanmış 
değerler üzerinden dönemsellik ilkesine göre kaydedilir. Gazete satış iadeleri geçmiş deneyimler ve 

diğer ilgili veriler çerçevesinde karşılık ayrılmasıyla satışın gerçekleştiği tarih itibarıyla kaydedilir.
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 

2.2.18 Gelirlerin kaydedilmesi (Devamı) 
 

Basım gelirleri 
 

Basım gelirleri, Grup’un sahip olduğu basım tesisi kullanılmak suretiyle, Grup içi ve Grup dışındaki 
şirketlere verilen basım hizmetlerinden oluşmaktadır. İlgili gelir, hizmetin verildiği dönemde, 

tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. 
 

Faiz geliri 
 

Faiz geliri, etkin faiz getirisi yöntemi üzerinden hesaplanan tahakkuk esasına göre kaydedilir. 
 

Kira geliri 
 

Kira gelirleri, tahakkuk esasına göre kaydedilir. 
 

Diğer gelirler 
 

Diğer gelirler, tahakkuk esasına göre kaydedilir. 
 

2.2.19 Takas (“Barter”) anlaşmaları 
 

Grup, reklam ile diğer ürün ve hizmetler karşılığında reklam hizmetleri sunmaktadır. Benzer özellikler 

ve değere sahip hizmet veya malların takas edilmesi, gelir doğuran işlemler olarak tanımlanmaz. Farklı 

özellikler ve değere sahip hizmet veya malların takas edilmesi gelir doğuran işlemler olarak 
tanımlanır. Gelir, transfer edilen nakit ve nakit benzerlerini de hesaba katmak suretiyle elde edilen mal 

veya hizmetin gerçeğe uygun değeri olarak değerlenir. Elde edilen mal veya hizmetin gerçeğe uygun 

değerinin güvenilir bir şekilde belirlenemediği durumlarda gelir, transfer edilen nakit ve nakit 
benzerlerini de hesaba katmak suretiyle verilen mal veya hizmetlerin makul değeri olarak değerlenir. 

Takas anlaşmaları, tahakkuk esasına göre kaydedilir. 
 

2.2.20 Pay başına kazanç/(kayıp) 
 

Konsolide kar veya zarar tablosunda belirtilen pay başına kazanç/(kayıp), net dönem 

(zararının)/karının, yıl boyunca çıkarılmış hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile 

bulunmuştur. 
 

Türkiye’de şirketler, sermayelerini hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” 
yolu ile artırabilmektedirler (Dipnot 23). Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, pay başına kazanç 

hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan 

ağırlıklı ortalama hisse adedi, hisse dağıtımlarının geçmişe dönük etkilerini de dikkate alarak 
bulunmuştur (Dipnot 33). 
 

Temettü dağıtılmasının söz konusu olması durumunda hisse başına düşecek kazanç hisselerin ağırlıklı 

ortalama adedi üzerinden değil, mevcut hisse adedi dikkate alınarak belirlenecektir. 
 

2.2.21 Nakit ve nakit benzeri değerler  
 

Nakit ve nakit benzeri değerler bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadır. Nakit ve nakit benzeri 

değerler, nakit, banka mevduatları ve tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek 

likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları 
içermektedir (Dipnot 5).  
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.2  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 

2.2.22 Bilanço tarihinden sonraki olaylar 

 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar, kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal 

bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun 

yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. 
 
Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, konsolide 
finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonra 
ortaya çıkan hususların düzeltme gerektirmeyen hususlar olması halinde konsolide finansal tablo 
dipnotlarında açıklama yapılır. 
 
2.2.23 Nakit akış tablosu 
 
Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin konsolide nakit akışları işletme, yatırım ve finansman 

faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 

 
İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları, Grup’un esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit 

akışlarını gösterir.  

 

Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve 
finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akışlarını gösterir.  

 

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları 
ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 

 

Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen 

kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir (Dipnot 
5). 

 

2.2.24 Kontrol gücü olmayan payların satış opsiyonuna konu olan finansal yükümlülükler 
 

Satın alma anlaşmalarının belli bazı hükümlerine göre Grup, konsolide olan bağlı ortaklıklardaki 

kontrol gücü olmayan payları, kontrol gücü olmayan pay sahipleri talepte bulundukları takdirde satın 

almayı taahhüt etmiştir. 
  

Bu taahhüdün yerine getirilme olasılığının yüksek olması durumunda, TMS 32, “Finansal Araçlar: 

Kamuyu Aydınlatma ve Sunum” Standardı, bu yükümlülüğün bir kısmının nakit yerine kendi 
hisseleriyle ödeme yeteneğini dikkate almaksızın bilançoda tahmini değerinin iskonto edilmiş tutarı 

üzerinden finansal yükümlülük olarak sunulmasını gerektirmektedir. Ayrıca satış opsiyonuna konu 

olan kontrol gücü olmayan paylar, konsolide bilançoda “kontrol gücü olmayan paylar” kalemi yerine 

“diğer finansal yükümlülükler” kaleminde yer almaktadır. Grup ilk kayda alımda, satış opsiyonunun 
muhtemel gerçekleşme değeri ile kontrol gücü olmayan paylar arasındaki fark tutarını ilk önce kontrol 

gücü olmayan payı azaltıp, daha sonra ilave şerefiye olarak muhasebeleştirmekte ve sonraki 

dönemlerde iskonto tutarını gelir tablosunda finansal gider olarak muhasebeleştirmekteyken, 
taahhüdün makul değer değişimini de şerefiye kalemi altında muhasebeleştirilmekte idi. 31 Mart 2016 

ve 31 Aralık 2015 itibarıyla, ortaya çıkan hukuki uyuşmazlık neticesinde, opsiyondan doğan finansal 

yükümlülük dava karşılığı olarak sınıflanmıştır (Dipnot 18). 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 

 

2.2.25 Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetler 

 

Elden çıkarılacak faaliyetler, bir Grup’un elden çıkardığı veya satılmaya hazır değer olarak 
sınıflandırdığı, faaliyetleri ile nakit akımları Grup’un bütününden ayrı tutulabilir bir bölümüdür. Elden 

çıkarılacak faaliyetler; ayrı bir faaliyet alanı veya coğrafi faaliyet bölgesini ifade eder, satış veya elden 

çıkarmaya yönelik ayrı bir planın parçasıdır veya satma amacıyla alınmış bir Bağlı Ortaklık’tır. Grup, 

elden çıkarılacak faaliyetleri, ilgili varlık ve yükümlülüklerinin kayıtlı değerleri ile elden çıkarmak için 
katlanılacak maliyetler düşülmüş rayiç bedellerinin düşük olanı ile değerlenmektedir (Dipnot 35). 

 

2.2.26 Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması 
 

Grup yönetimi, performans değerlendirmelerinde kullanılmak üzere, bölüm bilgilerinin raporlanmasına 

yönelik olarak coğrafi bölümler belirlemiştir (Dipnot 4).  

 

2.2.27 Türev araçlar 

 

Gelecekteki nakit akımlarının finansal riskten korunması olarak belirlenen ve bu konuda etkin olan 
türev finansal araçların gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler doğrudan özkaynak içerisinde etkin 

olmayan kısmı ise doğrudan kar veya zarar tablosunda kayıtlara alınır.  
 

Bağlayıcı taahhüdün veya gelecekteki tahmini bir işlemin nakit akım riskinden korunması işleminin,  

bir varlığın veya yükümlülüğün kayda alımı ile sonuçlanması durumunda, ilgili varlık ve 

yükümlülükler ilk kayda alındıklarında, önceden özkaynak içerisinde kayda alınmış olan türev finansal 
araçlara ilişkin kazanç veya kayıplar, varlığın ya da yükümlülüğün başlangıç tutarının ölçümüne dahil 

edilir. Bir varlığın veya yükümlülüğün kayda alınması ile sonuçlanmayan finansal riskten korunma 

işleminde, özkaynak içerisinde yer alan tutarlar finansal riskten korunan kalemin kar veya zarar 
tablosunu etkilediği dönemde kar veya zarar tablosu içerisinde kayda alınırlar. Finansal riskten 

korunma muhasebesi için gerekli şartları karşılamayan türev finansal araçların gerçeğe uygun 

değerindeki değişiklikler oluştukları dönemde kar veya zarar tablosuna kaydedilir. 
 

Finansal riskten korunma muhasebesine, finansal riskten korunma aracının kullanım süresinin 

dolması, satılması ya da kullanılması veya finansal riskten korunma muhasebesi için gerekli şartları 
karşılayamaz hale geldiği durumda son verilir. İlgili tarihte, özkaynak içerisinde kayda alınmış olan 

finansal riskten korunma aracından kaynaklanan kümülatif kazanç veya zarara işlemin 

gerçekleşmesinin beklendiği tarihe kadar özkaynakta yer verilmeye devam edilir. Finansal riskten 
korunan işlem gerçekleşmez ise özkaynak içindeki kümülatif net kazanç veya zarar, dönemin kar 

zararına kaydedilir. 

 

DİPNOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ 

 

Grup’un 31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 hesap dönemleri içerisinde “TFRS 3 İşletme Birleşmeleri” 

kapsamında değerlendirilen bir işletme birleşmesi bulunmamaktadır. 
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DİPNOT 4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 

a) 1 Ocak – 31 Mart 2016 hesap dönemine ait bölüm analizi: 

 

Rusya ve

Türkiye DA Avrupa Toplam

Hasılat 122.381.111 6.677.572 9.170.760 138.229.443

Satışların maliyeti (-) (68.398.452) (4.067.265) (7.767.771) (80.233.488)

Brüt kar 53.982.659 2.610.307 1.402.989 57.995.955

Pazarlama giderleri (-) (29.855.786) (888.152) - (30.743.938)

Özkaynak yöntemiyle değerlenen

   yatırımların zararlarındaki paylar (-) (276.481) - - (276.481)

Net bölüm sonucu 23.850.392 1.722.155 1.402.989 26.975.536

Genel yönetim giderleri (-) (28.373.999)

Esas faaliyetlerden diğer gelirler 9.601.534

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) (20.706.965)

Finansman giderleri (-) (13.461.799)

Yatırımdan faaliyetlerinden gelirler 1.038.492

Yatırımdan faaliyetlerinden giderler (-) (5.882)

Vergi öncesi zarar (24.933.083)

Dönem vergi gideri (76.503)

Ertelenmiş vergi geliri 3.924.737

Dönem zararı (21.084.849)  
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DİPNOT 4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı) 

 

b) 1 Ocak – 31 Mart 2015 hesap dönemine ait bölüm analizi: 

 

Rusya ve

Türkiye DA Avrupa Toplam

Hasılat 121.493.419 15.546.158 7.904.692 144.944.269

Satışların maliyeti (-) (67.104.935) (9.490.249) (6.269.830) (82.865.014)

Brüt kar 54.388.484 6.055.909 1.634.862 62.079.255

Pazarlama giderleri (-) (26.957.993)   (3.385.700)   - (30.343.693)

Özkaynak yöntemiyle değerlenen

   yatırımların zararlarındaki paylar (-) (212.898) - - (212.898)

Net bölüm sonucu 27.217.593 2.670.209 1.634.862 31.522.664

Genel yönetim giderleri (-) (29.314.552)

Esas faaliyetlerden diğer gelirler 43.461.688

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) (22.255.626)

Finansman giderleri (-) (12.805.009)

Yatırımdan faaliyetlerinden gelirler 5.673.044

Yatırımdan faaliyetlerinden giderler (-) (1.399.105)

Vergi öncesi zarar 14.883.104

Dönem vergi gideri (3.917.161)

Ertelenmiş vergi geliri (8.936.093)

Dönem zararı 2.029.850

 
 

 

 



HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 

 

31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

38 

 

DİPNOT 4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı) 

 

c) Bölüm varlıkları 

 
 

31 Mart 2016   31 Aralık 2015

Türkiye 497.380.962 551.345.555

Rusya ve DA 286.379.399 265.585.458

Avrupa 37.784.139 38.147.110

821.544.500 855.078.123

Bölümle ilişkilendirilemeyen varlıklar 12.400.960 11.703.422

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 6.365.062 6.566.895

Konsolide finansal tablolara göre

   toplam varlıklar 840.310.522 873.348.440  
 

Grup’un raporlanabilir bölümler dışındaki varlıkları peşin ödenen vergi ve kesintiler (Dipnot 22), katma 
değer vergisi alacağı (Dipnot 22) ve ertelenmiş vergi varlıklarından (Dipnot 32) oluşmaktadır.  

 

d) Bölüm yükümlülükleri 

 

 

31 Mart 2016   31 Aralık 2015

Türkiye 69.902.709 54.160.051

Rusya ve DA 12.271.348 108.243.241

Avrupa 18.819.136 20.700.692

100.993.193 183.103.984

Bölümle ilişkilendirilemeyen yükümlülükler 386.272.368 337.025.233

Konsolide finansal tablolara göre

   toplam yükümlülükler 487.265.561 520.129.217

 
Grup’un raporlanabilir bölümler dışındaki yükümlülükleri borç karşılıkları (Dipnot 18), çalışanlara 

sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar (Dipnot 20), ödenecek KDV (Dipnot 22) ve 
kullanılmamış izin karşılığı (Dipnot 18), dönem karı ve vergi yükümlülüğü ve ertelenmiş vergi 

yükümlülüklerinden (Dipnot 32) oluşmaktadır. 
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DİPNOT 4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı) 

 

e) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımları ile 

amortisman ve itfa payları 
 

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımları: 

  

31 Mart 2016 31 Mart 2015

Türkiye 10.772.646 5.449.165

Rusya ve DA 1.017.251 3.690.564

Avrupa 22.031 146.786

Toplam 11.811.928 9.286.515

Amortisman ve itfa payları: 

 

31 Mart 2016 31 Mart 2015

Türkiye 8.477.969 9.515.178

Rusya ve DA 4.162.777 4.199.503

Avrupa 379.849 984.796

Toplam 13.020.595 14.699.477
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DİPNOT 4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı) 

 

f) Nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler: 

 

Rusya ve

Türkiye DA Toplam

Kıdem tazminatı ve 

    izin hakları karşılıkları (Dipnot 18,20) 1.594.605 436.364 2.030.969

Şüpheli alacak karşılıkları (Dipnot 9) 1.113.153 3.159.241 4.272.394

Hukuki dava karşılığı (Dipnot 18) 990.142 - 990.142

Stok değer düşüklüğü karşılığı (Dipnot 12) 173.309 - 173.309

3.871.209 3.595.605 7.466.814

1 Ocak - 31 Mart 2016

Rusya ve

Türkiye DA Toplam

Kıdem tazminatı ve 

    izin hakları karşılıkları (Dipnot 18,20) 1.193.319 870.863 2.064.182

Yatırım amaçlı gayrimenkuller                

   değer düşüklüğü karşılığı (Dipnot 29,30)      583.054 - 583.054

Şüpheli alacak karşılıkları (Dipnot 9) 3.452.467 - 3.452.467

Hukuki dava karşılığı (Dipnot 18) 529.500 - 529.500

Stok değer düşüklüğü karşılığı (Dipnot 12) 362.375 - 362.375

6.120.715 870.863 6.991.578

1 Ocak - 31 Mart 2015
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DİPNOT 5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
 

31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Kasa 243.207 275.621

Bankalar

   - vadeli mevduatlar 18.644.785 81.007.641

   - vadesiz mevduatlar 17.196.734 5.704.158

Toplam 36.084.726 86.987.420

 
Grup’un 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla 135.210 TL (31 Aralık 2015: 167.977 TL) bloke mevduatı 

mevcut olup ekli finansal tablolarda Diğer Dönen Varlıklar altında gösterilmiştir. 
 

31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla konsolide nakit akış tablolarında gösterilen nakit ve 

nakit benzeri değerler aşağıda gösterilmiştir: 
  

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Kasa ve bankalar 36.084.726 86.987.420

Toplam 36.084.726 86.987.420  
Vadeli mevduatların, vade sonuna kalan süre itibarıyla analizi aşağıda gösterilmiştir: 

 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

0-1 ay 18.644.785 81.007.641

18.644.785 81.007.641  
 

Grup’un 31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla banka mevduatları faiz oranları değişken 
değildir. 31 Mart 2016 tarihinde TL vadeli mevduatların brüt faiz oranı %8,91 (31 Aralık 2015: TL 

%13,55). 
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DİPNOT 6 - FİNANSAL YATIRIMLAR 
 

Satılmaya hazır finansal varlıklar: 
 

31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla satılmaya hazır finansal varlıkların detayı aşağıdaki 

gibidir: 

Pay (% ) 31 Mart 2016 Pay (% ) 31 Aralık 2015

Doğan Faktoring

    A.Ş. ("Doğan Faktoring") 5,11 1.029.898 5,11 1.029.898

Coats İplik Sanayi A.Ş. 0,50 257.850 0,50 257.850

Diğer - 177.916 - 105.509

Toplam 1.465.664 1.393.257
 

DİPNOT 7 - FİNANSAL BORÇLAR 
 

31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla finansal borçların detayı aşağıdaki gibidir: 

 

Kısa vadeli borçlanmalar: 31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Kısa vadeli banka kredileri 54.711.134 55.402.170

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeye 

    düşen kısımları 98.123.139 198.263.511

Toplam 152.834.273 253.665.681

Uzun vadeli borçlanmalar: 31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Uzun vadeli banka kredileri 118.007.038 62.343.476

Toplam 118.007.038 62.343.476

- -  
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DİPNOT 7 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı) 
 

Banka kredileri: 
 

31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla banka kredilerinin detayı aşağıdaki gibidir:  
 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Kısa vadeli banka kredileri

- TL               12,95                 13,33    52.750.421 48.173.097 52.750.421 48.173.097

- RUR               13,69                 19,43          47.030.368       181.205.912        1.960.713        7.229.073 

Ara toplam 52.750.421 48.173.097 54.711.134 55.402.170
(1.960.713)

Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısımları

- ABD Doları                 3,75                   3,75    - 35.215.000 - 102.391.134

- Avro                 3,35                   3,35    10.701.420 10.698.907 34.331.226 33.996.846

- TL               11,01    11,01 63.791.914 61.875.532 63.791.913 61.875.531

Ara toplam 98.123.139 198.263.511

Toplam kısa vadeli 
banka kredileri 152.834.273 253.665.681

Uzun vadeli banka kredileri:

- Avro                 3,75                   3,75    469.760 580.147 1.507.038 1.843.476

- TL               13,50                 13,50    116.500.000 60.500.000 116.500.000 60.500.000

Toplam uzun vadeli banka kredileri 118.007.038 62.343.476

Orijinal

TLyabancı paraEtkin Faiz Oranı (%)
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DİPNOT 7- FİNANSAL BORÇLAR (Devamı) 

 

Banka kredileri (Devamı): 

 

Uzun vadeli banka kredilerinin geri ödeme planları aşağıda belirtilmiştir: 

 

Yıl 31 Mart 2016 31 Aralık 2015

2017 61.579.764 61.920.264

2018 56.427.274 423.212

Toplam 118.007.038 62.343.476

 
Banka kredilerinin defter değerleri ve gerçeğe uygun değerleri, iskonto işleminin etkisinin önemli 
olmamasından dolayı birbirine eşit olarak alınmıştır. 

 

Grup sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanmaktadır. Değişken ve sabit faizli kredilerin 
dağılımı Dipnot 36.1 (i)’de yer almaktadır.  

 

Grup’un 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla, değişken faizle kullandığı banka kredisi 44.942.821 TL’dir (31 

Aralık 2015 tarihi itibarıyla değişken faizle kullandığı banka kredisi 41.248.822 TL’dir ). 
 

DİPNOT 8 - DİĞER TÜREV ARAÇLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Türev araçlar 2.215.889 -

Toplam 2.215.889 -

 
a) Türev işlemler  
 

i) Yabancı para takas işlemleri 

 

Grup’un 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla açık bulunan 5.000.000 Avro ve 7.746.939 ABD Doları 
cinsinden döviz takas işlemleri bulunmaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır). Grup’un döviz 

takas işlemlerinin bir kısmı kredi geri ödemeleri için gerekli olan yabancı para tutarlarının sabit bir kurla 

TL’ye çevrilmesini kapsamaktadır. Diğer kısmı ise Grup’un döviz cinsinden gerçekleştireceği kağıt 
alımlarının geri ödemesine ilişkin nakit akışları sabitleyebilmesi için yapılan döviz takas anlaşmalarını 

içermektedir. 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla riskten korunma aracı olarak belirlenen ilgili döviz takas 

sözleşmeleri nakit akış riskinden korunma muhasebesine konu edilmiş olup cari dönemde oluşan gerçeğe 
uygun değer farkı 2.215.889 TL vergi etkisi sonrası değeri ile özkaynaklar altında finansal riskten 

korunma kazanç ve kayıpları hesabı altında muhasebeleştirilmiştir. 
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DİPNOT 9 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR  

 

31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla “vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış 
finansman geliri”nden netleştirilmiş kısa vadeli ticari alacaklar aşağıdaki gibidir: 
 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Ticari alacaklar 233.408.660 226.971.486

Alacak senetleri ve çekler 2.298.747 2.084.896

Kredi kartı alacakları 2.308.667 2.764.704

Gelir tahakkukları 2.503.746 1.861.913

Vadeli satışlardan kaynaklanan 

    kazanılmamış finansman geliri (1.816.325) (1.639.561)

Eksi: Şüpheli alacaklar karşılığı (Dipnot 36) (52.881.314) (50.359.674)

Kısa vadeli ticari alacaklar 185.822.181 181.683.764

 
Grup’un Doğan Faktoring ile imzaladığı kabili rücu faktoring anlaşması uyarınca, Grup’a ait reklam 
satışlarından kaynaklanan 134.467.315 TL (31 Aralık 2015: 130.206.124 TL) tutarındaki ticari alacağı 

Doğan Faktoring tarafından takip edilmektedir. Grup, söz konusu alacaklarla ilgili tahsil edilmeme 

riskini devretmemiş ve bilançosunda taşımaya devam etmiştir. Bu alacaklar ticari reklamlar ve seri 
ilanların bir kısmı ile ilgilidir. Grup’un Doğan Faktoring tarafından takip edilen ticari alacaklarının 

ağırlıklı ortalama vadesi 110 gündür (31 Aralık 2015: 106 gün). Grup’un Doğan Faktoring tarafından 

takip edilen alacakları için “vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri” tutarı 

722.415 TL olup (31 Aralık 2015: 811.732 TL), tüm alacaklar için uygulanan faiz oranı yıllık bileşik 
%12,68’dir (31 Aralık 2015: %12,68). 

 

Şüpheli alacak karşılıklarının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 
 

2016 2015

1 Ocak (50.359.674) (53.178.972)

Dönem içinde ayrılan karşılıklar (Dipnot 28) (4.272.394) (3.452.467)

Dönem içindeki tahsilatlar (Dipnot 27) 1.936.972 1.388.217

Bağlı ortaklık çıkışı (26.468) 1.398.191

Yabancı para çevrim farkları (159.750) (518.464)

31 Mart (52.881.314) (54.363.495)
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DİPNOT 9 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı) 
 

 

31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla ticari borçlar aşağıdaki gibidir: 
 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Kısa vadeli ticari borçlar 37.873.195 33.240.750

Gider tahakkukları 8.717.590 3.696.166

Vadeli alımlardan kaynaklanan

   gerçekleşmemiş finansman gideri (251.299) (276.714)

Toplam 46.339.486 36.660.202
 

Grup’un 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla, ticari borçlarının ağırlıklı ortalama vadesi 39 gündür (31 Aralık 
2015: 39 gün). 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla, “vadeli alımlardan kaynaklanan gerçekleşmemiş 

finansman gideri” tutarı 251.399 TL (31 Aralık 2015: 276.714 TL) ve uygulanan faiz oranı yıllık 

bileşik %12,68’dir (31 Aralık 2015: %12,68). 
 

 

DİPNOT 10 - DİĞER ALACAK VE BORÇLAR 
 

31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla kısa vadeli diğer alacaklar aşağıdaki gibidir: 

 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Verilen depozito ve teminatlar 530.793 993.681

Toplam 530.793 993.681

 
31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla uzun vadeli diğer alacaklar aşağıdaki gibidir: 
 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Verilen depozito ve teminatlar              1.444.056                1.444.690    

Toplam 1.444.056 1.444.690  
 

 

31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla kısa vadeli diğer borçlar aşağıdaki gibidir: 
 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Ödenecek vergi ve fonlar 5.750.479 8.030.535

Alınan depozito ve teminatlar 560.668 565.225

Toplam 6.311.147 8.595.760  
 

31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla uzun vadeli diğer borçlar aşağıdaki gibidir: 
 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Alınan depozito ve teminatlar 633.277 541.355

Personele borçlar 157.062 157.160

Toplam 790.339 698.515
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DİPNOT 11 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR 

 

31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 

aşağıdaki gibidir: 

  31 Mart 2016   31 Aralık 2015

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 3.459.287 3.154.627

Personele borçlar 6.079.448 2.866.716

Toplam 9.538.735 6.021.343

 
 

DİPNOT 12 – STOKLAR 

 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Hammadde ve malzeme 11.928.194 12.097.480

Mamül mallar ve ticari emtia 1.430.189 1.785.337

Promosyon stokları (1) 7.502.212 7.135.591

Stok değer düşüklüğü karşılığı (9.595.207) (9.421.898)

Toplam 11.265.388 11.596.510  
(1) Promosyon stokları; kitap, cd, dvd gibi okuyuculara kupon karşılığı sağlanan promosyon malzemelerinden 

oluşmaktadır. 

 

Hammadde ve malzeme, promosyon stokları ve mamül mallar ve ticari emtia değer düşüklüğü 

karşılığı 9.595.206 TL’ye (31 Aralık 2015: 9.421.898 TL) ulaşmış olup, dönem içindeki hareketleri 
aşağıdaki gibidir: 

 

2016 2015

1 Ocak (9.421.898) (5.779.170)

Promosyon stokları değer düşüklüğü karşılığı (173.309) (233.423)

Promosyon stokları değer düşüklüğü iptali - 19.047

Hammadde ve malzeme değer düşüklüğü karşılığı - (128.952)

Hammadde ve malzeme değer düşüklüğü karşılığı iptali - 31.616

31 Mart (9.595.207) (6.090.882)
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DİPNOT 13 - ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR 
 

31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolarda TFRS 11 

uyarınca özkaynaktan pay alma metodu ile konsolide edilen iştirakler ve iş ortaklıklarına ait dönen 

varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli ve uzun vadeli yükümlülükler ile özkaynakların Hürriyet’e isabet 
eden bölümleri toplu olarak aşağıda sunulmuştur: 

 
 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 

 Hürriyet ve Bağlı Ortaklıkları Hürriyet ve Bağlı Ortaklıkları 

 tarafından doğrudan ve tarafından doğrudan ve 

İştirakler dolaylı pay (%) dolaylı pay (%) 

 

Doğan Media International GmbH (“Doğan Media”) 42,42 42,42 
SP Pronto Kiev 39,29 39,29 

TOV E-Prostir 39,29 39,29 

 

 

 
 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 

 Hürriyet ve Bağlı Ortaklıkları Hürriyet ve Bağlı Ortaklıkları 

 tarafından doğrudan ve tarafından doğrudan ve 

İş ortaklıkları dolaylı pay (%) dolaylı pay (%) 

 

ASPM Holding B.V.  40,07 40,07 

 

Grup şirketlerinden biri ile Grup’un bir iştiraki arasında gerçekleşen işlemler neticesinde oluşan kar ve 

zararlar, Grup’un ilgili iştirakteki veya iş ortaklığındaki payı oranında elimine edilir. 31 Mart 2016 
tarihi itibarıyla özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların, finansal tablolarında Grup payına düşen 

kısmı ile ilgili özet bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 

Toplam Toplam Net Net dönem

31 Mart 2016 varlıklar yükümlülükler varlıklar Net satış zararı

Doğan Media 7.797.909 1.432.847 6.365.062 3.155.553 (276.481)

7.797.909 1.432.847 6.365.062 3.155.553 (276.481)  
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DİPNOT 13 - ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR (Devamı) 
 

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların, finansal tabloların Grup 

payına düşen kısmı ile ilgili özet bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 

 

31 Aralık 2015 

Toplam 

Varlıklar 

Toplam 

Yükümlülükler 

Net 

Varlıklar 

 

Net Satış 

Net dönem 

(zararı)/karı 

      
Doğan Media 8.155.344 1.588.449 6.566.895 15.628.819 (583.818) 

      

Toplam 8.155.344 1.588.449 6.566.895 15.628.819 (583.818) 

      

 

31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 

aşağıdaki gibidir: 

 

Pay (%) 31 Mart 2016 Pay (%) 31 Aralık 2015

Doğan Media 42,42 6.365.062 42,42 6.566.895

6.365.062 6.566.895   
 

31 Mart 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri itibarıyla özkaynak yöntemiyle 

değerlenen yatırımların hareketleri aşağıdaki gibidir: 

2016 2015

1 Ocak 6.566.895 9.013.738

İştiraklerin dönem zararlarındaki grup payı (276.481) (212.898)

Yabancı para çevrim farkları 74.648 (598.125)

31 Mart 6.365.062 8.202.715
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DİPNOT 14 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 
 

31 Mart 2016 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkuller ile ilgili gerçekleşen hareketler aşağıdaki 

gibidir:  

1 Ocak

2016 İlaveler (1) Çıkışlar (1)

Maddi duran 

varlıklardan 

transfer

Gerçeğe 

uygun

değer

düzeltmesi

31 Mart 

2016

Maliyet:

Arsalar 65.940.285 - - - - 65.940.285

Binalar 20.996.821 7.267.998 (776.563) - (1.960.514) 25.527.742

86.937.106 7.267.998 (776.563) - (1.960.514) 91.468.027

 
(1) Grup’un reklam takas anlaşmaları karşılığında elde ettiği yatırım amaçlı gayrimenkul girişleri ile satışından 

kaynaklanan çıkışlardır. 
 
Grup yönetimi cari yılda yükselen döviz kurlarının arsa ve konut birim fiyatları üzerindeki yükseltici 

etkisini ve diğer unsurları göz önünde bulundurarak, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı 

gayrimenkullerine ilişkin güncel değerleme raporları almıştır. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin 

11.430.252 TL (31 Aralık 2015: 6.864.289 TL) tutarındaki kısmı Grup’un barter anlaşmaları 
çerçevesinde iktisap ettiği gayrimenkullerden 8.735.000 TL (31 Aralık 2015: 8.735.000 TL) 

tutarındaki kısmı kiraya verilen bina bölümlerinden oluşmaktadır. 

 
Grup’un 31 Mart 2016 tarihinde sona eren hesap döneminde yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde 

ettiği kira geliri tutarı 61.668 TL’dir (31 Mart 2015: 28.031 TL). Dönem içinde yatırım amaçlı 

gayrimenkullerden kaynaklanan direkt işletme gideri 72.178 TL’dir (31 Mart 2015: 198.582 TL). 
 

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkuller ile ilgili gerçekleşen hareketler 

aşağıdaki gibidir: 

1 Ocak

2015 İlaveler (1) Çıkışlar (1)

Gerçeğe uygun

değer

düzeltmesi 31 Mart 2015

Maliyet:

Arsalar 59.592.785 - - - 59.592.785

Binalar 23.324.425 816.178 (4.755.392) 583.054 19.968.265

82.917.210 816.178 (4.755.392) 583.054 79.561.050

 
 (1) Grup’un reklam takas anlaşmaları karşılığında elde ettiği yatırım amaçlı gayrimenkul girişleri ile satışından 

kaynaklanan çıkışlardır. 
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DİPNOT 15 - MADDİ DURAN VARLIKLAR  
 

 

31 Mart 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait maddi duran varlıklar ve birikmiş amortismanlarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir: 
 

Yabancı

para çevrim

1 Ocak 2016 farkları İlaveler Çıkışlar 31 Mart 2016

Maliyet

Arsalar yeraltı ve yerüstü düzenleri 18.228.354 86.087 - - 18.314.441

Binalar 173.155.205 893.473 28.545 (640.844) 173.436.379

Makine ve teçhizatlar 568.761.000 363.162 28.080 (4.502) 569.147.740

Motorlu araçlar 1.972.163 - 1.037.955 - 3.010.118

Mobilya ve demirbaşlar 46.797.304 117.680 505.194 (939.922) 46.480.256

Özel maliyetler 12.545.794 (9.600) 16.750 - 12.552.944

Diğer duran varlıklar 1.205.571 11.572 22.030 - 1.239.173

Yapılmakta olan yatırımlar 198.845 24.904 26.468 - 250.217

822.864.236 1.487.278 1.665.022 (1.585.268) 824.431.268

Birikmiş amortisman

Yer altı ve yerüstü düzenleri (728.959) - (8.979) - (737.938)

Binalar (75.052.003) (322.815) (948.526) 177.144 (76.146.200)

Makine ve teçhizatlar (513.868.610) (685.491) (5.164.240) 3.255 (519.715.086)

Motorlu araçlar (1.699.363) - (252.981) - (1.952.344)

Mobilya ve demirbaşlar (37.766.267) 149.279 (1.099.546) 555.129 (38.161.405)

Özel maliyetler (5.965.092) (4.603) (30.404) - (6.000.099)

Diğer duran varlıklar (814.833) (7.287) (50.885) - (873.005)

(635.895.127) (870.917) (7.555.561) 735.528 (643.586.077)

Net kayıtlı değeri 186.969.109 180.845.191

 
31 Mart 2016 tarihi itibarıyla makine ve teçhizatlar grubu içinde yer alan ve finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varlıkların net defter değeri 1.115.042 TL (31 Aralık 2015: 1.280.026 TL)’dir. 

31 Mart 2016 tarihi itibarıyla maddi duran varlıklar üzerinde 17.795.360 TL tutarında ipotek vardır (31 Mart 2015: 18.400.850 TL).  

31 Mart 2016 tarihinde sona eren döneme ait maddi duran varlıklar amortisman giderinin 5.514.175 TL’si (31 Mart 2015: 7.805.529 TL) satılan malın maliyetine (Dipnot 24) 2.041.386 TL’si (31 Mart 

2015: 1.797.526 TL) pazarlama ve genel yönetim giderlerine (Dipnot 25) dahil edilmiştir.  
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DİPNOT 15 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 

31 Mart 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait maddi duran varlıklar ve birikmiş amortismanlarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir: 
   

Yabancı

para çevrim

1 Ocak 2015 farkları İlaveler Çıkışlar Transferler 31 Mart 2015

Maliyet

Arsalar yeraltı ve yerüstü düzenleri 17.417.750 43.345 - - - 17.461.095

Binalar 151.297.483 2.372.771 - - - 153.670.254

Makine ve teçhizatlar 572.733.793 (2.882.819) 2.014 (55.065) (98.259) 569.699.664

Motorlu araçlar 3.631.525 835.637 - (53.322) (2.518.090) 1.895.750

Mobilya ve demirbaşlar 63.875.312 490.405 926.140 (960.554) (12.869.478) 51.461.825

Özel maliyetler 36.951.025 26.963 25.014 - (230) 37.002.772

Diğer duran varlıklar 960.143 9.940 - - - 970.083

Yapılmakta olan yatırımlar 3.523.100 (6.558) 227.568 - - 3.744.110

850.390.131 889.684 1.180.736 (1.068.941) (15.486.057) 835.905.553

Birikmiş amortisman

Yer altı ve yerüstü düzenleri (481.664) - (12.921) - - (494.585)

Binalar (45.296.842) (3.459.858) (907.813) - - (49.664.513)

Makine ve teçhizatlar (495.630.326) (239.946) (6.269.900) 46.945 84.464 (502.008.763)

Motorlu araçlar (5.095.633) - (147.816) 53.322 2.518.090 (2.672.037)

Mobilya ve demirbaşlar (53.998.412) 2.093.940 (1.729.698) 744.330 10.994.940 (41.894.900)

Özel maliyetler (28.556.991) (62.563) (519.577) - 230 (29.138.901)

Diğer duran varlıklar (1.538.590) 676.500 (15.330) - - (877.420)

(630.598.458) (991.927) (9.603.055) 844.597 13.597.724 (626.751.119)

Net kayıtlı değeri 219.791.673 209.154.434
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DİPNOT 16 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 

i) Diğer maddi olmayan varlıklar  
 

31 Mart 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait maddi olmayan duran varlıklar ve ilgili itfa paylarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir: 

Yabancı

para çevrim 31 Mart

1 Ocak 2016 farkları İlaveler Çıkışlar Transferler 2016

Maliyet

Ticari marka ve lisanslar 176.420.551 7.998.651 - - - 184.419.202

Müşteri listesi 204.506.950 8.686.189 - (641.769) - 212.551.370

Bilgisayar programları ve haklar 69.630.856 (524.089) 2.014.569 (173.513) - 70.947.823

İnternet alan adları 22.228.391 1.138.754 864.339 (123.518) - 24.107.966

Diğer maddi olmayan varlıklar 2.613.046 (33.422) - (88.226) - 2.491.398

Yapılmakta olan yatırımlar 529.392 (1.558) - - - 527.834

475.929.186 17.264.525 2.878.908 (1.027.026) - 495.045.593

Birikmiş amotisman

Ticari marka ve lisanslar (21.127.428) (410.768) (245.498) - - (21.783.694)

Müşteri listesi (119.747.127) (4.392.283) (2.626.224) - - (126.765.634)

Bilgisayar programları ve haklar (58.796.023) 670.791 (1.550.393) 173.513 - (59.502.112)

İnternet alan adları (10.795.038) (621.348) (820.511) 105.872 - (12.131.025)

Diğer maddi olmayan varlıklar (2.409.339) 12.733 (222.408) - - (2.619.014)

(212.874.955) (4.740.875) (5.465.034) 279.385 - (222.801.479)

Net kayıtlı değeri 263.054.231 272.244.114
 

31 Mart 2016 tarihinde sona eren döneme ait itfa giderinin 5.465.034 TL’si pazarlama ve genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir (31 Mart 2015: 5.096.422 TL) (Dipnot 25).  
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DİPNOT 16 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 

i) Diğer maddi olmayan varlıklar (Devamı) 
 

31 Mart 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait maddi olmayan duran varlıklar ve ilgili itfa paylarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir. 
 

Yabancı 

para çevrim 31 Mart

1 Ocak 2015 farkları İlaveler Çıkışlar Transferler 2015

Maliyet

Ticari marka ve lisanslar 213.303.490 15.094.312 - - - 228.397.802

Müşteri listesi 224.106.445 16.463.469 - - - 240.569.914

Bilgisayar programları ve haklar 61.486.358 4.616.167 4.019.201 (523.362) (130.904) 69.467.460

İnternet alan adları 21.622.274 1.017.140 3.270.400 (3.076.289) - 22.833.525

Diğer maddi olmayan varlıklar 2.823.911 49.309 - - (94.735) 2.778.485

Yapılmakta olan yatırımlar 614.423 (67.785) - - - 546.638

523.956.901 37.172.612 7.289.601 (3.599.651) (225.639) 564.593.824

Birikmiş amotisman

Ticari marka ve lisanslar (20.342.902) (699.328) (241.979) - - (21.284.209)

Müşteri listesi (111.356.948) (7.479.576) (2.587.326) - - (121.423.850)

Bilgisayar programları ve haklar (50.870.558) (4.213.512) (1.476.001) 388.221 85.614 (56.086.236)

İnternet alan adları (9.986.916) (788.101) (660.960) 1.366.148 - (10.069.829)

Diğer maddi olmayan varlıklar (2.944.819) (50.179) (130.156) - 77.890 (3.047.264)

(195.502.143) (13.230.696) (5.096.422) 1.754.369 163.504 (211.911.388)

Net kayıtlı değer 328.454.758 352.682.436
 



HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 
 

31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

55 

 

DİPNOT 16 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı) 

 
31 Mart 2016 tarihi itibarıyla sınırsız faydalı ömre sahip ticari markaların defter değeri 152.789.364 

TL’dir. (31 Aralık 2015: 145.650.818 TL). Söz konusu varlıkların ömürlerinin süresiz olarak 
belirlenmesinde, bulunduğu sektörün istikrarı, söz konusu varlıklardan sağlanan ürün veya hizmetlere 

ilişkin pazar talebindeki değişiklikler, varlık üzerindeki kontrolün süresi ve kullanımı ile ilgili yasal ve 

benzeri sınırlamalar vb. hususlar dikkate alınmaktadır. 
 

DİPNOT 17- DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 

 
Bulunmamaktadır. 

 

DİPNOT 18 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  

 
31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla kısa vadeli borç karşılıkları aşağıdaki gibidir: 

 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Kullanılmamış izin hakları karşılığı 13.048.234 12.181.762

Dava ve tazminat karşılıkları (1)              9.755.408                12.735.687    

Toplam 22.803.642 24.917.449

 (1) Grup’un bağlı ortaklığı TCM Adria d.o.o’nun, sermayesinde %70 paya sahip olduğu Oglasnik d.o.o’nun 

sermayesinin kalan %30’una sahip ve kontrol gücü olmayan pay sahiplerinin sahip oldukları paylarını TCM 

Adria d.o.o. ve/veya Grup’a satma hakkı opsiyonu ile ilgili taraflar arasında ihtilaf yaşanmıştır. Zagreb Tahkim 

Mahkemesi’nde devam eden tahkim süreci tamamlanmış olup tahkim mahkemesi opsiyonun hükümsüzlüğüne, 

bununla birlikte azınlık pay sahipleri açısından bir zarar doğduğu gerekçesiyle kendilerine tazminat ödenmesine 
karar vermiştir. Dava kararı, 5 Kasım 2014 tarihinde temyiz edilmiş ve ödemenin ihtiyaten yürütmesinin 

durdurulması başvurusu yapılmıştır. Son olarak, Grup 26 Kasım 2015 tarihinde Grup, kontrol gücü olmayan 

paylar ile uzlaşmaya gitmiş ve ödenecek tutar 2.350.000 Avro olarak belirlenmiştir. Ödemelere ilişkin ilk iki 

taksit olan 1.175.000 Avro ödenmiş olup, kalan ödemeler 1 Eylül 2016 tarihine kadar 2 eşit taksitte 

gerçekleştirilecektir. Dava ve tazminat karşılıklarının, 5.985.890 TL tutarındaki kısmı diğer davalar için ayrılmış 

olan karşılık tutarını içermektedir (31 Aralık 2015: Dava ve tazminat karşılıkları 4.964.897 TL, vergi cezası 

karşılığı: 2.170.270 TL). 
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DİPNOT 18 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı) 
 

i. İzin hakları karşılığı 
 

İzin hakları karşılığının, 31 Mart 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerindeki 
hareketleri aşağıdaki gibidir: 

2016 2015

1 Ocak (12.181.762) (15.696.372)

Dönem içindeki ilaveler (626.242) (620.128)

Karşılıklara ilişkin ödemeler 231.527 825.621

Bağlı ortaklık satışı - 2.246.170

Yabancı para çevrim farkı (471.757) (165.440)

31 Mart (13.048.234) (13.410.149)

ii. Dava ve tazminat karşılıkları 
 

Grup aleyhine açılan dava tutarı 18.952.274 TL (31 Mart 2015: 35.724.631 TL)’dir. Grup, geçmişteki 

işlemler sonucunda oluşan mevcut hukuki veya geçerli bir yükümlülüğünün bulunması ve bu 
yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının 

muhtemel ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması 

durumunda karşılıklar oluşturur. Grup yönetimi, hukuk müşavirleri ile yaptığı bu analizler sonucunda 
31 Mart 2016 tarihi itibarıyla davalar, ihtilaflar, vergi incelemesi ve bunlara bağlı uzlaşmalar 

neticesinde, 9.755.408 TL (31 Mart 2015: 22.158.143 TL) tutarında karşılık veya yükümlülük 

hesaplamıştır. Bu tutarın 3.769.518 TL kısmı ile ilgili nakit çıkışı ödeme takvimine de bağlı olarak 1 

yıl içerisinde gerçekleşecektir. Kalan karşılık/yükümlülük tutarı ile ilgili nakit çıkışının zamanlaması 
konusunda rapor tarihi itibarıyla kesinlik bulunmamaktadır. 
 

Grup aleyhine 31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla devam eden davaları aşağıdaki 
gibidir: 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Hukuki davalar         17.235.025         18.330.337 

Ticari davalar                 5.000                 5.000 

İş davaları          1.687.249          1.476.999 

Ceza davaları               25.000                     -   

Toplam 18.952.274 19.812.336
 

Dava ve tazminat için karşılıkların, 31 Mart tarihlerinde sona eren dönemlerdeki hareketleri aşağıdaki 

gibidir: 
2016 2015

1 Ocak (12.735.687) (23.673.992)

Yabancı para çevrim farkı                    (97.768)                   (109.254)

Dönem içindeki ilaveler (Dipnot 28) (990.142) (529.500)

Bağlı ortaklık çıkışı - 1.881.318

Karşılıklara ilişkin ödemeler 4.068.189 273.285

31 Mart (9.755.408) (22.158.143)
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 DİPNOT 19 - TAAHHÜTLER 
 

Grup’un 31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 itibarıyla teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonu aşağıdaki 

gibidir: 
 

Dövizli

Tutar

TL

Karşılığı

Dövizli

Tutar

TL

Karşılığı

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş 

    olduğu TRİ'lerin toplam tutarı

      -Teminatlar

        TL 1.631.966 1.631.966 1.604.143 1.604.143

        Avro 25.000 80.203 25.000 79.440

      -İpotekler

        Avro 5.600.000 17.965.360 5.600.000 17.794.560

B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil 

    edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu 

    TRİ'lerin toplam tutarı

      -Taahhütler

        TL - - - -

       ABD Doları - - - -

        Avro              -                 -   - -

C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi 

    amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin 

    amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin 

    toplam tutarı           -                 -      - -

D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı

     i)   Ana ortaklık lehine vermiş olduğu 

          TRİ'lerin toplam tutarı                -                 - - -

     ii)  B ve C maddeleri kapsamına 

          girmeyen diğer grup şirketleri 

          lehine vermiş olduğu TRİ'lerin 

          toplam tutarı (1)

        TL   1.133.555    1.133.555 642.155 642.155

        ABD Doları       10.000        28.334 13.540 39.369

     iii) C maddesi kapsamına girmeyen 

          3. kişiler lehine vermiş olduğu 

          TRİ'lerin toplam tutarı                -                 - - -

20.839.418 20.159.667

31 Aralık 201531 Mart 2016

 
 

(1) Grup’un konsolidasyonuna kapsamına dahil edilmeyen ilişkili kuruluşlarının çeşitli finansman ihtiyaçlarının 

karşılanmasında kullanılmak üzere alınan kredilere ilişkin verdiği taahhütleri içermektedir. 
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DİPNOT 19 – TAAHHÜTLER (Devamı) 
 

Grup tarafından verilen TRİ’ler 
 

Grup’un, yukarıdaki tabloda da yer aldığı üzere, kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’ler 

dışında, üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu TRİ bulunmamaktadır. Grup’un vermiş olduğu diğer 

TRİ’lerin Grup’un özkaynaklarına oranı 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla %0,2’dir (31 Aralık 2015: 
%0,2). Yönetimin önemli zarar veya mükellefiyet beklemediği taahhütler ve arızi mesuliyetler aşağıda 

özetlenmiştir: 
 

Takas (“Barter”) anlaşmaları 
 

Grup, medya sektöründe yaygın bir uygulama olan takas (“barter”) anlaşmaları yapmıştır. Bu 
anlaşmalar mal ve hizmetlerin herhangi bir nakdi ödeme veya tahsilat olmaksızın değişimini 

kapsamaktadır. 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla, Grup’un bu anlaşmalar çerçevesinde henüz 

kullanılmamış 9.936.715 TL (31 Aralık 2015: 9.425.760 TL) tutarında reklam taahhüdü ve 14.362.516 

TL (31 Aralık 2015: 12.159.564  TL) tutarında mal ve hizmet alma hakkı bulunmaktadır. 
 

DİPNOT 20 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 
 

31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki gibidir: 
 

 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Kıdem tazminatı karşılığı 42.082.050 42.254.261

Toplam 42.082.050 42.254.261

Grup’un Türkiye’de olan yasal yükümlülükler haricinde herhangi bir emeklilik taahhüdü anlaşması 
bulunmamaktadır. 
  

Türk İş Kanunu’na göre Grup, bir hizmet yılını doldurmak kaydıyla sebepsiz olarak işine son verilen, 

askere çağrılan, vefat eden veya malul olan veya emekli olan veya emeklilik yaşına ulaşan personeline 
kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için kapsam içi personel için 

bir buçuk aylık maaş tutarı ve kapsam dışı personel için de bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktarın 

hesaplamasında kullanılan kıdem tazminatı tavanı 4.092,53’tür (31 Aralık 2015: 4.092,53 TL). 
 

Diğer taraftan Basın Mesleğinde Çalışanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki Kanun’a 

göre Grup bu kanuna tabi ve gazetecilik mesleğinde en az 5 yıl çalışmış her personeline herhangi bir 

sebep dolayısıyla iş akdinin feshi halinde kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. Ödenecek tazminat 
çalışılan her sene için 30 günlük ücret tutarı ile sınırlandırılmıştır.  
 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı 
karşılığı, Grup’un, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük 

tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan 

Faydalar, şirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme 

yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür.  
 

Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda 

belirtilmiştir:  
 

     - Hesaplamada iskonto oranı %10,72(1)  (31 Aralık 2015: %10,72), enflasyon oranı %5,90(2)  (31 Aralık 

2015: %5,90) ve maaş artış oranı %5,90 (31 Aralık 2015: %5,90) olarak dikkate alınmıştır.  
 
 

   - Emeklilik yaşı, Grup’un geçmiş dönem gerçekleşmeleri dikkate alınarak, Grup’tan emekli 
olabilecekleri ortalama yaş olarak belirlenmiştir. 

(1) Kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplamasında kullanılan iskonto oranı en uzun vadeli devlet tahvili’nin  

bileşik faiz oranı %10,72 olarak belirlenmiştir.  
(2) Kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplamasında kullanılan enflasyon oranı ve maaş artış oranı, Türkiye  

Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 24 aylık enflasyon tahmini %5,90 olarak belirlenmiştir. 
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DİPNOT 20 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı) 
 

Kıdem tazminatı karşılığının, 31 Mart tarihlerinde sona eren dönemler içindeki hareketleri aşağıdaki 

gibidir: 

2016 2015

1 Ocak (42.254.261) (46.429.651)

Aktüeryal kazanç / (kayıp) - (718.138)

Cari yıl hizmet maliyeti (570.785) (725.916)

Tanımlanmış fayda yükümlülüğüne 

    ilişkin net faiz gideri (833.942) -

Dönem içindeki ödemeler 

    ve iptal edilen karşılıklar 1.576.938 2.145.655

Bağlı ortaklık çıkışı 4.306.868

Bağlı ortaklık çıkışı aktüeryal kayıp - 1.657.162

31 Mart (42.082.050) (39.764.020)

Kıdem tazminatıyla ilgili meydana gelen aktüeryal kayıp haricindeki toplam maliyetler 31 Mart 2016 

tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide kar veya zarar tablosuna dahil edilmiştir.   
 
 

DİPNOT 21 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 
 

  31 Mart 2016   31 Aralık 2015

Peşin ödenmiş giderler 3.482.587 2.726.015

3.482.587 2.726.015

 

Peşin ödenen giderlerin önemli kısmı, peşin ödenmiş kira ve sigorta giderlerinden oluşmaktadır. 
 

  31 Mart 2016   31 Aralık 2015

Ertelenmiş gelirler 
(*)

9.753.074 5.590.682

9.753.074 5.590.682

 
(*) 9.753.074 TL tutarındaki ertelenmiş gelirler abonelik olarak satışı yapılmış hizmetler olup 

kullanıldıkça gelire dönüşmektedir (31 Aralık 2015: 5.590.682 TL). 
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DİPNOT 22 - DİĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

Diğer Dönen Varlıklar  
 

31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla diğer dönen varlıklar aşağıdaki gibidir: 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Personele verilen avanslar 2.128.813             2.189.585    

İş avansları 393.170                402.444    

Sipariş avansları 129.671                254.743    

Bloke mevduat (1) 119.322                152.089    

Katma Değer Vergisi ("KDV") alacağı 104.836                325.651    

Diğer 1.991.679             1.403.624    

Diğer şüpheli alacak karşılığı (-) (521.346) (645.487)

Toplam 4.346.145 4.082.649

Diğer şüpheli alacak karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

2016 2015

1 Ocak (645.487) (788.426)

Yabancı para çevrim farkları 124.141 203.741

31 Mart (521.346) (584.685)

 

Diğer Duran Varlıklar 
 

31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla diğer duran varlıklar aşağıdaki gibidir: 
 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Peşin ödenen giderler 1.185.710 1.147.125

Bloke mevduat (1) 15.888 15.888

Toplam 1.201.598 1.163.013

 

(1) Grup’un 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla 135.210 TL (31 Aralık 2015: 167.977 TL) bloke mevduatı mevcuttur. Bloke 
mevduatların tamamı vadesiz mevduattan oluşmaktadır. 
 

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 
 

 
31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla diğer kısa vadeli yükümlülükler aşağıdaki gibidir: 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Ödenecek KDV 946.355 703.639

Diğer 1.557.972 1.419.553

Toplam 2.504.327 2.123.192
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DİPNOT 23 - ÖZKAYNAKLAR  
 

Şirket, kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş ve nominal değeri 1 TL olan nama yazılı paylar ile temsil 

edilen çıkarılmış sermayesi için bir kayıtlı sermaye tavanı tespit etmiştir. Şirket sermayesinde imtiyazlı 
pay bulunmamaktadır. Şirket’te 31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla, kayıtlı sermaye 

tavanı ve çıkarılmış sermayesi aşağıda gösterilmiştir: 
 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Kayıtlı sermaye tavanı 800.000.000 800.000.000

Çıkarılmış sermaye 552.000.000 552.000.000

 

Şirket’in dolaylı olarak nihai ortak pay sahibi Aydın Doğan ve Doğan Ailesi (Işıl Doğan, Arzuhan 

Yalçındağ, Vuslat Sabancı, Hanzade V. Doğan Boyner ve Y. Begümhan Doğan Faralyalı)’dir. 
 

Hissedarlar 31 Mart 2016

Pay          

(%) 31 Aralık 2015

Pay          

(%)

Doğan Holding 428.616.468 77,65 428.616.468 77,65

Diğer ortaklar

(BİAŞ ve diğer ortaklar) 123.383.532 22,35 123.383.532 22,35

Çıkarılmış sermaye 552.000.000 100,00 552.000.000 100,00

Sermaye düzeltmesi farkları 77.198.813 77.198.813

Toplam 629.198.813 100,00 629.198.813 100,00  
 
SPK’nın 23 Temmuz 2010 tarih ve 21/655 sayılı İlke Kararı gereğince MKK kayıtlarına göre;  

31 Mart 2016 tarihi itibarıyla Hürriyet sermayesinin % 22,34’üne (31 Aralık 2015: %22,31) karşılık 

gelen payların dolaşımda olduğu kabul edilmektedir. 

 
Sermaye düzeltme farkları çıkarılmış sermayeye yapılan nakit ve nakit benzeri ilavelerin enflasyona göre 

düzeltilmiş toplam tutarları ile enflasyon düzeltmesi öncesindeki tutarları arasındaki farkı ifade eder. 

 

Paylara İlişkin Primler  

 

Paylara ilişkin prim halka arz edilen payların nominal tutarı ile satış tutarı arasındaki farkı temsil 

etmektedir. 
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DİPNOT 23 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 

 

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 

 
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler, önceki dönemin karından, kanun veya sözleşme kaynaklı 

zorunluluklar nedeniyle veya kar dağıtımı dışındaki belli amaçlar için (örneğin; vergi mevzuatı 

kapsamında, iştirak hissesi / gayrimenkul satış karı istisnasından yararlanmak için kar dağıtımına konu 

edilmeyip özel fona aktarılan geçmiş yıllar karları vb.) ayrılmış yedeklerdir.  
 

Genel Kanuni Yasal Yedekler, Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesine göre ayrılır ve bu 

maddede belirlenen esaslara göre kullanılır. Söz konusu tutarların Türkiye Muhasebe Standartları 
uyarınca “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” içerisinde sınıflandırılması gerekmektedir.  

 

Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla Şirket’in 187.166.210 TL (31 
Aralık 2015: 187.166.210 TL) tutarındaki kardan ayrılan kısıtlanmış yedekleri genel kanuni yedekler 

ve gayrimenkul satış karlarından oluşmaktadır.    

  

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Genel kanuni yedekler 39.284.095 39.284.095

Gayrimenkul satış karı (1) 147.517.827 147.517.827

İştirak satış karı 364.288 364.288

Toplam 187.166.210 187.166.210

 
(1) Grup yönetimi tarafından, 2012 yılı içinde Hürriyet binası ve Esenyurt’ta bulunan arsanın satışı ve 2014 yılı 

içinde İzmir Gaziemir ile Esenyurt’ta bulunan arsaların satışları neticesinde yasal kayıtlarda oluşan toplam 

196.690.436 TL tutarındaki gayrimenkul satış karlarının Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5-1/e maddesindeki 

istisnadan yararlanan kısmı olan (%75'i) 147.517.827 TL tutarındaki geçmiş yıllar karları (“gayrimenkul satış 
karı”), Vergi Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair mali mevzuata uygun olarak, 1 Ocak 2012-31 

Aralık 2012 ile 1 Ocak 2014-31 Aralık 2014 hesap dönemlerinde kar dağıtımına konu edilmeyerek, pasifte 

özel bir fon hesabına alınmasına karar verilmiştir. 

 

Şirket’in özel fon hesabına alınan 147.517.827 TL tutarındaki gayrimenkul satış karları “geçmiş yıllar 

karları” niteliğinde olup, SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan 
edilen formatlar gereğince ‘kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler’ hesabına sınıflanmış olarak 

sunulmaktadır. Eğer 147.517.827 TL tutarındaki ‘geçmiş yıllar karları’ (‘gayrimenkul satış karları’) 

‘kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler’ hesabına sınıflanmamış olsaydı, ‘geçmiş yıllar zararları 
147.517.827 TL daha az olacak ve 266.814.057 TL olarak sunulacaktı. Diğer taraftan Şirket’in vergi 

mevzuatına ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı’na uygun 

olarak tutulan yasal “bireysel” kayıtlarındaki geçmiş yıllar zararları tutarı 39.451.342 TL olup, 31 

Mart 2016 tarihi itibarıyla özkaynak tutarı ise 980.299.669 TL (31.12.2015 Özkaynak: 986.768.814 
TL)’dir. 

 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Giderler 

 
Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artış fonu ve tanımlanmış fayda planları ölçüm 
kayıplarından oluşan kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelir ve 
giderleri aşağıda özetlenmiştir. 



HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 
 

31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

63 

 

DİPNOT 23 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 

 
Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç / kayıpları 
 

Önceki dönemlerde maddi duran varlık olarak muhasebeleştirilmiş gayrimenkuller, kullanım 

şekillerindeki değişiklik nedeniyle yatırım amaçlı gayrimenkullere transfer edilebilir. Grup bazı 
gayrimenkullerini yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırmış ve gerçeğe uygun değer yöntemi 

ile muhasebeleştirmeyi tercih etmiştir. Buna göre oluşan 967.960 TL (31 Aralık 2015: 1.024.515 TL.) 

tutarındaki gerçeğe uygun değer artışını 31  Mart 2016 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolarda 

ana ortaklığa ait özkaynaklarda değer artış fonu olarak muhasebeleştirmiştir. 

 
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları  
 
Kıdem tazminatı karşılığı, Grup’un, çalışanların emekli olmasından doğan gelecekteki olası 

yükümlülüğün bugünkü değerinin tahmini ile hesaplanır. Grup, kıdem tazminatı karşılığına ilişkin tüm 
aktüeryal kayıp ve kazançları diğer kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirmiştir. Yeniden 

değerleme ölçüm farkı olarak bilançoda özkaynaklar altında gösterilen ölçüm kayıpları 15.355.484 TL 

(31 Aralık 2015: 15.355.484 TL)’dir. 

 
Riskten korunma kayıpları 
 

Gelecekteki nakit akımlarının finansal riskten korunması olarak belirlenen ve bu konuda etkin olan 

türev finansal araçların gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler doğrudan özkaynak içerisinde etkin 

olmayan kısmı ise doğrudan kar veya zarar tablosunda kayıtlara alınır. Grup, finansal riskten korunma 

muhasebesine göre 1.772.711 TL özkaynaklar altında muhasebeleştirmiştir (31 Aralık 2015: Yoktur). 
 
 

Sermaye Yedekleri ve Birikmiş Karlar  
 

Finansal tablonun enflasyona göre ilk defa düzeltilmesi sonucunda özkaynak kaleminden “Sermaye, 
Emisyon Primi, Genel Kanuni Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Olağanüstü Yedek” 
kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilmekte ve bu hesap kalemlerinin enflasyona göre 
düzeltilmiş değerleri toplu halde özkaynak hesap grubu içinde yer almaktadır.  
 

SPK düzenlemeleri uyarınca, “Çıkarılmış Sermaye”, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Pay 
Senedi İhraç Primleri”’nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. 
Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farklılıklar: 
 

-“Çıkarılmış sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Çıkarılmış 
sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye düzeltmesi farkları” kalemiyle; 
 

-“Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Pay Senedi İhraç Primleri”nden kaynaklanmakta ve 
henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş Yıllar Karları/Zararıyla”, 
 

ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları 
çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir. 
 

Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur. 
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DİPNOT 23 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 

 

Sermaye Yedekleri ve Birikmiş Karlar (Devamı) 

 

Kar payı dağıtımı 

 
Grup, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye 
Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri 
ile Esas Sözleşme ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar dağıtım kararı alır ve kar dağıtımı yapar. 
Kar dağıtım esasları Kar Dağıtım Politikası ile belirlenmiştir. 
 
Diğer taraftan,  
 
a) TMS/TFRS’ye ilk geçişte, karşılaştırmalı finansal tabloların söz konusu düzenlemelere göre 
yeniden hazırlanması nedeniyle ortaya çıkan geçmiş yıllar kârları, 
b) Üzerinde kâr dağıtımını engelleyici herhangi bir kayıt bulunmayan yedek kalemlerinden 
kaynaklanan “özsermaye enflasyon düzeltme farkları”,  
c) Finansal tabloların ilk defa enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan geçmiş yıllar kârları,  
ortaklara nakit kâr payı olarak dağıtılabilir.  
 
Ayrıca, konsolide finansal tablolardaki özkaynaklar arasında “Satın Almaya İlişkin Özsermaye Etkisi” 
hesap kaleminin bulunması durumunda, net dağıtılabilir dönem kârına ulaşılırken söz konusu hesap 
kalemi bir indirim veya ekleme kalemi olarak dikkate alınmaz. 
 
SPK tarafından şirketlerin vergi mevzuatına ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek 

Düzen Hesap Planı’na uygun olarak tutulan kayıtlarında bulunan geçmiş yıl zararlarının 
düşülmesinden sonra kalan dönem karı ve kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynakların toplam 

tutarına finansal tablo dipnotlarında yer verilmesine karar verilmiş olup, Şirket’in bilanço tarihi 

itibarıyla söz konusu kayıtlarında bulunan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynakların brüt tutarı 

158.646.831 TL’dir. 

 

Grup’un, SPK’nin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı 

Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 
yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun 

olarak hazırlanan, sunum esasları, SPK’nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız 

denetimden geçmiş, 1 Ocak 2015-31 Aralık 2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara 
göre; “Dönem Vergi Gideri”, “Ertelenmiş Vergi Geliri” ve “Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan 

Paylar birlikte dikkate alındığında 168.672.590 Türk Lirası tutarında “Net Dönem Karı” oluştuğu 

anlaşıldığından, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2015 hesap dönemine ilişkin 

olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (“MSUGT”) ve eki Tek Düzen Hesap Planı ile Vergi 

Usul Kanunu kapsamında tutulan 1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait mali kayıtlarda da 

32.147.070 Türk Lirası tutarında “Net Dönem Karı” olduğunun tespiti ile bu tutarın “Geçmiş Yıllar 
Zararları” hesabından mahsup edilmesine karar verilmiştir. 
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DİPNOT 24 - SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ 

 

Hasılat 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Mart 2016 31 Mart 2015

Reklam gelirleri 85.552.883 91.156.641

Tiraj ve baskı gelirleri 46.207.762 44.280.753

Diğer 6.468.798 9.506.875

Satış gelirleri 138.229.443 144.944.269

Satışların maliyeti (80.233.488) (82.865.014)

Brüt kar 57.995.955 62.079.255

   

Satışların maliyeti 
 
31 Mart 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait satışların maliyetinin detayı 

aşağıda sunulmuştur: 

  

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Mart 2016 31 Mart 2015

Personel giderleri 25.695.691 30.733.664

Hammadde 30.007.457 28.751.055

   Kağıt 20.625.721 19.186.091

   Diğer 5.320.779 4.116.698

   Baskı ve mürekkep 4.060.957 5.448.266

Amortisman (Dipnot 15) 5.514.175 7.805.529

Ajans haber alma giderleri 2.879.588 1.191.677

Yakıt, elektrik, su ve ofis giderleri 1.725.436 1.578.729

Dışarıdan sağlanan hizmetler 1.256.063 800.123

Nakliye, depolama ve seyahat 1.223.979 1.534.572

Komisyonlar 1.114.601 1.646.257

Bakım ve onarım giderleri 909.046 1.057.015

Kira giderleri 735.302 932.674

Ambalaj giderleri 692.179 413.801

Haberleşme 513.845 691.009

Diğer 7.966.126 5.728.909

Toplam 80.233.488 82.865.014
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DİPNOT 25 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ 

 

a) Genel yönetim giderleri 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Mart 2016 31 Mart 2015

Personel giderleri 9.174.003 10.828.007

Amortisman ve itfa payları 

  (Dipnot 15,16) 7.449.657 6.822.455

Danışmanlık giderleri 2.760.422 2.282.701

Kira giderleri 2.465.864 3.187.801

Yakıt, elektrik, su ve ofis giderleri 955.965 1.360.273

Bakım ve onarım giderleri 1.181.291 993.806

Nakliye, depolama ve

   seyahat giderleri 927.719 732.272

Haberleşme giderleri 632.975 524.603

Diğer 2.826.103 2.582.634

Toplam 28.373.999 29.314.552  
 

b) Pazarlama giderleri 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Mart 2016 31 Mart 2015

Reklam giderleri 8.576.520 10.496.485

Personel giderleri 8.263.360 8.249.710

Nakliye, depolama ve seyahat 5.892.377 5.355.229

Promosyon giderleri 4.002.929 2.645.981

Sponsorluk giderleri 1.429.541 1.200.528

Danışmanlık giderleri 907.270 -

Dışarıdan sağlanan hizmetler 564.595 425.548

Amortisman ve itfa payları 

  (Dipnot 15,16) 56.763 71.493

Diğer 1.050.583 1.898.719

Toplam 30.743.938 30.343.693  
 

DİPNOT 26 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Mart 2016 31 Mart 2015

Personel giderleri 43.133.054 49.811.381

Amortisman ve itfa payları giderleri 13.020.595 14.699.477

Toplam 56.153.649 64.510.858
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DİPNOT 27 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER  
 

31 Mart 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait esas faaliyetlerden diğer gelirler 

aşağıdaki gibidir: 

 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Mart 2016 31 Mart 2015

Kur farkı gelirleri 2.677.569 23.368.078

Vadeli alacak borç reeskontu, net 2.629.663 1.001.182

Konusu kalmayan karşılıklar (Dipnot 9) 1.936.972 1.388.217

Vadeli satışlar dolayısıyla oluşan

   finansal gelir 1.605.184 1.548.798

Banka mevduatı faiz gelirleri 669.954 805.644

Diğer 82.192 15.349.769

9.601.534 43.461.688   
 

DİPNOT 28 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GİDERLER  

 

31 Mart 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait esas faaliyetlerden diğer giderler 

aşağıdaki gibidir: 

 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Mart 2016 31 Mart 2015

Kur farkı giderleri 10.996.418 15.511.162

Şüpheli alacak karşılık gideri (Dipnot 9) 4.272.394 3.452.467

Vadeli alacak borç reeskontu, net 1.816.325 898.564

Hukuki davalar için 

    ayrılan karşılık gideri (Dipnot 18) 990.142 529.500

Ceza ve tazminat giderleri 217.129 523.129

Bağış ve yardımlar 24.869 149.607

Diğer 2.389.688 1.191.197

20.706.965 22.255.626
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DİPNOT 29 – YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER 
 

31 Mart 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait yatırım faaliyetlerinden gelirler 
aşağıdaki gibidir: 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Mart 2016 31 Mart 2015

Kira ve verilen bina hizmet gelirleri 980.673 764.558

Maddi duran varlık satış karı 56.043 11.146

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin 

   gerçeğe uygun değer değişikliğinden 

   kaynaklanan kazanç (Dipnot 14) - 583.054

Bağlı ortaklık satış karı (Dipnot 35) - 4.313.335

Kur farkı gelirleri 1.776 951

1.038.492 5.673.044

 
 

DİPNOT 30 – YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GİDERLER 
  

31 Mart 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait yatırım faaliyetlerinden giderler 

aşağıdaki gibidir: 

 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Mart 2016 31 Mart 2015

Kur farkı giderleri - 141.077

Maddi duran varlık satış zararı 5.882 1.258.028

5.882 1.399.105
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DİPNOT 31 – FİNANSMAN GİDERLERİ 
 

31 Mart 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait finansman giderleri aşağıdaki 

gibidir: 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Mart 2016 31 Mart 2015

Banka kredileri faiz giderleri 8.300.915 4.180.337

Kur farkı giderleri 4.288.617 7.814.671

Kredi komisyon, banka işlem 

   ve faktoring giderleri 669.737 764.715

Diğer 202.530 45.286

13.461.799 12.805.009
 

 

DİPNOT 32 - GELİR VERGİLERİ 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Ödenecek kurumlar ve gelir vergisi 249.339 10.108.139

Eksi: Peşin ödenen vergiler (1.275.666) (11.218.595)

Vergi borçları / (alacakları) (1.026.327) (1.110.456)

 
Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan Şirket’in bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini konsolide ettiği 
finansal tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu 

konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan tüm 

şirketler için ayrı ayrı hesaplanmıştır.  
 

Grup’un konsolide mali tabloları açısından önemlilik arz eden şirketlerin bulundukları ülkelerle ilgili 
açıklamalar aşağıdaki gibidir: 
 

Türkiye: 
 

1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe giren, 13 Eylül 2006 tarih ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 

uyarınca Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2016 yılı için %20’dir (2015: %20). Kurumlar vergisi oranı 
kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave 

edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası vb.) ve 

indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar 

dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.  
 

Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile 

Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettülerinden) stopaj yapılmaz. Bunların 

dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın 
sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz. 
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DİPNOT 32 - GELİR VERGİLERİ (Devamı) 
 

Türkiye (devamı): 

 

Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen 
ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen 

geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak 

kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar 

nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir. 
 

30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi 

Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“5024 sayılı 
Kanun”), kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin finansal 

tablolarını 1 Ocak 2004 tarihinden başlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını öngörmektedir. 

Anılan yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi son 36 aylık kümülatif enflasyon 
oranının (DİE TEFE artış oranının) %100’ü ve son 12 aylık enflasyon oranının (DİE TEFE artış 

oranının) %10’u aşması gerekmektedir. 2013 ve 2014 yılları için söz konusu şartlar sağlanmadığı için 

enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır. 
 

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama 

bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 

dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. 
 

Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem 

tespit edilirse yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle ödenecek vergi miktarları değişebilir. 
 

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla 

dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup 
edilemez. Şirket 19 Nisan 2011 tarihinde kamuya duyurulduğu üzere, 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 Kanunun matrah artırımı” 

hükümlerinden yararlanmaya karar verdiğinden, bu haktan yararlanmasına bağlı olarak Kurumlar 
vergisi mükellefi olarak matrah artırımında bulunduğu yıllara ait zararların % 50’sini, 2011 ve izleyen 

yıllar karlarından mahsup edemeyecektir.  

 
Şirket’in 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla indirilebilir mali zararlardan ertelenmiş vergi varlığı tutarının 

hesaplanması sırasında kullanılabilir mali zararlarını yukarıdaki esaslara uygun olarak indirim konusu 

yapmıştır.   
 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktadır. Bu istisnalardan 

Şirket’e ilişkin olanı aşağıda açıklanmıştır: 
 

Kurumların tam mükellefiyete tabi bir başka kurumun sermayesine iştirakten elde ettikleri temettü 
kazançları (yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen 

kar payları hariç) kurumlar vergisinden istisnadır. 
 

Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin 

itibari değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasından sağlanan emisyon primi kazançları kurumlar 
vergisinden istisnadır. 
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DİPNOT 32 - GELİR VERGİLERİ (Devamı) 
 

Türkiye (devamı): 
 

Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim veya limited şirket mahiyetindeki bir şirketin 
(esas faaliyet konusu finansal kiralama veya her nevi menkul kıymet yatırımı olanlar hariç) 

sermayesine, kazancın elde edildiği tarihe kadar devamlı olarak en az bir yıl süreyle %10 veya daha 

fazla oranda iştirak eden kurumların, bu iştiraklerin kanunî veya iş merkezinin bulunduğu ülke vergi 
kanunları uyarınca en az %15 oranında (esas faaliyet konusu finansman temini veya sigortacılık 

olanlarda en az, Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oranında) kurumlar vergisi benzeri vergi yükü 

taşıyan ve elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin 
verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer ettikleri iştirak kazançları kurumlar vergisinden 

istisnadır. 
 

Kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimi temsilcileri (esas faaliyet konusu finansal 

kiralama veya her nevi menkul kıymet yatırımı olanlar hariç) aracılığı ile elde ettikleri ve iş yeri veya 
daimi temsilcinin bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az %15 oranında (esas faaliyet konusu 

finansman temini veya sigortacılık olanlarda en az Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oranında) 

kurumlar vergisi benzeri bir vergi yükü taşıyan ve elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin yıllık 
kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer ettikleri 

kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. 
 

Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, 
rüçhan hakkı, kurucu senedi ve intifa senetleri satışından doğan kazançlarının %75’i kurumlar 

vergisinden istisnadır. İstisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında 

tutulması ve 5 yıl süre ile işletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı 

izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir. 
 

1 Ağustos 2010 Tarihli ve 27659 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6009 sayılı 

Kanun’un 5. maddesi ile Anayasa Mahkemesinin 8 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
2009/144 sayılı Kararı ile iptal edilen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 69. maddesindeki 

“sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait” ibaresi yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenleme ile kazancın 

yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen ve sonraki dönemlere devreden yatırım indirimi istisnasından 
yıl sınırlaması olmaksızın yararlanılmaya devam edilmesi sağlanmakta, ancak, vergi matrahlarının 

tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutarın ise ilgili yıl kazanç 

tutarının %25’ini aşmaması öngörülmektedir. Yine yapılan değişiklikle, yatırım indirimden 

yararlanacak olanların kurumlar vergisi oranının %30 değil yürürlükteki oran (%20) olması esası 
benimsenmiştir.  
 

6009 Sayılı Kanun’la geçici 69. madde’ye eklenen % 25 lik sınırla ilgili “Şu kadar ki, vergi 

matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın 
% 25’ini aşamaz.” hükmü, Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle 18 Şubat 2012 tarihli ve 28208 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 9 Şubat 2012 tarihli ve E: 2010/93, K: 

2012/9 (Yürürlüğü Durdurma) sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin konuya ilişkin 
gerekçeli kararı 26 Temmuz 2013 tarihli ve 28719 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 



HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 
 

31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

72 

 

DİPNOT 32 - GELİR VERGİLERİ (Devamı) 
 

 

Rusya Federasyonu 
 

Rusya Federasyonu’nda yürürlükte bulunan kurumlar vergisi oranı %20’dir (2015: %20). 
 

Rusya’da vergi yılı takvim yılıdır ve takvim yılı dışındaki mali yıl sonlarına izin verilmemektedir. 
Kazançlar üzerinden vergiler yıllık bazda hesaplanır. Vergi ile ödemeler aylık ya da beyanname 

verenin seçimine bağlı olarak değişik hesaplama yöntemleriyle üç aylık ya da aylık yapılabilmektedir. 
 

Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı yılı takip eden 28 Mart’a kadar verilir. 
 

Rusya Federasyonu vergi sistemine göre mali zararlar, gelecekteki vergiye tabi gelirlerden mahsup 
edilmek üzere 10 yıl ileriye taşınabilir. 2007 yılından sonra indirilebilir mali zararlara ilişkin sınırlama 

kaldırılmıştır. Söz konusu dönemlerde mahsup edilmeyen zararlarla ilgili haklar kaybedilir.  
 

Vergi iadesi teknik olarak mümkün olmakla beraber genellikle vergi iadesi hukuki süreç sonucu elde 
edilmektedir. Ana ortaklık ve bağlı ortaklıklarının konsolide vergi raporlamasına ya da vergi 

ödemesine izin verilmemektedir. Genellikle yabancı ortaklara ödenen temettü ödemeleri %15 oranında 

stopaja tabidir. İkili vergi anlaşmalarına istinaden bu oran düşebilmektedir. 
 

Rusya Federasyonu’nda vergi mevzuatları, farklı yorumlara tabi olup, sık sık değişikliğe 

uğramaktadır. TME’nin faaliyetleri ile ilgili olarak vergi makamları tarafından vergi mevzuatının 

yorumlanması, yönetim ile aynı olmayabilir. 
 

 

Belarus 
 

Belarus’da yürürlükte bulunan kurumlar vergisi oranı %18’dir (2015: %18).  
 

Belarus’da vergi yılı bir takvim yılıdır. Vergi karı artarak hesaplanır. Vergi ile ilgili ödemeler, bir 
önceki yılın sonuçları veya beklenen cari yıl karı üzerinden üç ayda bir yapılmaktadır.  
 

Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı yılı takip eden 20 Mart tarihine kadar 

verilir. Mali zararların dönem kurum kazancından indirilmesine izin verilmemektedir. 
 

Vergi iadesi mümkün olabilmektedir. Ana ortaklık ve bağlı ortaklıklarının konsolide vergi 

raporlamasına ya da vergi ödemesine izin verilmemektedir. Genellikle yabancı ortaklara ödenen 

temettü ödemeleri %12 oranında stopaj vergisine tabidir. İkili vergi anlaşmalarında bu oran 
düşebilmektedir. 
 

Belarus’da vergi mevzuatları sık sık değişikliğe uğramaktadır. 
 

 
Kazakistan 
 

Kazakistan’da yürürlükte bulunan kurumlar vergisi oranı %20’dir (2015: %20). 
  

Kazakistan vergi kanunlarına göre vergiye tabi gelir, yıllık brüt gelir ile, yapılan düzeltmeleri dikkate 

alarak, vergi kanunlarında belirtilen indirilebilir giderler arasındaki fark olarak tanımlanır. Yıllık brüt 

gelir, vergi döneminde bir vergi mükellefi tarafından alınan veya tahakkuk ettirilen yerli veya yabancı 
kaynaklardan elde edilen gelir olarak tanımlanır. Bu tür gelirler parasal, maddi veya maddi olmayan 

olarak sınıflandırılabilir.  
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DİPNOT 32 - GELİR VERGİLERİ (Devamı) 
 

 

Kazakistan (devamı) 

 

İndirilecek giderler, bir şirketin gerçekleştirdiği vergiye tabi gelir getirici faaliyetleriyle doğrudan 
ilişkili olmalıdır. Kazakistan Kurumlar Vergisi uyarınca gelir ve giderlerin hesaplanmasında tahakkuk 

yöntemi uygulanır. Kazakistan Vergi Kanunu’na göre zararlar gelecekteki vergiye tabi gelirlerden 

mahsup edilmek üzere 10 yıl süreyle ertelenebilir. 
 

Kazakistan’da kurumlar vergisi için vergi dönemi bir takvim yılıdır. Kazakistan vergi mevzuatı 

uyarınca, vergi mükellefi raporlama yılının her ayın 25. gününden geç olmamak kaydıyla beklenen 

vergiye tabi gelirini tahmin etmek ve aylık ödemelerini yapmakla yükümlüdür. Yıllık Kurumlar 
Vergisi düzeltmeleri mali yılı izleyen 30 Eylül günü yapılmalıdır. Ödenmesi gereken Kurumlar 

Vergisi yükümlülüğü önceden hesaplanan miktardan farklı ise, vergi mükellefleri devam eden vergi 

yılında 20 Aralık’tan önce bu düzeltmeyi yapmalıdır. Kazakistan vergi mevzuatında avans ödemeleri 
ile ilgili diğer başka özel şartlarda yer almaktadır. Aşağıdaki şartları yerine getiren vergi mükellefleri 

Kurumlar Vergisi ödemesinden muaf tutulmaktadır.   
 

-Yıllık brüt geliri bir önceki döneme ait düzeltmeler yapıldıktan sonra devlet bütçe yasası tarafından 
belirlenmiş ve 1 Ocak’ta geçerli olan aylık oranın 325 katını geçmeyen vergi mükellefleri;  
 

-Devam eden vergi döneminde adli makamlar tarafından devlet tescilleri tamamlanan yeni vergi 
mükellefleri ile vergi dönemi sonrasındaki yeni vergi mükellefleri; 
 

-Vergi kurumları ile tescili devam eden vergi döneminde tamamlanan, vergi mükellefi olarak vergi 

makamlarına yeni kayıt olmuş yerleşik olmayan tüzel kişiler ile bir şubesi ya da ofisi olmayan 
Kazakistan’da yerleşik bir işyeri olmadan faaliyet gösteren şirketler. Bu şirketlerin muafiyetleri bir 

sonraki vergi döneminde de geçerlidir. 
 

31 Mart 2016 tarihi itibarıyla her bir ülkedeki yürürlükteki vergi mevzuatları dikkate alınarak 

ertelenmiş vergi hesaplamasında kullanılan vergi oranları aşağıdaki gibidir: 
 

   Vergi 

Ülke   oranları (%) 

 

Almanya   28,0 
Belarus   18,0 

Rusya   20,0 

Kazakistan   20,0 

Hollanda   25,0 
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DİPNOT 32 - GELİR VERGİLERİ (Devamı) 
 

Ertelenmiş Vergi 

 
Grup, ertelenmiş gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin Türkiye Muhasebe 

Stardartları ve vergi finansal tabloları arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan 

geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu geçici farklar gelir ve giderlerin, 

Türkiye Muhasebe Standartları ve vergi kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde 
muhasebeleşmesinden ve devreden mali zarardan kaynaklanmaktadır.  

 

Gelecek dönemlerde gerçekleşecek uzun vadeli geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre 
hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanacak oranlar bilanço tarihlerinde 

geçerli vergi oranları olup yukarıdaki tabloda ve açıklamalarda bu oranlara yer verilmiştir.  

 
Ayrı birer vergi mükellefi olan bağlı ortaklık ve iş ortaklıklarının finansal tablolarında yer alan 

ertelenmiş vergi varlıklarını ve yükümlülüklerini net göstermiş olmalarından dolayı Grup’un konsolide 

bilançosuna söz konusu net sunum şeklinin etkileri yansımıştır. Aşağıdaki tabloda yer alan geçici 

farklar ile ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri ise brüt değerler esas alınarak 
hazırlanmaktadır.  

 
31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (51.310.383) (52.652.797)

Ertelenmiş vergi varlıkları 11.020.456 10.005.631

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, net (40.289.927) (42.647.166)  
 

31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla geçici farklar ve ertelenmiş vergi (yükümlülüğü) / 

varlığı’nın açıklanan vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir: 

2016 2015 2016 2015

Kıdem tazminatı ve izin  

    yükümlülüğü karşılıkları 55.130.284 54.436.023 11.026.057 10.887.205

Ticari alacakların kayıtlı değeri ile vergi 

   matrahları arasındaki net fark 22.834.555 21.359.086 4.566.910 4.271.817

Yatırım amaçlı gayrimenkuller

 gerçeğe uygun değer düzeltmesi (54.795.197) (58.842.740) (2.112.279)      (2.942.134)      

Ertelenmiş gelirler 2.767.659 2.146.243 553.532 429.249

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların

   kayıtlı değeri ile vergi matrahları 

   arasındaki net fark (339.948.931) (302.838.414) (65.528.483) (59.112.035)

Diğer, net 55.854.182 26.520.838 11.204.336 3.818.732

Toplam (258.157.448) (257.218.964) (40.289.927) (42.647.166)

geçici farklar varlıkları / (yükümlülükleri)

Toplam Ertelenmiş vergi 
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DİPNOT 32 - GELİR VERGİLERİ (Devamı) 
 

31 Mart 2016 tarihi itibarıyla ertelenmiş vergi varlığı hesaplanmayan mahsup edilebilecek mali zararlar 

82.371.464 TL’dir (31 Aralık 2015: 278.461.083 TL). 
 

Ertelenmiş vergi varlığı hesaplanmayan mali zararların kullanılabilecekleri yıllar aşağıda belirtilmiştir: 
 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

2015         26.257.169                     -   

2016         10.568.735        26.944.782 

2017           7.959.086        10.845.505 

2018           9.577.026          8.167.515 

2019           8.672.159          9.826.695 

2020           6.800.638          8.887.201 

2021           3.331.481        20.042.557 

2022           8.782.152          6.336.104 

2023              423.018        25.287.224 

2024                      -          56.889.891 

2025                      -         105.233.609 

Toplam 82.371.464 278.461.083

31 Mart 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait net ertelenmiş vergi 

yükümlülüklerinin hareketi aşağıda belirtilmektedir: 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Mart 2016 31 Mart 2015

1 Ocak (42.647.166) (58.815.481)

Konsolide kar veya zarar tablosundaki ertelenmiş

   vergi geliri 3.924.737 (8.936.093)

Aktüeryal kayıp / (kazanç) 443.178 (331.433)

Yabancı para çevrim farkları (2.010.676) (4.450.135)

Bağlı ortaklık çıkışı (Dipnot 35) - (2.244.548)

31 Mart (40.289.927) (74.777.690)

 

31 Mart 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait net vergi (geliri) / gideri aşağıda 

özetlenmiştir:  

 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Mart 2016 31 Mart 2015

Dönem vergi gideri 76.503 (3.917.161)

Ertelenen vergi geliri (3.924.737) (8.936.093)

Toplam (3.848.234) (12.853.254)  
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DİPNOT 32 - GELİR VERGİLERİ (Devamı) 
 

31 Mart 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait konsolide kar veya zarar 

tablosundaki cari dönem vergi gideri ile konsolide vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi karlar 

üzerinden cari vergi oranı kullanılarak hesaplanan vergi (geliri) / giderinin mutabakatı aşağıdaki 

gibidir: 
 

31 Mart 2016 31 Mart 2015

Vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi zarar (24.933.083) 14.883.104

Ülkelerin farklı etkin vergi oranından hesaplanan 

   cari dönem vergisi (5.183.846) 1.362.319

Vergiye konu olmayan giderler (17.188.298) 5.863.384

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların

    zararlarındaki payların etkisi 55.296 72.580

Kullanılan geçmiş yıl zararları - (180.427)

Ertelenen vergi varlığı hesaplanmayan mali zararların etkisi 1.636.261 10.074.692

Vergiye konu olmayan gelirler (195.485) (1.375.379)

Diğer, net 17.027.838 (2.963.915)

Vergi gideri / (geliri) (3.848.234) 12.853.254
 

DİPNOT 33 - PAY BAŞINA KAZANÇ / (KAYIP) 
 

Pay başına kazanç/(kayıp) miktarı, ana ortaklığa ait net dönem (zararının)/karının Şirket hisselerinin 
yıl içindeki ağırlıklı ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplanır. 31 Mart tarihleri itibarıyla pay 
başına kazanç/(kayıp) aşağıdaki gibidir: 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Mart 2016 31 Mart 2015

Net dönem karı / (zararı) (18.403.005) 6.171.976

Çıkarılmış adi hisselerin ağırlıklı    

   ortalama adedi (Beheri 1 TL) 552.000.000 552.000.000

Pay başına kayıp (Kr)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına (kayıp) (0,0333) 0,0112  
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DİPNOT 34 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 
 

Bilanço tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar ile 31 Mart 

2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri itibarıyla ilişkili taraflarla 

yapılan işlemlerin özeti aşağıda sunulmuştur:   
 

i) İlişkili taraf bakiyeleri: 
 

İlişkili taraflardan kısa vadeli alacaklar: 
 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

İlişkili taraflardan ticari alacaklar

Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. 

   ("Medyanet") (1) 15.209.764 13.357.138

Doğan Gazetecilik A.Ş. ("Doğan Gazetecilik") (2)
9.415.791 7.703.561

Doğan Media Int. GmbH ("Doğan Media") (3) 2.292.051 1.193.282

Doğan Dağıtım Satış ve Pazarlama A.Ş. ("Doğan Dağıtım") (4) 2.208.974 2.034.769

Doğan TV Holding A.Ş. ("Doğan TV Holding") (5) 1.098.241 1.142.928

Doğan Müzik Kitap A.Ş. 244.122 165.828

Diğer 979.925 774.822

31.448.868 26.372.328  
 

(1) Doğan İnternet’in Grup’un internet siteleri üzerinden yaptığı internet reklam satışlarından kaynaklanan 

alacaklardır. 
(2) Doğan Gazetecilik gazetelerinin Grup’un matbaalarında basımından doğan alacaklardır. 
(3) Doğan Media gazetelerinin Hürriyet Frankfurt Almanya tesislerinde basılması ile ilan ve reklam 

satışlarından kaynaklanan alacaklardır. 
(4) Grup’un gazetelerinin günlük dağıtımından doğan alacaklardır. 
(5) Hürriyet ile Doğan TV Holding aynı binada faaliyet göstermekte olup, Hürriyet’e kesilen bina gideri 

faturalarının Doğan TV Holding’e yansıtılan kısmından kaynaklanmaktadır. 
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DİPNOT 34 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 
 

i) İlişkili taraf bakiyeleri (Devamı): 
 

 

İlişkili taraflara kısa vadeli borçlar: 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

İlişkili taraflara ticari borçlar

Doğan Media 
(1)

13.327.395 13.584.901

Milta (2) 2.683.734 1.907.577

Doğan Faktoring Hizmetleri A.Ş. ("Doğan Faktoring") 
(3)

1.330.272 1.543.361

DTES Elektrik Enerji Toptan Satış A.Ş. (“DTES”) 
(4)

1.263.460 1.441.065

Ortadoğu Otomotiv Ticaret A.Ş. (“Ortadoğu Otomotiv”)
 (5)

1.024.446 399.968

DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. (“Kanal D”) 
(6)

787.119 1.010.264

Doğan TV Dijital Platform İşl. A.Ş. (Doğan TV Digital”) 
(7)

575.940 913.055

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 
   

("Doğan Holding")
 (8)

505.367 153.886

Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık

  (“Doruk Televizyon”) 
(9)

289.393 388.349

Doğan Dış Ticaret 
(10)

191.574 1.880.094

D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş.

   ("D Yapım Reklamcılık") 
(11)

15.423 60.467

Diğer 528.884 837.303

22.523.007 24.120.290
 

 

(1) Doğan Media gazetelerinin Hürriyet Frankfurt Almanya tesislerinde basılması hizmeti karşılığında  peşin ödediği 
tutarlardan oluşmaktadır. 

(2) Araç kiralama ve rezervasyon hizmetlerinden kaynaklanmaktadır.  
(3) Doğan Faktoring’ten alınan tahsilat hizmeti komisyonu ve faktoring borçlarından oluşmaktadır. 
(4) Hürriyet binası ve bölge baskı tesisleri için elektrik enerjisi sağlama hizmeti alımından kaynaklanmaktadır. 
(5) Ofis kiralama hizmetinden kaynaklanmaktadır. 
(6) Grup’un aldığı reklam hizmetlerinden kaynaklanmaktadır. 
(7) Grup bu firmadan internet erişim hizmeti almaktadır. 
(8) Mali, hukuk, bilgi işlem ve diğer alanlardaki danışmanlık hizmetleri ile diğer hizmetlerden kaynaklanmaktadır. 
(9) Grup'un haber ve ticari reklam hizmeti alımından kaynaklanmaktadır. 
(10) Doğan Dış Ticaret, Grup’un hammadde tedarikini yapmaktadır. 
(11) Hürriyet Gazetesi reklam filmleri için alınan prodüksiyon hizmetlerinden kaynaklanmaktadır. 
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DİPNOT 34 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 

 

ii) İlişkili taraflarla yapılan önemli işlemler:  
 

31 Mart 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkili taraf işlemleri aşağıdaki 
gibidir: 
 

İlişkili taraflara önemli hizmet ve ürün satışları: 

 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Mart 2016 31 Mart 2015

Doğan Dağıtım A.Ş. (1) 24.736.841 23.468.781

Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. (2) 6.690.645 5.697.447

Doğan Gazetecilik A.Ş. (3) 5.967.411 6.267.334

Doğan Media International (4) 1.376.198 1.671.953

Mozaik İletişim A.Ş. (5) 301.070 660.444

Kanal D (5) 205.399 598.689

Doğan ve Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Ticaret A.Ş. (5) 108.523 78.827

Doğan Burda Dergi A.Ş. (5) 85.647 111.227

Doğan Müzik Kitap (5) 65.164 82.091

D Market (5) 61.228 465.067

Diğer 293.716 458.438

39.891.842 39.560.298    

(1) Grup, günlük gazete satışını Doğan Dağıtım’a yapmaktadır. 
(2) Grup’un internet reklam satışları Doğan İnternet aracılığıyla yapılmaktadır. 
(3) Doğan Gazetecilik tarafından sahip olunan gazeteler Grup’un baskı tesislerinde basılmaktadır.  
(4) Hürriyet Gazetesi’nin Avrupa baskısının reklam ve gazete satışı Doğan Media aracılığıyla yapılmaktadır. 
(5) Grup'un ticari reklam satışından kaynaklanmaktadır. 
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DİPNOT 34 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 
 

ii) İlişkili taraflarla yapılan önemli işlemler (Devamı) 
 

İlişkili taraflardan önemli hizmet ve mamul alımları: 
 

 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Mart 2016 31 Mart 2015

Doğan Dış Ticaret 
(1)

22.886.026 20.272.565

Doğan Dağıtım 
(2)

4.903.022 4.289.930

DTES 
(3)

2.291.909 1.738.643

Doğan Haber Ajansı A.Ş. 

   ("Doğan Haber Ajansı")
(4)

2.097.296 -

Ortadoğu Otomotiv 
(5)

1.422.299 1.362.781

Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. (6) 1.162.935 1.239.929

Doğan Holding 
(7)

938.926 1.086.655

Milta 
(8)

932.622 892.531

Kanal D 
(9)

829.778 877.755

Doğan TV Digital 
(10)

720.919 690.365

Dogan Burda 329.127 207.157

Mozaik 
(11)

304.189 293.416

Doruk Televizyon 245.417 76.191

Diğer 1.394.845 1.287.853

40.459.310 34.315.771
 

(1) Grup’un hammadde tedarikini yapmaktadır.  
(2) Grup’a gazete dağıtım hizmeti sağlamaktadır. 
(3)  Hürriyet binası ve bölge baskı tesisleri için elektrik enerjisi sağlama hizmeti sunmaktadır. 
(4) Haber hizmeti sağlamaktadır. İlgili bağlı ortaklık 27 Mart 2015 tarihinde Doğan Şirketler Grubu Holding’e satılmıştır. 
(5) Ofis kiralama ve hizmet alımlarından kaynaklanmaktadır. 
(6) Grup, bu şirketten internet erişim hizmeti almaktadır. 
(7) Mali, hukuk, bilgi işlem ve diğer alanlardaki danışmanlık hizmetleri ile diğer hizmetlerden kaynaklanmaktadır. 
(8) Araç kiralama ve rezervasyon hizmetlerinden kaynaklanmaktadır.  
(9) Grup’un aldığı reklam hizmetlerinden kaynaklanmaktadır. 
(10) Grup’a internet reklam satışı ve altyapı hizmeti sağlamaktadır. 
(11) Grup’un aldığı çağrı merkezi hizmet bedeli ve Mozaik’in satışını yaptığı D-Smart kanallarından alınan reklam 

hizmetlerinden kaynaklanmaktadır. 
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DİPNOT 34 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 
 

ii) İlişkili taraflarla yapılan önemli işlemler (Devamı) 

1 Ocak - 1 Ocak -

Diğer gelirler 31 Mart 2016 31 Mart 2015

Doğan Dış Ticaret 
(1)         371.462         357.261 

Doğan Media International         139.667         119.370 

Doğan Dağıtım         126.146         148.553 

Doğan Gazetecilik          19.497           11.476 

Doğan Holding                 -        3.931.929 

Diğer         138.809      6.752.470 

795.581 11.321.059
 

 

 (1) Depo kira gelirlerinden oluşmaktadır. 

 

İlişkili taraflarla ilgili 795.581 TL (31 Mart 2015: 11.321.059 TL) tutarındaki diğer gelirler 

bakiyesinin 540.722 TL’lik (31 Mart 2015: 531.595 TL) kısmı Hürriyet’in Grup şirketlerinden elde 

ettiği kira gelirlerinden oluşmaktadır.  

Maddi ve maddi olmayan 1 Ocak - 1 Ocak -

duran varlık alımları: 31 Mart 2016 31 Mart 2015

D-Market 369               618 

Doğan Holding -            1.834 

369 2.452
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DİPNOT 34 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 

 

ii) İlişkili taraflarla yapılan önemli işlemler (Devamı):  

 

1 Ocak - 1 Ocak -

Finansal giderler: 31 Mart 2016 31 Mart 2015

Doğan Faktoring 
(1)

        165.497 155.513

Milta       43.017    -

208.514 155.513  
 

(1) Hürriyet’in gazetede yayınlanan ticari ilanlarının faturalanması ve kontrolü ile ticari ilan alacaklarının 
tahsilatı Doğan Faktoring tarafından yapılmakta olup, bu hizmet için ödenen komisyonlar finansal giderler 
içerisinde izlenmektedir 

 
iii) Kilit Yönetici Personel: 
 

Şirket, kilit yönetici personelini yönetim kurulu üyeleri ve icra kurulu üyeleri olarak belirlemiştir. Kilit 
yönetici personele sağlanan faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası, ulaşım ve işten ayrılma sonrası 

sağlanan faydalardan oluşmaktadır.  

 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Mart 2016 31 Mart 2015

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar      2.170.142 1.686.076

İşten ayrılma sonrası faydalar         579.770                 -   

     2.749.912      1.686.076  
 



HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 
 

31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

83 

 

DİPNOT 35 - BAĞLI ORTAKLIK SATIŞI 
 

Grup’un 2015 yılı içerisinde elden çıkardığı bağlı ortaklıklar aşağıdadır: 
 

- Doğan Haber Ajansı  
 

-  Grup, 27 Mart 2015 tarihinde bağlı ortaklığı Doğan Haber Ajansı’nı 3.466.492 TL bedel ile 

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’ye devretmiştir.  

 

Elden çıkarılan net varlıkların defter değeri 31 Aralık 2015

Dönen varlıklar

   Nakit ve nakit benzerleri                      640.363    

   Ticari alacaklar                   6.838.442    

   Diğer alacaklar                   1.887.118    

Duran varlıklar

   Diğer alacaklar                      408.839    

   Maddi duran varlıklar                   1.888.333    

   Maddi olmayan duran varlıklar                        62.135    

   Ertelenen vergi varlığı                   2.244.548    

Kısa vadeli yükümlülükler

   Ticari borçlar 3.005.168

   Diğer borçlar 688.172

   Diğer kısa vadeli karşılıklar 4.127.488

   Diğer kısa vadeli yükümlülükler 1.031.763

Uzun vadeli yükümlülükler

   Kıdem tazminatı karşılığı 5.964.030

Elden çıkarılan net varlıklar (846.843)

Grup'un hakim ortağı ile gerçekleştirdiği için 

   doğrudan özkaynaklarda kaydedilen satış fazlası

Satış bedeli: 3.466.492

  Nakit ve nakit benzeri olarak ödenen bedeller

Satıştan kaynaklanan net nakit girişi:

  (Eksi) elden çıkarılan nakit ve nakit benzerleri (640.363)                      

  Toplam elde edilen nakit bedeli 2.826.129                     

Grup'un hakim ortağı ile gerçekleştirdiği için 

   doğrudan özkaynaklarda kaydedilen satış fazlası 4.805.415

  



HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 
 

31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT 

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

84 

 

DİPNOT 36 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 

DÜZEYİ  
 

36.1 Finansal Risk Yönetimi 
 
(i) Faiz oranı riski 
 
Grup’un faiz oranına duyarlı finansal araçlarını gösteren tablo aşağıdaki gibidir: 
 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Sabit faizli finansal araçlar

Banka mevduatları (Dipnot 5)              18.644.785 81.007.641 

Finansal yükümlülükler (Dipnot 7) 225.898.490 274.760.335

Değişken faizli finansal araçlar

Finansal yükümlülükler (Dipnot 7) 44.942.821 41.248.822  
 
Grup, faiz haddi bulunduran varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin 

etkisinden doğan faiz oranı riskine açıktır. Grup yönetimi, faiz oranına duyarlı varlık ve 

yükümlülüklerinin vadelerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetme prensibi 

çerçevesinde, faiz doğuran varlıklarını kısa vadeli yatırım araçlarında değerlendirmektedir. Ayrıca 
Grup, faiz takası sözleşmelerinin sınırlı kullanımı ile değişken faizli banka borçlarından kaynaklanan 

faiz riskinden kendini korumaktadır.  

 
Değişken faiz oranlı alınan krediler Grup’u nakit akış riskine maruz bırakmaktadır. Sabit oranlı alınan 

krediler Grup’u gerçeğe uygun değer riskine maruz bırakmaktadır. 31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 

tarihleri itibarıyla Grup’un değişken faiz oranlı finansal borçları ağırlıklı olarak Dolar ve Avro para 
birimi cinsindendir. 

 

31 Mart 2016 tarihinde ABD Doları ve Avro para birimi cinsinden olan kredilerin faizi 100 baz puan 

yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı değişken kredilerden oluşan 
yüksek/düşük faiz gideri sonucu vergi ve ana ortaklık öncesi net dönem karı 245.113 TL  

(31 Aralık 2015: 120.578 TL) daha düşük/yüksek olacaktı. 
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DİPNOT 36 -FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
36.1 Finansal Risk Yönetimi (Devamı) 
 
(ii) Likidite riski 
 
Grup’un finansal yükümlülüklerinden kaynaklanan likidite riskini gösteren tablo aşağıdaki gibidir: 

Defter Sözleşme uyarınca 3 aydan 3 – 12 ay 1 – 5 yıl 5 yıldan

31 Mart 2016 değeri nakit çıkışlar toplamı kısa arası arası uzun

Finansal yükümlülükler

Finansal borçlar (Dipnot 7) 270.841.311 312.720.443 27.564.464 152.787.068 132.368.911 -

Ticari borçlar

   -İlişkili taraf(Dipnot 34) 22.523.007 22.523.007 22.523.007 - - -

   -Diğer(Dipnot 9) 46.339.486 46.590.785 46.590.785 - - -

Diğer borçlar

   -Diğer (Dipnot 10) 7.101.486 7.101.486 6.311.147 - 790.339 -

Defter Sözleşme uyarınca 3 aydan 3 – 12 ay 1 – 5 yıl 5 yıldan

31 Aralık 2015 değeri nakit çıkışlar toplamı kısa arası arası uzun

Finansal yükümlülükler

Finansal borçlar (Dipnot 7) 316.009.157 323.735.343 16.014.698 244.577.211 63.143.434 -

Ticari borçlar

   -İlişkili taraf(Dipnot 34) 24.120.290 24.120.290 24.120.290 - - -

   -Diğer(Dipnot 9) 36.660.202 36.936.916 36.936.916 - - -

Diğer borçlar

   -İlişkili taraf(Dipnot 34) - - - - - -

   -Diğer (Dipnot 10) 9.294.275 9.294.275 8.595.760 - 698.515 -
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DİPNOT 36 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 
DÜZEYİ (Devamı) 

 

36.1 Finansal Risk Yönetimi (Devamı) 
 

(ii) Likidite riski (Devamı) 
 

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli miktarda nakit ve süratli şekilde nakde çevrilebilen menkul 

kıymet sağlamak, yeterli kredi imkanları yoluyla fonlamayı mümkün kılmak ve açık pozisyonu 

kapatabilme yeteneğinden oluşmaktadır. Grup, iş ortamının dinamik içeriğinden dolayı, kredi 
yollarının hazır tutulması yoluyla fonlamada esnekliği amaçlamıştır. 
 

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek 
kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. Grup 
yönetimi, 6 aylık hammadde alımını karşılayacak miktarda nakit ve nakit benzeri varlığı tutmayı 
hedeflemektedir. 
 

Likidite tablosu, bilanço tarihi itibarıyla kontratın vade tarihine kadar olan geri kalan dönemi baz 
alarak, Grup’un net finansal yükümlülüklerinin, uygun vade gruplaması yaparak analizini sağlar. 
Tabloda belirtilen tutarlar kontrata bağlı iskonto edilmemiş nakit akımlarıdır. Vadesi 12 aydan kısa 
olan bakiyeler iskonto tutarının önemsiz düzeyde olması sebebiyle kayıtlı değerlerine eşittirler. 
 

Grup’un 31 Mart 2016 tarihinde 1 yıldan uzun vadeli 118.007.038 TL tutarında banka kredisi 
bulunmaktadır (31 Aralık 2015: 62.343.476 TL) (Dipnot 7).  
 

 

(iii) Kredi riski 
 

Kredi riski, Grup’un taraf olduğu sözleşmelerde karşı tarafların yükümlülüklerini yerine getirememe 
riskidir. Grup kredi riskini, temel olarak kredi değerlendirmeleri ve karşı taraflara kredi limitleri 
belirlenerek tek bir karşı taraftan toplam riskin sınırlandırılması yöntemiyle kontrol etmektedir. Kredi 
riski, müşteri tabanını oluşturan kuruluş sayısının sayıca çok olması dolayısıyla büyük ölçüde 
dağıtılmaktadır.   
 

Ticari alacaklar için yaşlandırma analizi: 
 

31 Mart 2016 tarihi itibarıyla 107.237.116 TL (31  Aralık 2015: 100.759.992 TL), tutarında vadesi 

geçmiş ticari alacak şüpheli alacak olarak değerlendirilmemiştir. Grup, sektörün dinamikleri ve 

şartlarından dolayı 3 aya kadar olan gecikmeler için herhangi bir tahsilat riski öngörmemektedir. Grup, 
vadesi  geçmiş tahsil edemediği alacakları için vade farkı uygulayarak ticari alacaklarını yeniden 

yapılandırmaktadır ve/veya ipotek, kefalet, teminat senedi gibi teminatlar bulundurması sebebiyle 

herhangi bir tahsilat riski öngörmemektedir. 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla söz konusu alacaklar için 

8.261.764 TL (31 Aralık 2015: 9.549.566 TL) tutarında ipotek ve kefalet bulunmaktadır.  
 

31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 itibarıyla vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış ticari 
alacakların yaşlandırma analizi aşağıdaki gibidir: 
 

İlişkili taraflar Diğer alacaklar İlişkili taraflar Diğer alacaklar

0-1 ay arası 3.895.363 24.687.608 783.160 22.016.950
1-3 ay arası 273.832 30.204.347 5.720.794 26.149.943
3-6 ay arası 7.360.934 20.318.350 2.938.670 19.564.300
6-12 ay arası 102.394 13.388.148 344.921 18.758.692
1-2 yıl arası 1.190.211 5.815.929 127.422 4.355.140

12.822.734 94.414.382 9.914.967 90.845.025

31 Mart 2016 31 Aralık 2015
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DİPNOT 36 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 
DÜZEYİ (Devamı) 

 
36.1 Finansal Risk Yönetimi (Devamı) 

 
(iii) Kredi riski (Devamı) 
 
31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla vadesi geçmiş ve değer düşüklüğüne uğramış ticari 
alacakların ve diğer dönen varlıkların yaşlandırma analizi aşağıdaki gibidir: 
 

Değer düşüklüğüne uğrayan 31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Vadesi 0 - 3 ay geçmiş 324.864 206.440

Vadesi 3 - 6 ay geçmiş 138.420 273.314

Vadesi 6 aydan fazla geçmiş 52.418.030 50.678.924

Toplam değer düşüklüğü karşılığı (Dipnot 9, 34.i) (52.881.314) (51.158.678)
 

31 Mart 2016 itibarıyla vadesi geçmiş ve değer düşüklüğüne uğramış ilişkili taraflardan alacak 
bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: 799.004 TL). 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla vadesi geçmemiş ancak 
değer düşüklüğüne uğrayan ticari alacak bulunmamaktadır. 
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DİPNOT 36 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 

36.1 Finansal Risk Yönetimi (Devamı) 
 

(iii) Kredi riski (Devamı) 
 

31 Mart 2016 tarihinde finansal araç türleri itibarıyla Grup'un maruz kaldığı kredi risklerini gösteren tablo aşağıdaki gibidir: 

Kredi riski

Bankalardaki Türev Diğer 

31 Mart 2016 İlişkili taraf Diğer İlişkili taraf Diğer mevduat araçlar varlıklar

Raporlama tarihi itibariyle

   maruz kalınan azami kredi riski 31.448.868 185.822.181 - 1.974.849 35.841.519 - 15.888

   - Azami riskin teminat ile güvence

    altına alınmış kısmı - 14.735.697 - - - - -

A. Vadesi geçmemiş/değer düşüklüğüne uğramamış 

       finansal varlıkların net defter değeri 18.626.134 91.407.799 - 1.974.849 35.841.519 - 15.888

       - Teminat ile güvence altına alınmış kısmı - 6.056.037 - - - - -

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde

       vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış 

       sayılacak finansal varlıkların defter değeri - - - - - - -

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne

       uğramamış varlıkların net defter değeri 12.822.734 94.414.382 - - - - -

       - Teminat ile güvence altına alınmış kısmı - 8.679.660 - - - - -

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların

       net defter değerleri

       - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 52.881.314 - (521.346) - - -

           - Değer düşüklüğü (-) - (52.881.314) - 521.346 - - -

           - Net değerin teminat ile güvence

              altına alınmış kısmı - - - - - - -

        - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)

           - Değer düşüklüğü (-) - - - - - - -

           - Net değerin teminat ile güvence

             altına alınmış kısmı - - - - - - -

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - - - -

Ticari alacaklar Diğer alacaklar
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DİPNOT 36 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 

36.1 Finansal Risk Yönetimi (Devamı) 
 

(iii) Kredi riski (Devamı) 
 

31 Aralık 2015 tarihinde finansal araç türleri itibarıyla Grup'un maruz kaldığı kredi risklerini gösteren tablo aşağıdaki gibidir: 
Bankalardaki Türev Diğer 

31 Aralık 2015 İlişkili taraf Diğer İlişkili taraf Diğer mevduat araçlar varlıklar

Raporlama tarihi itibariyle

   maruz kalınan azami kredi riski 26.372.328 181.683.764 - 2.438.371 86.711.799 - 15.888

   - Azami riskin teminat ile güvence

    altına alınmış kısmı - 15.578.264 - - - - -

A. Vadesi geçmemiş/değer düşüklüğüne uğramamış 

       finansal varlıkların net defter değeri 16.457.361 90.838.739 - 2.438.371 86.711.799 - 15.888

       - Teminat ile güvence altına alınmış kısmı - 6.028.698 - - - - -

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde

       vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış 

       sayılacak finansal varlıkların defter değeri - - - - - - -

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne

       uğramamış varlıkların net defter değeri 9.914.967 90.845.025 - - - - -

       - Teminat ile güvence altına alınmış kısmı - 9.549.566 - - - - -

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların

       net defter değerleri

       - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) 799.004 50.359.674 - 645.487 - - -

           - Değer düşüklüğü (-) (799.004) (50.359.674) - (645.487) - - -

           - Net değerin teminat ile güvence

              altına alınmış kısmı - - - - - - -

        - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)

           - Değer düşüklüğü (-) - - - - - - -

           - Net değerin teminat ile güvence

             altına alınmış kısmı - - - - - - -

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - - - -

Diğer alacaklarTicari alacaklar
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DİPNOT 36 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 

DÜZEYİ (Devamı) 
 

36.1 Finansal Risk Yönetimi (Devamı) 
 

(iv) Yabancı para (döviz) kuru riski 

 

Grup, döviz cinsinden borçlu bulunulan tutarların fonksiyonel para birimine çevrilmesinden dolayı kur 
değişikliklerine bağlı döviz kuru riskine sahiptir. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile 

takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. 

 

Grup, yurt içindeki ve yurtdışındaki yatırımlarını finanse etmek için alınan dövizli banka kredileri 
nedeniyle borçlu bulunulan meblağların TL’ye çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden doğan döviz 

kuru riskine maruz kalmaktadır (Bu risk, yapılan düzenli toplantılarda takip edilmektedir). Bilanço 

kalemlerinden doğan kur riskini en aza indirmek amacı ile atıl nakit varlığının bir kısmı yabancı para 
yatırımlarda değerlendirilmekte ve çeşitli türev enstrümanlar kullanmaktadır. 

 

Grup’un kur riski yönetim politikası her bir para birimi için gerçekleşecek tahmini 3 ile 6 aylık 
hammadde alımını ve kredi geri ödemelerini karşılayacak kadar dövizli mevduat tutmak şeklindedir. 

Ancak bu politika, yönetimce gerekli görüldüğünde piyasa şartları çerçevesinde revize edilebilecektir. 

 

31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla Grup’un yabancı para varlıklarının ve borçlarının 
TL karşılıkları aşağıdaki gibidir: 

 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Varlıklar 11.604.993 70.627.040

Yükümlülükler (286.798.073) (150.618.593)

Net döviz pozisyonu (275.193.080) (79.991.553)

 
 

31 Mart 2016 tarihi itibarıyla aktif ve pasifte yer alan döviz bakiyeleri şu kurlarla çevrilmiştir: 2,8334 
TL= 1 ABD Doları ve 3,2081 TL=1 Avro (31 Aralık 2015: 2,9076 TL= 1 ABD Doları ve 3,1776 

TL=1 Avro). 
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DİPNOT 36 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE  

DÜZEYİ (Devamı) 
 
36.1 Finansal Risk Yönetimi (Devamı) 
 

(iv) Yabancı para döviz kuru riski (Devamı) 
 

Aşağıdaki tablo 31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla Grup’un yabancı para pozisyonu riskini 

özetlemektedir. Grup tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve yükümlülüklerin kayıtlı tutarları yabancı 

para cinslerine göre aşağıdaki gibidir: 

Toplam ABD Diğer

31 Mart 2016 TL Karşılığı Doları Avro TL Karşılığı

1. Ticari Alacak 6.273.843               112.232 1.762.104 302.839

2a. Parasal Finansal 

      Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil) 4.487.346 444.297 1.001.619 15.181

2b. Parasal Olmayan  Finansal Varlıklar - - - -

3. Diğer 827.763 167.550 - 353.027

4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 11.588.952 724.079 2.763.723 671.047

5. Ticari Alacaklar - - - -

6a. Parasal Finansal Varlıklar - - - -

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - -

7. Diğer 16.041 - 5.000 -

8. Duran Varlıklar (5+6+7) 16.041 - 5.000 -

9. Toplam Varlıklar (4+8) 11.604.993 724.079 2.768.723 671.047

10. Ticari Borçlar 243.987.602 85.455.222 519.293 192.832

11. Finansal Yükümlülükler 34.331.226 - 10.701.420 -

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 6.972.208 98.160 1.768.666 1.020.024

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - -

13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 285.291.036 85.553.382 12.989.379 1.212.856

14. Ticari Borçlar - - - -

15. Finansal Yükümlülükler 1.507.038 - 469.760 -

16a. Parasal Olan - - -

       Diğer Yükümlülükler - - - -

16b. Parasal Olmayan 

        Diğer Yükümlülükler - - - -

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 1.507.037 - 469.760 -

18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 286.798.073 85.553.382 13.459.139 1.212.856

19. Bilanço dışı türev araçların 

      net varlık/yükümlülük pozisyonu (19a-19b) - - - -

19a. Aktif karakterli bilanço dışı 

        döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı - - - -

19b. Pasif karakterli bilanço dışı 

        döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı - - - -

20. Net yabancı para varlık 

       yükümlülük pozisyonu (9-18+19) (275.193.080) (84.829.303) (10.690.416) (541.809)

21. Parasal kalemler net yabancı para 

      varlık / yükümlülük pozisyonu 

     (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) (276.036.884) (84.996.853) (10.695.416) (894.836)

22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal 

      araçların toplam gerçeğe uygun değeri - - - -
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(Devamı) 
 

36.1 Finansal Risk Yönetimi (Devamı) 
 

(iv) Yabancı para döviz kuru riski (Devamı) 

Toplam ABD Diğer

31 Aralık 2015 TL Karşılığı Doları Avro TL Karşılığı

1. Ticari Alacak 5.856.990 90.876 1.653.914 337.282

2a. Parasal Finansal 

      Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil) 64.217.366 21.001.731 925.923 210.520

2b. Parasal Olmayan  Finansal Varlıklar - - - -

3. Diğer 536.796 144.550 - 116.502

4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 70.611.152 21.237.157 2.579.837 664.304

5. Ticari Alacaklar - - - -

6a. Parasal Finansal Varlıklar - - - -

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - -

7. Diğer 15.888 - 5.000 -

8. Duran Varlıklar (5+6+7) 15.888 - 5.000 -

9. Toplam Varlıklar (4+8) 70.627.040 21.237.157 2.584.837 664.304

10. Ticari Borçlar 5.625.457 269.909 875.632 2.058.261

11. Finansal Yükümlülükler 136.435.825 35.231.455 10.698.907 -

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 6.713.836 98.160 1.768.666 808.313

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - -

13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 148.775.118 35.599.524 13.343.205 2.866.574

14. Ticari Borçlar - - - -

15. Finansal Yükümlülükler 1.843.475 - 580.149 -

16a. Parasal Olan - - -

       Diğer Yükümlülükler - - - -

16b. Parasal Olmayan 

        Diğer Yükümlülükler - - - -

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 1.843.475 - 580.149 -

18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 150.618.593 35.599.524 13.923.354 2.866.574

19. Bilanço dışı türev araçların 

      net varlık/yükümlülük pozisyonu (19a-19b) - - - -

19a. Aktif karakterli bilanço dışı 

        döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı - - - -

19b. Pasif karakterli bilanço dışı 

        döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı - - - -

20. Net yabancı para varlık 

       yükümlülük pozisyonu (9-18+19) (79.991.553) (14.362.367) (11.338.517) (2.202.270)

21. Parasal kalemler net yabancı para 

      varlık / yükümlülük pozisyonu 

     (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) (80.544.237) (14.506.917) (11.343.517) (2.318.772)

22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal 

      araçların toplam gerçeğe uygun değeri - - - -
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DİPNOT 36 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 

DÜZEYİ (Devamı) 
 
36.1 Finansal Risk Yönetimi (Devamı) 
 

(iv) Yabancı para (döviz) kuru riski (Devamı) 
 

Grup, başlıca ABD Doları, Avro ve diğer döviz risklerinden kur riskine maruz kalmaktadır. 

 

31 Mart 2016

Yabancı paranın Yabancı paranın

değer kazanması değer kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde

ABD Doları net (yükümlülük)/varlığı (8.482.930) 8.482.930

ABD Doları riskten korunan kısım - -

ABD Doları net etki-(gider)/gelir (8.482.930) 8.482.930

Avro’nun TL karşısında %10 değişmesi halinde

Avro net (yükümlülük)/varlığı (1.069.042) 1.069.042

Avro riskten korunan kısım - -

Avro net etki-(gider)/gelir (1.069.042) 1.069.042

Diğer dövizlerin TL karşısında %10 değişmesi halinde

Diğer döviz net (yükümlülük)/varlığı (54.181) 54.181

Diğer döviz riskten korunan kısım - -

Diğer döviz net etki-(gider)/gelir (54.181) 54.181

31 Aralık 2015

Yabancı paranın Yabancı paranın

değer kazanması değer kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde

ABD Doları net (yükümlülük)/varlığı (1.436.237)                  1.436.237                  

ABD Doları riskten korunan kısım -                             -                           

ABD Doları net etki-(gider)/gelir (1.436.237)                1.436.237                

Avro’nun TL karşısında %10 değişmesi halinde

Avro net (yükümlülük)/varlığı (1.133.852)                  1.133.852                  

Avro riskten korunan kısım -                             -                           

Avro net etki-(gider)/gelir (1.133.852)                1.133.852                

Diğer dövizlerin TL karşısında %10 değişmesi halinde

Diğer döviz net (yükümlülük)/varlığı (220.227)                     220.227                     

Diğer döviz riskten korunan kısım -                             -                           

Diğer döviz net etki-(gider)/gelir (220.227)                   220.227                   

Kar/Zarar

Kar/Zarar
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DİPNOT 36 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 

DÜZEYİ (Devamı) 

 

36.2 Sermaye risk yönetimi 

 
Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefi, faaliyetlerin devamını sağlayabilmek ve pay sahiplerine fayda 

sağlamak amacıyla sermaye maliyetini en aza indirmek ve en uygun sermaye yapısını temin etmektir. 

 
Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenecek kar payı tutarını 

SPK’nın öngördüğü düzenlemelere ve kar dağıtım politikasına uygun şekilde belirlemekte, yeni paylar 

çıkarabilmekte ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilmektedir. Grup, Dipnot 7’de bahsi 
geçen banka kredileri ile ilgili olarak, ilgili bankanın sözleşmede belirttiği net borçlanma/özkaynaklar 

oranını belli bir oranın altında tutma yükümlülüğü vardır. 

 

31 Mart 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla net yükümlülük/toplam sermaye oranı aşağıdaki 
gibidir: 
 

31 Mart 2016 31 Aralık 2015

Toplam yükümlülük (1)              270.841.311              316.009.157 

Eksi: Nakit ve nakit benzeri değerler (Dipnot 5)               (36.084.726)               (86.987.420)

Net yükümlülük              234.756.585              229.021.737 

Özkaynaklar              353.044.961              353.219.223 

Net Yükümlülük ve özkaynak toplamı              587.801.546              582.240.960 

Net yükümlülük / Toplam sermaye oranı 0,40 0,39  
(1) Kısa ve uzun vadeli finansal yükümlülüklerin toplamından oluşmaktadır. 

 

36.3 Finansal araçların ve gerçeğe uygun değeri üzerinden gösterilen diğer varlıkların gerçeğe 

uygun değeri 
 

Gerçeğe uygun değer, bir finansal aracın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar 

arasındaki bir cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatı ile en iyi 

şekilde belirlenir. 
 

Grup, finansal enstrümanların tahmini gerçeğe uygun değerlerini, mevcut piyasa bilgileri ve uygun 

değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Ancak piyasa bilgilerini değerlendirip gerçek 
değerleri tahmin edebilmek yorum gerektirmektedir. Sonuç olarak sunulan tahminler, her zaman, 

Grup’un cari bir piyasa işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olamayabilir. 

 

Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, gerçeğe uygun değeri belirlenebilen finansal enstrümanların 
gerçeğe uygun değerinin tahmininde kullanılmıştır. 

 

(i) Finansal varlıklar 
 

Yıl sonu kurlarıyla çevrilen yabancı para cinsinden olan bakiyelerin gerçeğe uygun değerlerinin, 

kayıtlı değerlerine yakın olduğu öngörülmektedir.  
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DİPNOT 36 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 

DÜZEYİ (Devamı) 

 

36.3 Finansal araçların ve gerçeğe uygun değeri üzerinden gösterilen diğer varlıkların gerçeğe 

uygun değeri (Devamı) 

 

(i) Finansal varlıklar (Devamı) 

 

Kasa ve banka mevduatları dahil, maliyet bedeli ile gösterilen finansal varlıkların gerçeğe uygun 
değerlerinin, kısa vadeli olmaları ve alacak kayıplarının ihmal edilebilir olması dolayısıyla kayıtlı 

değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir.   

 

Ticari alacakların etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değerlenmekte 
ve ilgili şüpheli alacak karşılıklarıyla beraber kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yaklaştığı 

kabul edilmektedir. 

 

(ii) Finansal yükümlülükler 

 

Banka kredileri ve diğer parasal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin kayıtlı değerlerine 
yaklaştığı kabul edilmektedir. 

 

Döviz cinsinden olan uzun vadeli krediler dönem sonu kurlarından çevrilir ve bundan dolayı gerçeğe 

uygun değerleri kayıtlı değerlerine yaklaşmaktadır. 
 

Ticari borçlar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değerlenmekte ve 

bu şekilde kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir.  
 

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir: 
 

•  Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif 

piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiştir. 
 

•  İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede 

belirtilen borsa fiyatından başka direkt ya da endirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının 

bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir. 
 

• Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun 

değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden 

değerlenmiştir. 
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DİPNOT 36 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 

DÜZEYİ (Devamı) 

 

36.3 Finansal araçların ve gerçeğe uygun değeri üzerinden gösterilen diğer varlıkların gerçeğe 

uygun değeri (Devamı) 
 

Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları aşağıdaki 

gibidir: 
 

 

    

Raporlama tarihi itibarıyla   

    
gerçeğe uygun değer seviyesi   

  

31 Mart 

 

1. Seviye 

 

2. Seviye 

 

3. Seviye   

Varlıklar 
 

2016 
 

TL 
 

TL 
 

TL   

Yatırım amaçlı gayrimenkuller    91.468.027  -  91.468.027  -   

 Toplam  91.468.027    91.468.027  -   

      

      

 

 

    

Raporlama tarihi itibarıyla   

    
gerçeğe uygun değer seviyesi   

  

31 Aralık 

 

1. Seviye 

 

2. Seviye 

 

3. Seviye   

Varlıklar 
 

2015 
 

TL 
 

TL 
 

TL   

Yatırım amaçlı gayrimenkuller  86.937.106  -  86.937.106  -   

 Toplam  86.937.106  -  86.937.106  -   

      

      

31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri, 
Grup’tan bağımsız bir değerleme şirketi tarafından belirlenmiştir. Sahip olunan arsaların gerçeğe 

uygun değeri, emsal karşılaştırma yaklaşımı ve varsayımı yöntemi kullanılarak, benzer emlaklar için 

gayrimenkullerin bulunduğu bölgede bu taşınmaz ile ortak özelliklere sahip emsaller (karşılaştırılabilir 

örnekler) incelenerek belirlenmiştir. 



HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 
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DİPNOT 37 - DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR 
 

Grup’un tamamına sahip olmadığı bağlı ortaklığı, TME’nin TFRS 12 uyarınca açıklanması gereken 
finansal bilgileri aşağıda sunulmuştur. Bu finansal bilgiler grup içi eliminasyonlar öncesi tutarları 

göstermektedir.  

31 Mart 2016

Dönen varlıklar 6.638.656

Duran varlıklar 306.897.298

Kısa vadeli yükümlülükler 257.060.215

Uzun vadeli yükümlülükler 53.547.097

Toplam özkaynaklar 2.928.642

1 Ocak-

31 Mart 2016

Hasılat 6.678.784

Giderler (18.260.039)

Dönem Zararı (11.581.255)

Dönem zararının dağılımı:

Ana ortaklık payları (9.256.517)

Kontrol gücü olmayan paylar (2.324.738)

Dönem zararı (11.581.255)

 
DİPNOT 38 – RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR  

 
Finansal Tabloların Onaylanması 

 

31 Mart 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar 6 Mayıs 2016 tarihinde 

Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Yönetim Kurulu dışındaki kişilerin finansal tabloları 
değiştirme yetkisi yoktur. 

 

 


