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HÜRR‹YET DEY‹NCE…

Türkiye'de alt› ilde ve Almanya'da, Frankfurt'ta
kurulu Do¤an Printing Center'larda bas›lan
Hürriyet'in yurtiçi da¤›t›m›n› bas›l› malzemeler
alan›nda Türkiye'nin lider da¤›t›m flirketi olan
Do¤an Da¤›t›m yap›yor.

Her gün iki milyon kifliye ulaflan Hürriyet'in okur
kitlesi %60 oran›nda düzenli okurlardan olufluyor.
Hürriyet okurlar›n›n %65'inden fazlas› ise
yüksekokul mezunu ve üst gelir gruplar›ndan
geliyor.

TME: Hürriyet'in global yolculu¤unda bir
dönüm noktas›

Sektörünün geliflmelerini ve ihtiyaçlar›n› yak›ndan
izleyen Hürriyet, y›llar içinde ba¤l› ortakl›klar› ve
ifltirakleri arac›l›¤›yla çal›flmalar›n›, esas ifl alan›
olan gazetecili¤in yan› s›ra bas›m, da¤›t›m, internet
hizmetleri, kitap yay›nc›l›¤›, ilanc›l›k, TV program
yap›mc›l›¤› ve pazarlama alanlar›nda da
yayg›nlaflt›rd›. Günümüzde bu alandaki
faaliyetlerini hem Türkiye'de hem de yurtd›fl›nda
sürdürüyor. Son olarak, 2007 Nisan bafl›nda Do¤u
Avrupa ülkeleri ve Rusya'n›n lider reklam yay›nc›l›¤›
flirketi Trader Media East'in (TME) %67,3'ünü Londra
Borsas›'ndan ça¤r› yolu ile sat›n alan Hürriyet,
böylece Rusya dahil dokuz ülkede reklam
yay›nc›l›¤›n›n bölgesel oyuncular›ndan biri haline
geldi. ‹lk defa bir Türk flirketinin kendi pazar›nda
lider konumundaki bir uluslararas› flirketi sat›n
ald›¤› bu dev yat›r›mla birlikte, Avrupa Birli¤i üyesi
Polonya, Macaristan ve Litvanya ile Rusya, Ukrayna,
H›rvatistan, Belarus ve Kazakistan'da faaliyet
gösteren TME, Hürriyet bünyesine kat›ld›. Hiç
kuflkusuz, bu yat›r›m Hürriyet'in çoktand›r bafllayan
global yolculu¤unda önemli bir dönüm noktas›d›r.

Ça¤dafl ve nitelikli gazetecilikte kararl› ve
cesur ad›mlarla…

2006'da günlük ortalama sat›fl› 547 bin adede
ulaflan Hürriyet, hem günlük ortalama net sat›fl
adedi, hem de elde etti¤i reklam geliri aç›s›ndan
Türkiye'de sektörünün öncüsü olman›n
sorumlulu¤unu tafl›yor. 2006 y›l› verilerine göre,

Hürriyet, Türkiye'de uzun y›llard›r bir marka de¤eri
tafl›yan ad›n›, bugün küresel bir güç olarak kendi
alan›ndaki en büyük dünya flirketleri aras›na
katmak yolunda ilerliyor.

1948 y›l›, insanl›k tarihi için belirleyici y›llardan
biriydi. ‹nsano¤lu, henüz yüzy›l›n ilk yar›s› bitmeden
art arda yaflanan iki dünya savafl›yla atom
bombas›n›n y›k›c› gücünü derin ac›lar pahas›na
görmüfl, milyonlarca masum insan bu u¤urda can
vermiflti. Savafl sonras›nda, yirminci yüzy›l dünyas›
yeniden biçimleniyor, toplumsal de¤er ve sistemler
yeniden yap›lan›yor, bu arada genç Türkiye
Cumhuriyeti, demokratikleflme yönünde "çok partili
hayat"a geçifl süreci yafl›yordu. Bat›l› güçlerin
NATO'nun ana ilkelerinde anlaflmas›, Birleflmifl
Milletler’in ‹nsan Haklar› Bildirgesi, Avrupa
Ekonomik ‹flbirli¤i Örgütü'nün kurulmas›,
‹ngiltere'nin "Avrupa Konseyi" talebi hep ayn› y›lda
gerçekleflti. O günlerde Türkiye ise bir yandan II.
Dünya Savafl›'na kat›lmam›fl olsa da savafl
koflullar›n›n dayatt›¤› yoksunlu¤u ve yoksullu¤u
derinden yaflarken bir yandan da toplumsal de¤iflim
sürecinin kaç›n›lmaz gerginlikleriyle yüz yüzeydi.

Türkiye'nin günlü¤ü…

‹flte Hürriyet, böylesi bir ortamda, ilk kez 1 May›s
1948'de okuyucusuyla bulufltu ve tarihe Türkiye'nin
günlü¤ünü kaydetmeye bafllad›. Elli dokuz y›ll›k
serüveni boyunca, “Her sabah yeni bir gün bafllar
ve rotatifler döner” felsefesi üzerinde kurumsallaflan
Hürriyet, o günden bu yana Türkiye'nin en çok
okunan gazetesi ve çok sesli bir toplumun aynas›
oldu. Bugün de, “Tarafs›z ve kayna¤›ndan do¤ru
haber” ilkesinden ödün vermeksizin sektörünün
örnek ve öncü gazetesi olarak gelece¤e uzan›yor.

Dünyan›n dört bir yan›nda Türkçe konuflan
herkesçe do¤ru haber ve dürüst yorum kayna¤›
olarak benimsenen Hürriyet, bugün Do¤an Yay›n
Holding Temel ‹lkeleri ve Yay›n ‹lkeleri'yle
çeliflmemek kofluluyla her türlü görüflün
sergilendi¤i özgür bir platform zemini oluflturuyor.
Türkiye'nin en genifl muhabir ve yazar kadrosunun
yan› s›ra ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Adana, Antalya
ve Trabzon bölge temsilcilikleri ve Do¤an Haber
Ajans›'n›n yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki 52 büro ve 600
muhabirden oluflan genifl haber a¤› da bu
platforma hizmet vermek üzere çal›fl›yor.

tüm reklam gelirlerinin %14,1'i, toplam gazete
reklam gelirlerinin ise %41,9'u Hürriyet'e ait.

Ülkede yay›mlanan gazeteler aras›nda en güçlü
mali yap›ya sahip olan Hürriyet, Türkiye'de,
uluslararas› bir kredi derecelendirme
kuruluflundan kredi notu alm›fl ilk ve tek medya
kurulufludur. Uluslararas› kredi derecelendirme
kuruluflu Fitch Ratings (Fitch), 3 Nisan 2007 tarihli
de¤erlendirmesinde Hürriyet'in uzun vadeli
yabanc› para cinsinden kredi notunu "BB",
görünümünü ise "dura¤an" olarak belirledi. Ayn›
de¤erlendirmede, uzun vadeli yerel para cinsinden
kredi notunu "BB", görünümünü “dura¤an”; uzun
vadeli ulusal kredi notunu "AA-(Tur)" ve
görünümünü ise "dura¤an" olarak teyit etti.

1992 y›l›nda halka arz› gerçekleflen Hürriyet'in
hisse senetleri, ‹MKB'de en yüksek getiriyi
sa¤layan say›l› hisse senetleri aras›nda yer al›yor.
Y›l içinde finansal piyasalardaki dalgalanmalara
ra¤men nakit yaratma gücü ve likit mali yap›s›
sayesinde Hürriyet'in 2006 y›l› performans› son
derece baflar›l›yd›. Uluslararas› yat›r›mc›lar
taraf›ndan da oldukça ilgi gören Hürriyet'in ‹MKB
kapan›fl fiyatlar›yla 2006 y›lsonu piyasa de¤eri
1,1 milyar ABD dolar› oldu.

Bilanço verilerine bak›ld›¤›nda ise 31 Aral›k 2006
tarihi itibariyle Hürriyet'in cirosu 632 milyon YTL,
net dönem kâr› 104 milyon YTL ve ç›kar›lm›fl
sermayesi de 416,7 milyon YTL olarak gerçekleflti.

Elli dokuz y›l önce bir bahar günü bafllayan
serüvenini zaman içinde kal›c› bir baflar› öyküsüne
dönüfltüren Hürriyet, Türkiye'de uzun y›llard›r bir
marka de¤eri tafl›yan ad›n›, bugün küresel bir güç
olarak kendi alan›ndaki en büyük dünya flirketleri
aras›na katmak yolunda ilerliyor. Bu do¤rultuda
oluflturdu¤u standartlar ve kurumsal yönetim
anlay›fl›yla ça¤dafl ve nitelikli gazetecilik
konusundaki kararl›l›¤›n› bugüne dek oldu¤u gibi
bundan böyle de ödün vermeksizin sürdürecek.



Hürriyet
demokratiktir.



Özgür gazetecili¤in
demokrasiyi güçlendirece¤i
bilinciyle, siyasi tercihlerin
demokratik ilkeler çerçevesinde
ba¤›ms›z seçimlerde ifade
edilmesini, bu ifadenin
yönetime yans›mas›n›
destekler.
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Hürriyet aç›s›ndan 2006 y›l› hem sat›fl, hem de reklam gelirlerini önemli ölçüde
art›rd›¤› baflar›l› bir y›l oldu. %5,3'lük bir art›flla günlük ortalama net tiraj›n› 547
bine ç›karan Hürriyet'in 2006 y›l› pazar pay› %10,6 olarak gerçekleflti. Toplam
reklam pazar›ndan %14,1, gazete reklam pazar›ndan ise %41,9 oran›nda pay alan
Hürriyet, bu alandaki birincili¤ini 2006'da da sürdürdü.

BAfiLICA F‹NANSAL DE⁄ERLER (YTL)

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Dönen varl›klar toplam› 406.886.019 428.317.543

Duran varl›klar toplam› 562.478.799 507.279.805

Varl›klar toplam› 969.364.818 935.597.348

K›sa vadeli yükümlülükler toplam› 105.594.260 157.959.553

Uzun vadeli yükümlülükler toplam› 160.979.232 104.339.768

Ana Ortakl›k d›fl› paylar 111.140 3.451.810

Özsermaye toplam› 702.680.186 669.846.217

Net sat›fllar 632.372.547 585.174.934

Esas faaliyet kâr› 86.978.572 103.609.653

Vergi öncesi kâr 113.984.316 121.923.523

NET KÂR 104.157.463 87.008.178



Pazar pay›nda 2006'da da birinci

Türkiye ekonomisi, 2006 y›l›nda reel bazda %6,
dolar baz›nda ise %10,8 oran›nda bir büyümeyle
400 milyar ABD dolar›na ulafl›rken kifli bafl›na
düflen y›ll›k gelir ise 5.477 ABD dolar› ile tarihinin
en yüksek düzeyini buldu. Y›ll›k %26,4'le özel
sektör bina ve konut inflaat› ile özel sektördeki
makine-teçhizat (%13,9), ard›ndan s›ras›yla sanayi
(%7,4) ve ticaret (%5,9) büyümeye ivme
kazand›ran sektörler oldu. May›s ay›nda yaflanan
finansal dalgalanman›n ard›ndan bireysel kredi
faiz oranlar›n›n bir önceki y›la k›yasla artmas›na
ra¤men konut sektöründeki büyümenin h›z›n›
kesmeden sürmesi ve ihracat a¤›rl›kl› üretim
yapan beyaz eflya ve otomotiv sektörlerindeki
olumlu geliflmeler, büyümenin ard›ndaki bafll›ca
etkenleri oluflturdu. Öte yandan, AB sürecindeki
kimi t›kan›kl›klara ve enflasyon oran›ndaki
sapmaya ra¤men genel olarak maliye politikalar›
hedeflerden sapmaks›z›n baflar›yla sürdürüldü.

Özellefltirme uygulamalar›n›n ve bankac›l›k
sektöründeki birleflmelerin h›z kazanmas›yla
2006'da 20 milyar ABD dolar›na ulaflan do¤rudan
yabanc› sermaye giriflinin boyutu da ekonominin
parasal dengelerini olumlu yönde etkileyen ana
unsurlar aras›nda say›lmal›d›r.

Hürriyet aç›s›ndan 2006 y›l› hem sat›fl, hem de
reklam gelirlerini önemli ölçüde art›rd›¤› baflar›l›
bir y›l oldu. %5,3'lük bir art›flla günlük ortalama
net tiraj›n› 547 bine ç›karan Hürriyet'in 2006 y›l›
pazar pay› %10,6 olarak gerçekleflti. Toplam
reklam pazar›ndan %14,1, gazete reklam
pazar›ndan ise %41,9 oran›nda pay alan Hürriyet,
bu alandaki birincili¤ini 2006'da da sürdürdü.

‹fiLETME PERFORMANSINI ETK‹LEYEN ANA ETMENLER

2006 Y›l› 2005 Y›l›

Günlük ortalama net sat›fl (adet) 547.000 519.000

Ortalama sayfa say›s› (sayfa) 83,6 80,4

Kullan›lan gazete ka¤›d› (ton) 105.535 95.535

Ortalama ka¤›t fiyat› (USD/ton) 747 684

Enflasyon (TÜFE 12 ayl›k ortalamalara göre de¤iflim) (%) 9,6 8,2

Büyüme oran› (GSMH y›ll›k büyüme oran›) 6,0 7,6

YTL/USD kuru (y›ll›k ortalama) 1,4294 1,3410

YTL/USD kuru (y›lsonu kapan›fl) 1,4056 1,3418

YTL/USD kuru art›fl oran› (y›ll›k ortalamalara göre) (%) 6,6 (5,7)
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Sektörünün lideri ve ülkesinin en çok okunan
gazetesi olman›n yan› s›ra art›k küresel bir flirket
haline gelen Hürriyet, kendi üzerine düflen
yükümlülüklerin de fark›nda olarak, verimli ve
baflar›l› bir y›l› daha geride b›rakt›.

YÖNET‹M'DEN

YÖNET‹M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI

Türkiye ekonomisi, y›l›n ilk yar›s›nda, May›s
ay›nda yaflanan finansal dalgalanma ve artan faiz
oranlar›na ra¤men 2002 y›l›ndan bu yana
kesintisiz olarak sürdürdü¤ü yüksek büyüme
e¤ilimini 2006'da da korudu ve %6'ya ulaflan bir
büyüme gerçeklefltirdi. Finansal piyasalardaki
dalgalanman›n da etkisiyle enflasyon oran›n›n
%9,65'le hedeflenenin oldukça üzerinde
gerçekleflmesine ve Avrupa Birli¤i'yle tam üyelik
sürecindeki kimi s›k›nt›lara ra¤men 20 milyar
dolar› aflan do¤rudan yabanc› sermaye girifli,
ekonomi çevrelerinin yüzünü güldüren en önemli
göstergelerden biri olarak öne ç›kt›. Bu baflar›da
kararl›l›kla sürdürülen özellefltirme ihalelerinin
ve bankac›l›k sektöründeki birleflmelerin çok
önemli bir pay› vard›r. Öte yandan, bütçe aç›¤›n›n
ve dolay›s›yla kamu borçlar›n›n önemli ölçüde
azalt›lmas›, iç borçlar›n vadelerindeki
iyilefltirmeler, makroekonomik dengeler aç›s›ndan
y›l›n en ümit verici geliflmeleridir.

Kritik ve dinamik bir süreç

2007'de ilkbahar ve sonbaharda yaflanacak
seçimlerin istikrar beklentilerini gölgelememesi
ve mali dengeler üzerinde olumsuz etki yaratacak
kamu politikalar›ndan kaç›n›lmas›, ekonomik
program›n kararl› ve titiz bir kamu disipliniyle
sürdürülmesi büyük önem tafl›maktad›r. Avrupa
Birli¤i'ne üyelik do¤rultusunda sürdürülen
politikalardan, müzakere sürecinin bütün
zorluklar›na karfl›n ödün verilmemelidir. Bugün,
ekonomik yaflam›n bütün aktörleri, ülkemizin
gelece¤inin belirlendi¤i, alabildi¤ine kritik ve o
ölçüde dinamik bir dönemin sorumluluklar› ve
yükümlülükleriyle karfl› karfl›yad›r.

Hürriyet Ailesinin De¤erli Üyeleri, Say›n
Hissedarlar›m›z,

2006 y›l›yla birlikte dünya ekonomileri, istikrar
ve büyümeyle belirlenen bir y›l› daha geride
b›rakt›. Petrol fiyatlar›ndaki art›fla ve yükselen
faiz oranlar›na ra¤men global ekonomi %5
oran›nda büyürken uluslararas› sermayenin
hareketi, önceki y›la k›yasla daha da a¤›rl›kl›
olarak geliflmifl ekonomilerden yükselen pazarlara
do¤ru yöneldi. Bu dinami¤in de etkisiyle, baflta
%10'luk büyümeyle Çin ve ard›ndan %8'le
Hindistan olmak üzere geliflmekte olan ülkeler,
döviz rezervlerini de dikkat çekici oranda art›rarak
dünya ekonomisinin büyümesinde en önemli pay›
oluflturdular. Geliflmifl ülkeler aras›nda ise ABD
ve Japon ekonomilerindeki durgunlu¤a karfl›l›k
y›l› görece bir canlanmayla geçiren Avro Bölgesi
öne ç›kt›.

Sa¤lam ve güvenilir bir zemin

Sektörünün lideri ve ülkesinin en çok okunan
gazetesi olan Hürriyet, kendi üzerine düflen
yükümlülüklerin de fark›nda olarak, verimli ve
baflar›l› bir y›l› daha geride b›rakt›. Günlük tiraj›n›
%5,3 art›r›rken, önceki y›l %40'› aflan gazete
reklam pazar›ndaki pay›n› %41,9'a ç›kard›. Baflar›l›
performans›yla ‹MKB'de hissedarlar›na en çok
kazand›ran flirketlerden biri olan Hürriyet,
uluslararas› yat›r›mc›lardan da %90'› aflan oranda
ilgi gördü. Elli dokuz y›ld›r sa¤lam ve güvenilir bir
zemin üzerinde, günden güne büyüyen Hürriyet,
kârl› bir yat›r›m alan› olarak hissedarlar›na da
büyük bir de¤er katmaktad›r. 2007 Nisan'›nda
Avrupa ülkeleri ve Rusya'n›n lider reklam
yay›nc›l›¤› flirketi Trader Media East'in (TME)
%67,3'ünü alarak yapt›¤› global yat›r›m, yaln›zca
fiirketimiz ad›na de¤il, ülkemiz ad›na da büyük
bir gurur kayna¤› oluflunun yan› s›ra, önümüzdeki
dönemde Hürriyet'in de¤erini h›zla art›raca¤›n›n
da somut iflaretlerinden biridir.

Bu de¤erin oluflmas›nda bütün çal›flanlar›m›z›n
yaratt›¤› eme¤in pay› tart›fl›lmazd›r. Hürriyet'e
verdikleri emek için çal›flanlar›m›za ve fiirketimize
katt›¤›n›z de¤er için siz say›n hissedarlar›m›za
teflekkürü bir borç bilirim. 2007 y›l›n›n hepimize
yeni ve daha büyük baflar›lar getirmesi dile¤iyle
sevgilerimi ve sayg›lar›m› sunar›m.

AYDIN DO⁄AN
Yönetim Kurulu Baflkan›
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Rusya’n›n lider reklam yay›nc›l›¤› flirketi Trader
Media East'in (TME) sat›n al›nmas›yla dokuz ülkede
sektörün bölgesel oyuncular›ndan biri haline gelen
Hürriyet, böylece art›k çokuluslu bir flirket kimli¤i
kazand›.

YÖNET‹M'DEN

‹CRA KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI

aras›ndaki yerini ald› ve Hürriyet'in hisse de¤eri
‹MKB y›lsonu kapan›fl fiyat›yla 1,1 milyar ABD
dolar› olarak belirlendi.

Her gün ortalama iki milyon kifliye ulaflan Hürriyet,
Türkiye'nin en çok satan gazetesi olma konumunu
2006'da da sürdürdü. Hürriyet ailesi olarak, bu
büyüklü¤ün ve baflar›n›n gazetemize yükledi¤i
toplumsal sorumlulu¤un fark›nday›z. Bir yandan
kurumsal yap›lanmam›z› sürekli geliflimin
gerektirdi¤i yenilikler ve dönüflümlerle
desteklerken, öte yandan, Türkiye medyas›n›n en
güçlü kurumu olarak ülkemizin, gelece¤in
dünyas›ndaki yerini belirleme çabas›nda
üzerimize düflen rolün bilinciyle yolumuza devam
ediyoruz.

Güvenli ve kararl› ad›mlarla ilerliyoruz

2006 y›l›nda yapt›¤›m›z 81 milyon ABD dolar›
tutar›ndaki yeni yat›r›mlar›n yan› s›ra gazetemizin
organizasyon yap›s›n› güçlü bir denetim
sistemiyle desteklemek yönünde son derece ileri
ad›mlar att›k. Böylece sürekli büyüyen, art›k
alan›nda küresel oyuncular aras›na kat›lan
Hürriyet'in önümüzdeki dönemde etkin ve güçlü,
ama ayn› zamanda esnek çözümler üreten bir risk
yönetimi anlay›fl›yla izlenmesi ve korunmas›n›
güvence alt›na ald›k.

Organizasyonel yap›s›n› daha da güçlendiren
Hürriyet, içinde bulundu¤u toplumsal yaflam›n
en belirleyici unsurlar›ndan biri olarak sosyal
sorumluluk kapsam›ndaki çal›flmalar›n› 2006'da
art›rarak sürdürdü. 2004 y›l›ndan bu yana, hem
Türkiye'de hem de Avrupa'da her geçen y›l biraz
daha yayg›nlaflt›rarak sürdürdü¤ümüz “Aile ‹çi
fiiddete Son!” kampanyas›yla ilgili olarak çok
sevindirici, somut sonuçlar almaya bafllad›k. Y›l
boyunca çok daha genifl kesimlere ulaflan

kampanyam›z›n, 2006 Kas›m'›nda Uluslararas›
Halkla ‹liflkiler Derne¤i'nin (IPRA), alan›nda Oscar
olarak de¤erlendirilen Birleflmifl Milletler Özel
Ödülü'nü almas›, hepimiz için gurur kayna¤› oldu.
Önümüzdeki dönemde çal›flmalar›m›z›, farkl›
sosyal kesimleri bu can al›c› sorunla ilgili olarak
bilinçlendirmek do¤rultusunda ve bütün
yo¤unlu¤uyla sürdürmekte kararl›y›z.

Hürriyet: Çokuluslu, çok kültürlü bir flirket

Gazetemizin çokuluslu, çok kültürlü bir flirket
kimli¤i kazanmas›, yaln›zca Hürriyet ailesi için
de¤il, globalleflme yolunda kararl› ad›mlarla
ilerleyen Türkiye ekonomisi için de 2007'nin en
umut verici geliflmelerinden biridir. Öte yandan,
bu geliflme, Trader Media East'le birlikte toplam
gelirlerinin %35'ini yurtd›fl› kaynaklar›ndan elde
edecek olan Hürriyet'in bilanço de¤erlerine
yapaca¤› olumlu katk›yla, yat›r›mc›lar›m›z›n
bugüne dek fiirketimize duydu¤u güveni bir kez
daha hakl› ç›karacakt›r.

Hürriyet'in y›ldan y›la artan gücünün ve
baflar›s›n›n ard›ndaki en büyük de¤er, hiç kuflku
yok, sektördeki en iyilerden oluflan yetkin ve
nitelikli çal›flanlar›m›z›n eme¤idir. Bu vesileyle
bütün çal›flma arkadafllar›ma teflekkürü bir borç
bilirim. Ayr›ca, bize duyduklar› güven ve inançla
Hürriyet'e de¤er katan say›n hissedarlar›m›za ve
okurlar›m›za da bir kez daha teflekkürlerimi
sunar›m.

Sayg›lar›mla,

VUSLAT DO⁄AN SABANCI
‹cra Kurulu Baflkan›

Say›n Hissedarlar›m›z,
De¤erli Çal›flma Arkadafllar›m,

Avrupa Birli¤i üyelik sürecinde yaflanan kimi
zorluklara ve May›s ay›ndaki finansal
dalgalanmaya ra¤men 2006 y›l›, Türkiye
ekonomisinin baflar› hanesine yaz›lan y›llardan
biri oldu. Bafl›ndan bu yana kârl›l›¤›n› sürekli
art›rarak büyüyen gazetemiz de güçlü mali
yap›s›yla ekonomide yaflanan olumsuzluklar›
gö¤üsleyerek her aç›dan baflar›l› bir performans
gösterdi¤i bir y›l› daha ard›nda b›rakt›. Geçti¤imiz
günlerde 336,5 milyon dolarl›k bir yat›r›mla, Do¤u
Avrupa ülkeleri ve Rusya'n›n lider reklam
yay›nc›l›¤› flirketi Trader Media East'in (TME) sat›n
al›nmas›yla dokuz ülkede reklam yay›nc›l›¤›n›n
bölgesel oyuncular›ndan biri haline gelen Hürriyet,
böylece art›k çokuluslu bir flirket kimli¤i kazand›.
Bu büyük at›l›m, 350 milyonluk bir co¤rafyaya
yay›lm›fl, 10 ayr› dilde konuflan insanlar›n
Hürriyet'in koridorlar›nda buluflaca¤› yepyeni bir
dönemi iflaret ediyor.

Baflar› hanesine yaz›lan bir y›l daha…

2006 y›l›na bakt›¤›m›zda, gazetemizin net sat›fllar›
%8 oran›nda artarak 632 milyon YTL'yi aflarken,
net dönem kâr› ise %19'luk bir art›flla 104,2 milyon
YTL oldu. Günlük ortalama net tiraj› %5,3 artarak
547 bine ç›kan gazetemizin pazar pay› %10,6
olarak gerçekleflirken reklam gelirlerinde ise %5,9
büyüme gözlendi. Bir y›l içinde toplam gazete
reklam gelirlerindeki pay›n› 1,1 puan art›flla
%41,9'a ç›karan Hürriyet, sektördeki öncü
konumunu 2006'da daha da gelifltirerek sürdürdü.
Böylesine parlak bir baflar› grafi¤iyle ‹MKB'de
yaln›zca yerel yat›r›mc›lar›n de¤il, uluslararas›
yat›r›mc›lar›n da yo¤un ilgi gösterdi¤i gazetemiz,
y›l içinde mali piyasalar› olumsuz yönde etkileyen
geliflmelere ra¤men en çok kazand›ran flirketler
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Nielsen araflt›rma flirketinin yapt›¤› son marka
araflt›rmas›, Hürriyet markas›n›n Türkiye'deki gücünü
bir kere daha gösterdi; gazete sektöründe lider gazete
markas›n›n Hürriyet oldu¤unu belirledi.

YÖNET‹M'DEN

GENEL YAYIN YÖNETMEN‹'N‹N MESAJI

Nielsen araflt›rma flirketinin yapt›¤› son marka
araflt›rmas›, Hürriyet markas›n›n Türkiye'deki
gücünü bir kere daha gösterdi; gazete sektöründe
lider gazete markas›n›n Hürriyet oldu¤unu
belirledi. Di¤er bir araflt›rma flirketi olan Millward
Brown araflt›rmas›na göre ise “Gazete denince
akl›n›za hangi gazete geliyor” sorusuna cevap
verenlerin %92'si “Hürriyet” ismini verdi. Öteki
baz› gazetelerin isimleri de say›larak, “Gazete
denince bunlardan hangisi akl›n›za geliyor”
sorusuna verilen cevaplar›n ise %97'si Hürriyet'ti.
Bu da, Hürriyet markas›n›n son y›llarda daha da
güçlendi¤ini ortaya koyuyordu.

Hürriyet'in bu y›lki bir baflka baflar›s› ise internet
sitesine getirdi¤i dinamik habercilik anlay›fl› oldu.
Geçen y›l 650 bin civar›nda olan, web sitemize
giren günlük tek kullan›c› say›s› 1 milyonu aflt›.

Bütün bunlar› yan yana koydu¤um zaman flunu
söyleyebilirim. Hürriyet, Türkiye'de 21. yüzy›la
gerçekten giren gazetedir. Öbür gazetelerin ço¤u,
hala 20. yüzy›l›n klasik gazetecilik anlay›fl› içinde
kalm›flt›r. Sadece tiraj ve manflete dayanan
gazetecilik anlay›fl›ndan kurtulamayan
rakiplerimiz bunun s›k›nt›s›n› önümüzdeki
günlerde daha da fazla fark edeceklerdir.

ERTU⁄RUL ÖZKÖK
Genel Yay›n Yönetmeni

Geçen 28 Nisan günü Londra Hilton Oteli'nde bir
gala gecesine davetliydim. Gazete ve bas›m sanayii
ile ilgili birçok kuruluflun ortaklafla düzenledi¤i bir
ödül töreniydi. Daha çok ‹ngiliz gazetelerine
yönelik ödüller da¤›t›l›yordu. Bu ödüllerden biri,
“‹ngiltere d›fl›ndaki en iyi gazeteler” ödülüydü.
Dünyan›n çeflitli bölgelerinden alt› gazete finale
kalm›flt›. Hürriyet, bu dalda dünyan›n en iyi üç
gazetesinden biri seçildi. Öteki ikisi ise ‹spanya'dan
“Marka” ve “El Mundo” gazeteleriydi.

Hürriyet geçen y›l› finansal performans› kadar,
tiraj ve habercilik performans› ile de çok iyi geçirdi.
Birçok arkadafl›m›z Türkiye'nin en prestijli
gazetecilik ödülleri say›lan “Gazeteciler Cemiyeti”,
“Sedat Simavi “ ve “Abdi ‹pekçi” ödüllerini
kazand›lar. Hürriyet'in haberleri Türkiye'nin
gündemini oluflturmaya devam etti. Yazarlar›,
ülkenin en a¤›rl›kl› yazarlar› aras›ndaki yerlerini
daha da güçlendirdiler. Hürriyet'in tiraj› son iki
y›ldaki yükselifline devam etti. Bu y›l, hafta
içindeki sat›fllar›m›z, promosyonsuz 500 bini geçti.
Buna Almanya bask›lar›n› da katt›¤›n›z zaman,
hafta içinde 600 bine yak›n net sat›fl rakam›na
ulaflt›. Hafta sonundaki “Tek gazete” konumunu
ise daha da güçlendirdi. Cumartesi ve Pazar
bask›lar›n›n tiraj› baz› haftalar 1 milyonu geçti.





Hürriyet
özgürlükçüdür.



Irkç›l›¤a ve her flekliyle ayr›mc›l›¤a
karfl›d›r. Bunlar›n d›fl›nda kalan ve
fliddet eylemi ça¤r›s› yapmayan tüm
düflüncelerin özgürce ifade
edilebilmesini ve yay›mlanabilmesini
destekler; bu özgürlüklerin
engellenmesine karfl›d›r.
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YÖNET‹M KURULU
YÖNET‹M

Ayd›n Do¤an
Yönetim Kurulu Baflkan›

Mehmet Ali Yalç›nda¤
Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s›

Vuslat Do¤an Sabanc›
Yönetim Kurulu Üyesi,
‹cra Kurulu Baflkan›

‹mre Barmanbek
Yönetim Kurulu Üyesi

1936 y›l›nda Kelkit'te do¤du. ‹lk ve orta ö¤renimini Kelkit'te, lise
ö¤renimini ise Erzincan'da tamamlad›. 1956-1960 y›llar› aras›nda
‹stanbul Yüksek ‹ktisat ve Ticaret Mektebi'nde okudu. 1974'te ilk
sanayi flirketini kurdu. Sonraki y›llarda önce ‹stanbul Ticaret Odas›
(‹TO) Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeli¤i, daha sonra Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Yönetim Kurulu Üyeli¤i yapt›. 1979 y›l›nda
Milliyet Gazetesi'ni devralarak yay›nc›l›¤a bafllad›. Bugün, ulusal
gazete sahiplerinin en k›demlisidir. 1986-1996 y›llar› aras›nda

Türkiye Gazete Sahipleri Sendikas› Baflkanl›¤›'n› üstlendi. 1998
y›l›nda Tokyo'da yap›lan Dünya Yay›nc›l›k Birli¤i (WAN) toplant›s›nda
Türkiye'den ilk kez Yönetim Kurulu Üyeli¤i'ne seçilen kifli oldu.
1999 y›l›nda T.C. Devlet Üstün Hizmet Madalyas›'yla ödüllendirildi.
1999 y›l›nda Girne Amerikan Üniversitesi'nden, 2000 y›l›nda Ege
Üniversitesi'nden, 2001 y›l›nda Bakü Devlet Üniversitesi'nden, 2005
y›l›nda Marmara Üniversitesi'nden fahri doktora unvan› ald›.

1964 y›l›nda ‹stanbul'da do¤du. 1989 y›l›nda ACL'den üstün baflar›
derecesiyle mezun oldu. 1990 y›l›nda Do¤an Grubu'nun tüm d›fl
al›m›n› yapan Do¤an D›fl Ticaret'e kat›ld›; bir y›l sonra Do¤an Holding
‹cra Komitesi'ne ve 1992 y›l›nda da Milliyet Gazetesi'ne Genel
Müdür Yard›mc›s› olan Mehmet Ali Yalç›nda¤, Simge Grubu'nu
kurdu ve Türk bas›n hayat›na befl yeni marka kazand›rd›.

Do¤an Grubu'ndaki medya flirketleri 1996 y›l›nda Do¤an Yay›n
Holding çat›s› alt›nda birlefltirilirken Mehmet Ali Yalç›nda¤, bu
kuruluflun Genel Müdür Yard›mc›l›¤›'na, 1999 y›l›nda da ‹cra Kurulu

Baflkanl›¤›'na getirildi. 1998 y›l› bafl›nda ülkenin çeflitli bölgelerinde
düzenledi¤i toplant›larla Grubun tan›t›m›n› koordine ederek Holding
hisselerinin halka aç›l›fl›n› gerçeklefltirdi. Tüm ba¤l› flirketlerin
kurumsal kimliklerinin oluflturulmas›na öncülük eden Mehmet Ali
Yalç›nda¤, Grup flirketlerinin yabanc› flirketlerle de ortakl›klar
yapmalar›n› sa¤lad›.

Mehmet Ali Yalç›nda¤ ayn› zamanda Uluslararas› Reklamc›l›k
Derne¤i'nin (IAA) baflkanl›¤›n› yürütmektedir.

1971 y›l›nda do¤an Vuslat Do¤an Sabanc›, Bilkent Üniversitesi
Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. E¤itimine New York'ta Colombia
Üniversitesi'nde devam ederek yüksek lisans›n› Uluslararas› Medya
ve ‹letiflim alan›nda yapt›. Vuslat Do¤an Sabanc› bir y›l süreyle The
New York Times Gazetesi'nin Yaz› ‹flleri Yönetimi Bölümü'nde çal›flt›.
Daha sonra, The Wall Street Journal'da Asya ‹fl Dünyas› Haberleri
Kanal› ve The Wall Street Journal Latin Amerika Edisyonu'nun
kurulmas› çal›flmalar›nda görev ald›. 1996 y›l›nda Reklamdan

Sorumlu Baflkan Yard›mc›s› olarak Hürriyet Gazetesi'ne kat›ld›. Üç
y›l sonra gazetenin Pazarlama Operasyon Grup Baflkanl›¤›'na terfi
ederek, pazarlama, sat›fl, sat›n alma ve IT faaliyetlerinden sorumlu
oldu. Bugün Hürriyet'in ‹cra Kurulu Baflkan› ve Yönetim Kurulu
Üyesi olarak görevini sürdüren Sabanc›, stratejik planlama ve ifl
gelifltirmenin yan› s›ra gazetenin idari faaliyetlerinden de
sorumludur. Vuslat Do¤an Sabanc› ayn› zamanda Uluslararas› Bas›n
Enstitüsü'nün (IPI) Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

1942 y›l›nda ‹stanbul'da do¤du. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Ekonomi ve Finans bölümlerinden mezun oldu. 1969-
1970 y›llar› aras›nda Devlet Planlama Teflkilat› Teflvik Uygulama
Bölümü'nde Planlama Uzman› olarak görev yapt›; daha sonra Maliye
Bakanl›¤› Hesap Uzmanl›¤›'na terfi etti ve ayn› zamanda Vergi
Temyiz Komisyonu'nda üyelik yapt›.

Kamu alan›ndaki baflar›l› kariyerinin ard›ndan özel sektörde
çal›flmaya bafllad›. Koç Grubu ve Do¤an Grubu'nun ortak giriflimi
olan Do¤ufl Akü'ye Finans Müdürü olarak kat›ld› ve daha sonra
Genel Müdürlü¤e terfi etti. ‹fl hayat›na Do¤an Grubu'nda Mali
Koordinatör olarak devam eden Barmanbek, 1998 y›l›nda Mali ‹fller
Grup Baflkan› oldu. 1999-2002 y›llar› aras›nda Genel Koordinatörlük
ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyeli¤i görevlerini yürüttü.



Cem M. Kozlu
Yönetim Kurulu Üyesi
(Ba¤›ms›z Üye)

Kai Diekmann
Yönetim Kurulu Üyesi
(Ba¤›ms›z Üye)

Ertunç So¤anc›o¤lu
Yönetim Kurulu Üyesi

Soner Gedik
Yönetim Kurulu Üyesi

Ertu¤rul Özkök
Yönetim Kurulu Üyesi

1947 y›l›nda ‹zmir'de do¤du. ‹zmir Nam›k Kemal Lisesi'ni bitirdikten
sonra, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Bas›n ve Yay›n
Yüksekokulu'na girdi. 1969 y›l›nda mezun olduktan sonra, bir y›l
TRT'de muhabir olarak çal›flt› ve daha sonra Fransa'ya giderek,
‹letiflim Bilimleri dal›nda doktora yapt›. Fransa dönüflünde Hacettepe
Üniversitesi'ne girdi ve ö¤retim üyesi olarak görev yapt›. 1986
y›l›nda doçent olduktan sonra, ö¤retim üyeli¤inden ayr›larak,

Hürriyet Gazetesi'ne girdi. Hürriyet Gazetesi'nin, Ankara ve Moskova
temsilcili¤ini yapt›ktan sonra, görevine halen Genel Yay›n
Yönetmeni, Do¤an Yay›n Holding Baflkan Yard›mc›s› ve günlük
siyasi yazar olarak devam ediyor. 1982'de yay›mlanan ilk kitab›,
“Sanat, ‹letiflim ve ‹ktidar” ile yazarl›¤a ad›m›n› atan Özkök, 1984'te
“Kitlelerin Çözülüflü”, 1987'de “Elveda Baflkald›r›” ve 1989'da
yay›mlanan “Stalin Baroku” adl› kitaplar› ile yazarl›¤a devam etti.

1958 y›l›nda Eskiflehir'de do¤du. Ankara Üniversitesi'nden Ekonomi
ve Kamu Maliyesi konusunda lisans derecesini ald›. 1981 y›l›nda
s›nav› baflar›yla geçerek Maliye Bakanl›¤› hesap uzmanl›¤›
kadrosuna kat›lan Gedik, 1985 y›l›nda s›n›f›n›n birincisi olarak
hesap uzman› oldu. Kamu görevlisi s›fat›yla alt› ay boyunca önde
gelen özel ve resmi kurulufllar› teftifl ederek mali konulardaki
deneyimini pekifltirdi. Daha sonra, Grup ‹cra Kurulu Baflkan›'na

ba¤l› Mali Dan›flman olarak görev yapmak üzere Hürriyet Holding
A.fi. Finansman Bölümü'ne kat›ld›. 1989 y›l›nda ‹cra Kurulu Baflkan
Yard›mc›l›¤›'na atand› ve Grup Yönetim Kurulu Üyeli¤i'ne ve Hürriyet
Holding'in Finansman Müdürlü¤ü'ne getirildi. Gedik halen Do¤an
Yay›n Holding'in Mali ‹fllerden Sorumlu Baflkan Yard›mc›s› ve
DYH'nin birçok ifltirakinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev
yapmaktad›r.

Lise e¤itimini ve askerli¤ini tamamlad›ktan sonra 1985 y›l›nda
Axel-Springer Yay›nc›l›k'ta stajyer olarak çal›flmaya bafllad›. K›sa
bir süre sonra flirketin Bonn temsilcisi oldu. 1989-1991 y›llar›
aras›nda Bunte Dergisi'nde Haber Müdürü olarak görev yapt›.
Berliner Zeitung'da k›sa bir süre çal›flt›ktan sonra 1992'de Bild'e
geçti. Kariyerindeki bir sonraki s›çrama 1998'de gerçekleflti,
Diekmann, Welt am Sonntag Gazetesi'ne Genel Yay›n Yönetmeni
oldu. 2001'de Almanya'n›n en çok satan gazetesi Bild'in Genel

Yay›n Yönetmenli¤i'ne, 2004 y›l›nda da gazetenin yay›mc›l›¤›na
getirildi. Halen ayn› zamanda Bild am Sonntag'›n da yay›mc›l›¤›n›
sürdürmektedir. Göreve getirilmesinden sonra Bild Gazetesi'ni
Avrupa'n›n en çok satan, en etkili ve en kârl› yay›n kurulufllar›ndan
biri haline getirdi. 2004 y›l›nda da ayn› zamanda yak›n arkadafl›
olan Almanya eski Baflbakanlar›ndan Helmut Kohl'un biyografisini
yazd›.

1980 y›l›nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ‹ktisat-
Maliye Bölümü'nden mezun olan So¤anc›o¤lu, Türkiye Emlak Kredi
Bankas›'nda Müfettifl Yard›mc›s› olarak göreve bafllad›. 1988-1991
aras›nda ‹zmir Bornova fiubesi Müdürlü¤ü, ard›ndan Genel
Müdürlükte Kredi Yönetim Müdürlü¤ü, Kredi De¤erlendirme
Müdürlü¤ü, Krediler Daire Baflkanl›¤›, Ticari Krediler Koordinatörlü¤ü
görevlerini yürüttü. Ayn› dönemde Banka'y› temsilen Ataköy
Otelcilik A.fi. ve Ataköy Turizm A.fi.'de Denetim Kurulu Üyeli¤i,
yine Ataköy Otelcilik A.fi., Emlak Pazarlama A.fi. ve Arap Türk
Bankas›'nda Yönetim Kurulu Üyeli¤i görevlerinde bulundu.

1996'da kendi iste¤iyle T. Emlak Bankas›'ndan ayr›lan So¤anc›o¤lu,
Atlas Factoring Hizmetleri A.fi.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s›, HMB Finansal Kiralama A.fi.'de Yönetim Kurulu
Üyeli¤i yapt›.

Halen BJK ve Befliktafl Futbol Yat›r›mlar› A.fi. ‹cra Kurulu Üyesi olan
So¤anc›o¤lu, 2001'den bu yana Do¤an Factoring Hizmetleri A.fi.'de
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapmaktad›r.

1978-1981 y›llar› aras›nda Bo¤aziçi Üniversitesi'nde Uluslararas›
Pazarlama ve ‹hracat ‹daresi dersleri veren Kozlu, 1985 y›l›nda da
Denison Üniversitesi ‹ktisat Bölümü'nde misafir profesör olarak
görev yapt›. Çeflitli ulusal ve uluslararas› flirketlerde yöneticilik
yapan Kozlu, 2003 y›l›na dek Türk Hava Yollar›'nda sürdürdü¤ü
Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› ile Türk kamu dünyas›na ve 1991 genel
seçimlerinde kazand›¤› ‹stanbul milletvekilli¤i ile de Türkiye
siyasetine hizmet verdi.

1996 y›l›ndan bafllayarak Coca-Cola flirketinde çeflitli görevlerde
bulunan Kozlu, 2006 y›l›nda Do¤u Avrupa, Avrasya ve Orta Do¤u
Grup Baflkan› olarak emekli oldu. Halen Kuzey Asya, Avrasya ve
Orta Do¤u Grubu'nda Dan›flman olarak görev yapmaktad›r. Kozlu'nun
“Uluslararas› Pazarlama”, “Türkiye Mucizesi için Vizyon Aray›fllar›
ve Asya Modelleri”, “Kurumsal Kültür”, “Sogo-fiofla (D›fla Aç›lmada
Bir Japon Dersi)”, “Öfke'den Çözüm'e” adl› eserleri bulunmaktad›r.
Çok say›da makaleleri de olan Kozlu günlük gazetelerde köfle yaz›lar›
yazmaktad›r.



getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse
Ana Sözleflme düzenlemelerine göre Genel Kurul
karar›n› gerektirmeyen tüm ifl ve ifllemler Yönetim
Kurulu taraf›ndan deruhte olunur.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac›l›k A.fi. ad›na
taahhüdü içeren ba¤lay›c› nitelikteki her türlü
ifllem, belge, sözleflme, umumi vekaletname,
kefaletname ve borç senetlerinin, birinci derece
iki yetkilinin imzas›n› tafl›mas› gereklidir. Ancak
bunlardan, gayrimenkul al›m sat›m›; fiirket'e ait
yay›nlar›n imtiyaz ve yay›n haklar› ile her türlü
patent, marka, lisans ve di¤er fikri haklar›n
sat›lmas›; devredilmesi ve bunlar üzerinde
s›n›rlay›c› haklar kurulmas›; fiirket gayrimenkul
ve menkulleri üzerinde ipotek, rehin ve di¤er
s›n›rlay›c› ayni haklar kurulmas›; baflka bir flirkete
ifltirak edilmesi veya ifltirak sat›lmas›; hisse senedi,
tahvil ve finansman bonosu ihrac› ifllemlerinin
Yönetim Kurulu Baflkan› veya Baflkan
Yard›mc›s›'n›n olumlu oyu ile al›nm›fl Yönetim
Kurulu karar›na dayan›larak yap›lmas› zorunludur.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri ile
Yönetim Kurulu taraf›ndan kendilerine birinci ve
ikinci derece imza yetkisi verilen yöneticilerin
yetki süreleri, bir mali y›l dönemi olup, bu yetki
süresi ilk Ola¤an Genel Kurul tarihine kadard›r.

3. Dönem içerisinde yap›lan mevzuat
de¤ifliklikleri

a. Ana Sözleflme’nin Sermaye Piyasas› Kurulu,
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri de dikkate al›narak
Sermaye Piyasas› Kurulu mevzuat›na uygun hale
getirilmesi amac› ile 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41 ve 42. maddelerinin de¤ifltirilmesi, Ana
Sözleflme’ye Geçici 1. Maddenin ilavesi, Ana
Sözleflme’nin 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52 ve 54. maddelerinin iptali ve 53. maddenin
say›s›n›n 42. olarak de¤ifltirilmesi 1 May›s 2006
tarihinde yap›lan Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›nda
hissedarlar taraf›ndan onaylanm›flt›r.

b. fiirket, mevzuat hükümlerine ayk›r› uygulamalar
nedeni ile herhangi bir ceza almam›flt›r.

4. Ortakl›¤›n; sermaye, temettü oranlar›,
ç›kar›lm›fl sermayenin ortaklar aras› da¤›l›m›

a. fiirket’in kay›tl› sermaye tavan› 500 milyon
YTL'den 800 milyon YTL'ye ç›kar›lm›flt›r.

b. 2006 y›l›nda fiirket’in ortakl›k yap›s›nda
herhangi bir de¤ifliklik olmam›flt›r.

1. Yönetim Kurulu

a. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, yöneticilerin ve
fiirket sermayesinin do¤rudan ya da dolayl› olarak
en az %5'ine sahip olan pay sahiplerinin,
sermayesinin %5'inden fazlas›na sahip oldu¤u
veya bu orana ba¤l› kalmaks›z›n, yönetim
kontrolünü elinde bulundurdu¤u veya
yönetiminde etkisinin oldu¤u flirketlerle fiirket
aras›nda, 2006 y›l›nda herhangi bir ticari ve/veya
ticari olmayan ifl ve ifllem olmam›flt›r.

b. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve yöneticilerin
fiirket sermayesinde pay oran ve tutarlar›
bulunmamaktad›r.

c. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ellerinde bulunan
fiirket’e ait sermaye piyasas› araçlar›
bulunmamaktad›r.

d. Yönetim Kurulu Üyelerimizin fiirket d›fl›nda
yürüttükleri görevlerle ilgili olarak fiirket’çe
belirlenen kurallara herhangi bir ayk›r›l›k
oluflmam›flt›r.

e. Yönetim Kurulu Üyelerimizden Cem M. Kozlu
ve Kai Diekmann SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri
do¤rultusunda ba¤›ms›zl›k niteli¤ine sahiptirler.
Cem M. Kozlu ve Kai Diekmann, ba¤›ms›zl›k
beyanlar›n› fiirket Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›’na
sunmufllard›r.

f. Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul
taraf›ndan kararlaflt›r›lan huzur hakk› d›fl›nda
ödenen herhangi bir menfaat
bulunmamaktad›r.

g. fiirket faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu
Üyeleri ve yöneticilere karfl› aç›lm›fl herhangi
bir dava bulunmamaktad›r.

h. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne maafl, ikramiye, di¤er
düzenli ve ar›zi ödemeler gibi nakdi, hisse
senetleri, hisse senetlerine dayal› türev ürünler,
çal›flanlar› hisse senedi edindirme planlar›
kapsam›nda verilen hisse al›m opsiyonlar›,
mülkiyeti verilen ve/veya kullan›m için tahsis
edilen ev, misafirhane gibi gayri nakdi olarak
yap›lm›fl bir ödeme veya menfaat
bulunmamaktad›r.

2. Yönetim Kurulu ve yöneticilerin yetki ve
sorumluluklar›

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yetki ve sorumluluklar›
fiirket Ana Sözleflmesi’nin 14. maddesi ile
düzenlenmifltir.

Buna göre; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasas› Kanunu, Ana Sözleflme ile
kendisine verilmifl bulunan görevleri yerine

5. Derecelendirme kuruluflunun
de¤erlendirmesi

Uluslararas› kredi derecelendirme kuruluflu Fitch
Ratings (Fitch), 3 Nisan 2007 tarihinde yapm›fl
oldu¤u aç›klama ile fiirketimizin uzun vadeli
yabanc› para cinsinden kredi notunu "BB",
görünümü "dura¤an" olarak belirledi¤ini
aç›klam›flt›r. Fitch ayn› zamanda fiirketimizin
uzun vadeli yerel para cinsinden kredi notunu
"BB" ve görünümünü “dura¤an”; uzun vadeli ulusal
kredi notunu ise "AA-(Tur)" ve görünümünü ise
"dura¤an" olarak teyit etmifltir.

6. fiirket aleyhine aç›lan davalar

Mali tablo dipnotlar›nda (Not 31) aç›klanan ola¤an
hukuk davalar› d›fl›nda fiirket aleyhine aç›lm›fl
önemli bir dava bulunmamaktad›r. fiirketimiz,
kamu otoriteleri taraf›ndan herhangi bir uyar›,
ihtar veya idari para cezas›na maruz kalmam›flt›r.

7. Ç›kar çat›flmalar›

fiirket’in yat›r›m dan›flmanl›¤›, yat›r›m analizi ve
derecelendirme gibi konularda hizmet ald›¤›
kurumlarla herhangi bir ç›kar çat›flmas› olmam›flt›r.

8. ‹dari faaliyetler

Yönetim yap›s›ndaki de¤ifliklikler:

fiirket Yönetim Kurulu 5 May›s 2006 tarih ve
2006/21 say›l› karar› ile:

• Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›'na Ayd›n Do¤an'›n
ve Baflkan Yard›mc›l›¤›'na Mehmet Ali
Yalç›nda¤'›n seçilmesine, Vuslat Do¤an
Sabanc›'n›n ‹cra Kurulu Baflkanl›¤›’na, Ertu¤rul
Özkük'ün Yay›n ‹fllerinden Sorumlu Üyeli¤e
atanmalar›na;

• Yönetim Kurulu Üyelerimizden ‹mre Barmanbek
ve Soner Gedik'in Denetimden Sorumlu Komite
Üyesi olarak yeniden seçilmelerine ve söz
konusu komitenin Sermaye Piyasas› Kurulu'nun
Seri: X, No: 16 say›l› Tebli¤ hükümleri ile
belirtilen görevlerin ifas› ile yetkilendirilmesine;

• Kurumsal Yönetim Komitesi Baflkanl›¤›’na,
kurulumuz ba¤›ms›z üyelerinden Cem
Kozlu'nun, Kurumsal Yönetim Komitesi
üyeliklerine de Do¤an Yay›n Holding A.fi.
Sermaye Piyasas› Kurumsal Yönetim
Koordinatörü Murat Do¤u, fiirket ‹fl Gelifltirme
ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Koordinatörü Ahmet Özer
ile Mali Kontrol ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Müdürü
‹nci fiencan'›n yeniden seçilmelerine

karar verilmifltir.

Organizasyon yap›s›ndaki de¤ifliklikler:

De¤ifliklik olmam›flt›r.

Yönetim Kurulu ve Yönetimle ‹lgili Bilgiler
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Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyar›nca fiirket'in
yapt›¤› ifllemleri, hesaplar›, defterleri, veznesi, kâr
da¤›t›m önerisinin yasalara ve Ortakl›k Ana
Sözleflmesi'ne uygun olarak yap›l›p yap›lmad›¤›
Denetim Kurulu taraf›ndan teftifl ve tetkik
edilmektedir.

Denetim Kurulu, fiirket'in defter ve belgelerini üç
ayda bir kontrol etmekte; y›ll›k faaliyet
dönemlerine iliflkin olarak haz›rlam›fl oldu¤u
Denetçi Raporu ile fiirket'in bilanço ve kâr/zarar
cetvelinin onaylan›p onaylanmamas› ve Yönetim
Kurulu'nun aklan›p aklanmamas› ile ilgili karar›n›
Genel Kurul'un onay›na sunmaktad›r. TTK
hükümleri uyar›nca 1 May›s 2006 tarihli Ola¤an
Genel Kurul Toplant›s›'nda Mehmet Yörük ve Fuat
Arslan denetçi olarak seçilmifl olup, fiirket orta¤›
de¤illerdir ve ‹cra Kurulu'nda görev
almamaktad›rlar.

Denetim Kurulu

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac›l›k A.fi.'nin,
Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Seri: XI, No: 25
Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar›
Hakk›nda Tebli¤'i uyar›nca Uluslararas› Finansal
Raporlama Standartlar› çerçevesinde haz›rlanm›fl
1 Ocak 2006-31 Aral›k 2006 dönemine iliflkin
y›ll›k/konsolide mali tablo ve raporlar› fiirket'in
Yönetim Kurulu Üyesi Soner Gedik, Mali ‹fller Grup
Baflkan› Ahmet Toksoy ve Mali ‹fller Müdürü Halil
Özkan taraf›ndan incelenmifl olup;

Görev ve sorumluluk alanlar›nda sahip olunan
bilgiler çerçevesinde gerçe¤e ayk›r› bir aç›klama
ya da aç›klaman›n yap›ld›¤› tarih itibariyle
yan›lt›c› olmas› sonucunu do¤urabilecek herhangi
bir eksiklik içermedi¤i;

Sahip olunan bilgiler çerçevesinde, raporun iliflkin
oldu¤u dönem itibariyle, mali tablolar›n ve
rapordaki di¤er bilgilerin ortakl›¤›n mali durumu
ve faaliyet sonuçlar› hakk›nda gerçe¤i do¤ru bir
biçimde yans›tt›¤› tespit olunmufltur ve yukar›da
ad› geçen kifliler taraf›ndan 6 Nisan 2007 tarihinde
imzalanm›flt›r. Bu beyan›n örne¤i ekte
sunulmufltur.

fiirket'in Yönetim Kurulu ise yine 6 Nisan 2007
tarihli karar› ile fiirket'in 31 Aral›k 2006 tarihli
konsolide mali tablolar›n› ve notlar›n› onaylam›flt›r.

SPK'n›n Seri: X No: 16 Say›l› Tebli¤i
Gere¤ince Yap›lan Aç›klama

‹mre Barmanbek, Baflkan

Soner Gedik, Üye

fiirket Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu
Komite üyesi olarak Yönetim Kurulu üyelerimizden
‹mre Barmanbek ve Soner Gedik'i seçmifl olup,
söz konusu komitenin Sermaye Piyasas›
Kurulu'nun Seri: X, No: 16 say›l› Tebli¤ hükümleri
ile belirtilen görevlerin ifas› ile yetkilendirilmesine
karar vermifltir.

Denetim Komitesi Baflkan› ‹mre Barmanbek ve
Denetim Komitesi Üyesi Soner Gedik yürütmede
görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleridir.

Denetim Komitesi faaliyetlerini Sermaye Piyasas›
Mevzuat› ile uyumlu ve SPK Kurumsal Yönetim
‹lkeleri'nde öngörüldü¤ü flekilde düzenli bir flekilde
yürütmekte olup; 2006 y›l›nda, fiirket'in ara
dönem mali tablo ve dipnotlar› ile ba¤›ms›z
denetim raporlar›, kamuya aç›klanmadan önce
gözden geçirilmifl, ba¤›ms›z denetim flirketi ile
toplant›lar yap›lm›fl ve fiirket'in ba¤›ms›z denetim
sözleflmesi gözden geçirilmifltir.

Denetim Komitesi 1 Ocak 2006-31 Aral›k 2006
dönemi konsolide mali tablo ve notlar› ile ba¤›ms›z
denetim raporlar›n›n fiirket'in faaliyet sonuçlar›
hakk›nda gerçek durumu yans›tt›¤›, fiirket'in
izledi¤i muhasebe ilkeleri ile UFRS ve SPK
standartlar›na uygun ve do¤ru oldu¤u sonucunu
bildirir karar›n› 4 Nisan 2007 tarihinde Yönetim
Kurulu'na sunmufltur.

Denetim Komitesi

Yürütme Komitesi, fiirket Ana Sözleflmesi'nin
19. Maddesi ile düzenlenmifltir;

“Yönetim Kurulu, fiirket ifl ve ifllemlerinin kendisi
taraf›ndan belirlenmifl ifl program› ve bütçesi
çerçevesinde yürütülmesini gerçeklefltirmek üzere
yeterli say›da üyeden oluflan bir Yürütme Komitesi
kurar. Kurulufl karar›nda Yürütme Komitesi’nin
karar almaya yetkili olaca¤› konular ve s›n›rlar›
etrafl› flekilde belirlenir.

Yürütme Komitesi çal›flmalar›n› yönlendirecek;
fiirket ifl ve ifllemlerini deruhte edecek Yürütme
Komitesi Baflkan›, Yönetim Kurulu Üyeleri
aras›ndan belirlenir, ancak Yönetim Kurulu
Baflkan› ile Yürütme Komitesi Baflkan› ayn› kifli
olamaz. Yönetim Kurulu, Yürütme Komitesi
Üyelerini belirlerken Yürütme Komitesi Baflkan›’n›n
önerilerini dikkate al›r.

Yürütme Komitesi, Baflkan’›n daveti üzerine fiirket
ifllerinin gerektirdi¤i s›kl›kta toplan›r. Toplant›lara
Yürütme Komitesi Baflkan›’n›n uygun gördü¤ü
fiirket yöneticileri ile üçüncü kiflilerin de kat›lmas›
caizdir.

Yürütme Komitesi’nin tüm çal›flmalar› yaz›l› hale
getirilir ve her Yönetim Kurulu toplant›s›nda
Yürütme Komitesi Baflkan› taraf›ndan çal›flmalar
hakk›nda bilgi verilir.”

Buna göre fiirket Yönetim Kurulu 1 May›s 2006
tarihli Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›'nda Yönetim
Kurulu Üyeli¤ine yeniden seçilen Say›n Vuslat
Do¤an Sabanc›'n›n Yürütme ‹fllerinden Sorumlu
Üyeli¤e, Say›n Ertu¤rul Özkök'ün Yay›n ‹fllerinden
Sorumlu Üyeli¤e seçilmesine karar vermifltir.

fiirket’in yürütmeden sorumlu Yönetim Kurulu
Üyeleri ile grup baflkanlar›ndan oluflan Yürütme
Komitesi, en az ayda bir toplanmaktad›r.

Yürütme Komitesi (‹cra Kurulu)



2006’DAN SEÇT‹KLER‹M‹Z

TÜRK‹YE 2006'DA
NE ÇOK fiEY YAfiADI!..



Bazen alabildi¤ine kayg›l›,
bazen kederli, bazen de hayli
komiktik.
Bir yanda töre kurbanlar›n›n
utanc›, bir yanda elbirli¤iyle
e¤itime akan yard›mlar›n
umudu…
Bir yanda AB yolunda ask›ya
al›nan sekiz maddeyle
bulutlanan hayallerimiz, öte
yanda yaln›zca Avrupa'n›n
de¤il, dünyan›n en büyük
edebiyat ödülünün gururu…
Daha ça¤dafl, daha insani,
daha demokratik bir toplum
olma yolunda bir atak, bir
korkakt›k.
Kendimizce, bildi¤imizce
yaflad›k.

Gün oldu, a¤›z dolusu güldük;
sonra k›yas›ya öfkelendik.
Büyük ay›plar›n ortas›nda
kald›k da kendi ay›b›m›z gibi
utand›k. Derken, baflar›n›n
k›vanc›ndan kâm ald›k,
bafl›m›z› gururla kald›r›p
dünyaya bakt›k.
Asl›nda pek de farkl› de¤ildi
dünyan›n ahvalinden;
herkesler gibiydi halimiz.
2006 y›l› böylece gelip geçti
yan›m›zdan…
Geriye hayat kald›.
Geriye, Hürriyet'in y›l boyunca
manfletlerine tafl›d›¤› sözler
kald›.
Hayat›n, Hürriyet sayfalar›na
saklad›¤› sözler…



1 O⁄LUM K‹MDEN HÂK‹M BEY
2 ÇAYDAN KIZ GEÇ‹RME
3 CÜPPES‹Z AHMET HOCA
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3 Aral›k 2006
Uzun y›llard›r yarg› haberleri yapan bir
muhabirim. Alt›na imza att›¤›m trajikomik
haberlerin ço¤unlukla sohbet ortam›nda
ç›kt›¤›n› fark ettim. Zira ülkemizde buna benzer
olaylar adliye koridorlar›nda o kadar çok
yaflan›yor ki bunun içinde olan hâkimi, savc›s›,
avukat› gibi insanlara bu olaylar rutin geliyor.
Bunlar, sohbet ortamlar›nda üçüncü bir flahsa
"Espirili davalar" olarak anlat›l›yor.
Kat›ld›¤›m bir akflam yeme¤inde masada iki
avukat, iki hakim vard›. Sohbet ilerledikçe bir
hâkim arkadafl›m, di¤er hâkime, "Babal›k davas›
vard› bizde, ancak sonradan ö¤rendim ki kad›n,
iki ayr› kifli hakk›nda iki ayr› yerde daha dava
açm›fl, ama çocu¤un babas›n› bulamam›fl, bize
de gösterdi¤i adam baba ç›kmad›, yoksa sen
misin" diye espri yapt›. Ben önce flaka
yap›ld›¤›n› zannettim, ancak iflin ciddiyetini
fark edince, gazetenin sayfalar› gözümde
canlanmaya bafllad›. Hemen, hâkim
arkadafl›ma iflin do¤ruluk derecesini sordum.
Hakim, "Kad›n›n avukat› anlatt›. Do¤ru mu,
yanl›fl m› bilmem, ama yalan söyleyecek bir
hali yoktu, beni iyi tan›r" dedi.
Yalvar yakar avukat›n ad›n› ö¤rendim. Avukat›
ben de tan›yordum, ama a¤z› çok s›k› birisiydi.
Sabah ilk iflim, avukat›n telefonunu Ankara
Barosu albümünden bulmak oldu. Hemen bir
randevu al›p bürosuna gittim. Olay› anlatt›m,
bana olay›n do¤ru oldu¤unu, ancak müvekkili
hakk›nda bilgi veremeyece¤ini söyledi.
Israrlar›m üzerine yine müvekkilinin kamu
görevlisi oldu¤unu, ismini kesinlikle
söylemeyece¤ini belirtti.
En az›ndan olay›n do¤ru oldu¤unu
ö¤renmifltim. Derhal adliyeye geldim, hâkim
arkadafl›m›n yan›na gidip, onun ilgilendi¤i dava
dosyas›na bakmak istedi¤imi söyledim. Önce
kabul etmedi, isim ve görev yerini
yazmayaca¤›ma söz verdim. Sadece ismini ve
soyad›n›, bir de nerede çal›flt›¤›n› söylemesi
konusunda ikna ettim ve hâkim arkadafl›mdan
bunlar› da ö¤renince olay› haber haline
getirdim. Haber gazetede manflet oldu.
U¤raflt›¤›ma de¤miflti. Zira öbür gün haber
herkesin dilindeydi.

Nurettin Kurt

1 O⁄LUM K‹MDEN HÂK‹M BEY



17 Eylül 2006
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi'ne ba¤l› y›ll›k
600 milyon dolar bütçeli BELB‹M A.fi.'nin Genel
Müdürü, evli ve iki çocuk babas› Adnan fiahin'in
kendisi gibi evli bir kad›nla aflk kaçama¤›
oldu¤u bilgisi AKP'ye yak›n bir kaynaktan
gelmiflti. Efli türbanl› olan Genel Müdür Adnan
fiahin'in bafl› aç›k sevgilisine bir anaokulu
açt›¤›, BELB‹M'in yan› s›ra belediyenin tüm
imkanlar›n› da seferber etti¤i bilgilerine
ulaflm›flt›k. Hatta, fiahin'in birçok yerde
sevgilisini "eflim" olarak tan›tt›¤›n› da
ö¤renmifltik. Ama bir türlü bu aflk› belgeleyen
somut delillere ulaflam›yorduk. Haberin
üstünde çal›flt›¤›m›z› duyan fiahin'in eski bir
çal›flma arkadafl›, 16 Eylül Cumartesi günü
elinde aflk kaçama¤›n› belgeleyen foto¤raflarla
ziyaretimize geldi. Foto¤raflar her fleyi çok net
aç›kl›yordu. ‹stihbarat Müdürümüz Celal
Korkut, Müdür Yard›mc›s› Bülent Ovac›k ve
Metropolitan fiefi Ayda Kayar'la foto¤raflar›
inceledikten sonra Adnan fiahin'le telefonda
görüfltüm. Kay›t alt›na alarak yapt›¤›m
konuflmada iddialar› sordu¤um fiahin, önce
"Hepsi iftira" dedi. Elimizde birlikte çok samimi
foto¤raflar›n›n oldu¤unu söyledi¤imde ise çok
k›zg›n bir ifadeyle "Size ne kardeflim, o da benim
eflimdir, konuflacak bir fley yok" diye yan›t verdi.
fiahin'in efli N.fi. ise iddialar› yeni ö¤rendi¤ini,
efliyle sorunlar› oldu¤unu söylemiflti. BELB‹M
Genel Müdürü Adnan fiahin'le ilgili elimizde
birçok iddia vard›. Ama haberin ç›kt›¤› gün
Adnan fiahin, eflini ve sevgilisini yan›na alarak
bir bas›n toplant›s› düzenledi. Kendisine iftira
edildi¤ini, sevgilisi diye iddia edilen kiflinin aile
dostlar› oldu¤unu söyledi. Hiçbir bas›n organ›
bu savunmaya inanmad›. Haz›rlad›¤›m›z
haberleri pefl pefle vermeye bafllay›nca ‹stanbul
Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl,
Baflbakan Tayyip Erdo¤an'›n talimat›yla üçüncü
gün fiahin'i görevden almak zorunda kald›.
Haberin ard›ndan ise "çaydan geçirme" o
günlerin moda terimi haline geldi.

Mustafa Küçük

2 ÇAYDAN KIZ GEÇ‹RME



10 Ekim 2006
Fatih Çarflamba'daki ‹smaila¤a Cemaatinin
önemli isimlerinden Bayram Ali Öztürk'ün,
cemaatin merkezi olan ‹smaila¤a Camii'nde
3 Eylül 2006 günü öldürülmesinin ard›ndan
araflt›rmalar›m› cemaat üzerinde
yo¤unlaflt›rd›m. Sakal, çarflaf, sar›k ve cüppeyi
müritli¤in flartlar› aras›na koyan ve tekke
disiplini ile tan›nan cemaatin önde
gelenlerinden, kamuoyunda Cüppeli Ahmet
Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün
Acarkent'te 2 milyon dolarl›k özel havuzlu bir
villada oturdu¤unu gösteren haberim, 10 Eylül
2006 Pazar günü Hürriyet'te “Burada oturuyor”
bafll›¤›yla yay›mland›. Pazartesi günü haber
merkezine geldi¤imde bana b›rak›lm›fl bir not
buldum. Nottaki numaray› arad›¤›mda
karfl›daki ses yazd›klar›m›n tamam›n›n do¤ru
oldu¤unu, cemaatine kat› kurallar ve dünya
nimetlerinden uzak bir yaflam dayatan hocan›n
sürekli lüks yurtd›fl› tatillerine ç›kt›¤›n›, kad›nl›
erkekli plajlarda jet-ski yapt›¤›n› ve yüzdü¤ünü
söylüyordu. Kendisine elindeki belgeleri
görmek ve onu dinlemek istedi¤imi söyledim.
Ama tedirginlik içinde "belki daha sonra"
diyerek vazgeçti. ‹flte bir ayl›k uzun koflu böyle
bafllad›. 11 Eylül'den itibaren bazen iki günde,
bazen üç günde bir arayarak kendisini ikna
etmeye çal›flt›m. 9 Ekim 2006 Pazartesi sabah›
son hamlemi yaparak kendisine, "Elinizde böyle
belgeler oldu¤una art›k inanm›yorum. Daha
fazla birbirimizin vaktini çalmayal›m" deyince,
bana ö¤le vakitlerinde belgeleri gönderece¤ini
söyledi. Gerçekten de ö¤le saatlerinde haber
kayna¤›n›n arac›lar vas›tas›yla gönderdi¤i
belgeler gazeteye ulaflt›. Bir dizüstü
bilgisayarda sakl› belgeler dijital foto¤raf ve
video kay›tlardan olufluyor, haber kayna¤›n›n
anlatt›¤›ndan çok daha fazlas›n› içeriyordu.
Görüntülerin gerçekli¤ini kontrol ettirdi¤imizde
geriye art›k haber kayna¤›n›n anlatacaklar›n›
dinlemek kal›yordu. Haber kayna¤› flehir
d›fl›nda oldu¤u için röportaj› telefonda yapt›k
ve anlatt›klar›n› ayn› gün içinde teyit etmeye
çal›flt›k. Kesintilerle uzun saatler süren röportaj
bitip, haberi akflam›n geç saatlerinde
tamamlad›¤›mda Kanal D'de alt yaz›yla haberin
tan›t›m›n›n yap›ld›¤›n› gördüm. 10 Ekim 2006
Sal› günü haber Hürriyet'te sürmanfletten
"Cüppesiz Ahmet Hoca" bafll›¤› ve hocan›n
Malta'da jet-ski yaparken çekilmifl foto¤raf›yla
tan›t›ld›.Haberin tan›t›m› bile büyük yank›
yaratm›flt›. Okuyucular›n yan› s›ra, tüm medya
kurulufllar› henüz yay›mlanmam›fl haberi bir
köflesinden yakalayabilmek için beni ar›yordu.
Bense tüm günü haberin devam›n› oluflturacak
belge ve bilgiler için haber kayna¤› ile yüz yüze
röportaj yapmakla geçirdim. Ertesi gün
"Alpler’de da¤ havas›, Malta'da deniz sefas›"
sürmanfleti ve "Gizli dünyadan flafl›rtan itiraflar"
bafll›¤›yla yay›mlanan haber ve foto¤raflar
gündeme bomba gibi düfltü. Röportaj üç gün
sürmanfletten olmak üzere bir hafta Hürriyet'te
yer ald› ve büyük oranda Türkiye'nin gündemini
oluflturdu. Bir haftal›k haber maratonunun
sonunda Cüppeli Ahmet Hoca, "Hatal›y›m.
Takvaya göre yanl›fl yapt›m" dedi.

Asl› Sözbilir

3 CÜPPES‹Z AHMET HOCA
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YÖNET‹M

Vuslat Do¤an Sabanc› ‹cra Kurulu Baflkan›

Ertu¤rul Özkök Genel Yay›n Yönetmeni

Ahmet Toksoy Mali ‹fller Grup Baflkan›

Ayfle Sözeri Cemal Reklam Grup Baflkan›

Sinan Köksal Pazarlama Grup Baflkan›

Fikret Ercan Yay›n Koordinatörü

Ahmet Özer ‹fl Gelifltirme Yat›r›mc› ‹liflkileri Koordinatörü

Temuçin Tüzecan Kurumsal ‹letiflim Koordinatörü

Sancak Basa ‹nsan Kaynaklar› Müdürü

‹cra Kurulu’na ba¤l› olarak çal›flan Koordinasyon Kurulu her hafta düzenli olarak toplanmaktad›r.

‹CRA KURULU ÜYELER‹

Vuslat Do¤an Sabanc›
‹cra Kurulu Baflkan›

Sinan Köksal
Pazarlama Grup Baflkan›

Ertu¤rul Özkök
Genel Yay›n Yönetmeni

Ayfle Sözeri Cemal
Reklam Grup Baflkan›

Ahmet Toksoy
Mali ‹fller Grup Baflkan›

Soldan sa¤a:

KOORD‹NASYON KURULU



DO⁄AN YAYIN HOLD‹NG A.fi.

Do¤an Yay›n Holding (DYH), gazete, dergi ve kitap
yay›nc›l›¤›, TV ve radyo yay›nc›l›¤›, bask›, yeni
medya operasyonlar› ve ticari program yap›mc›l›¤›
ile Türkiye medya ve e¤lence sektörünün önde
gelen gruplar›ndand›r. Hürriyet'in de aralar›nda
bulundu¤u gazete yay›nc›l›¤› geleneksel olarak
DYH'nin ana faaliyet konusudur. DYH, 2006
y›lsonu itibariyle, Hürriyet, Milliyet, Radikal, Posta,
Fanatik, Referans, Gözcü ve Türkiye'nin önde gelen
‹ngilizce gazetesi Turkish Daily News dahil olmak
üzere sekiz günlük gazete yay›mlamaktad›r. DYH
ayr›ca, DMG International ile Avrupa'da, yine
gazete yay›nc›l›¤› segmentinde faaliyet
göstermektedir.

DYH, Do¤an Burda (DB) bünyesinde toplam 24
dergi yay›mlamaktad›r. Do¤an Burda (DB), ayn›
zamanda dünyan›n önde gelen gazete ve
dergilerini de ithal ederek yurtiçindeki da¤›t›m›n›
yapmaktad›r. DYH, ayn› zamanda, dergi grubu
çat›s› alt›nda, çocuk ve gençlik dergileri
yay›mlayan ve DYH ile Danimarka'daki Egmont
Yay›nevi'nin ortak giriflimi olan Do¤an Egmont ile
kad›n dergileri yay›mlayan DB Popüler'i
bar›nd›rmaktad›r.

Kaynaklar›n birlikteli¤inden do¤an sinerji

2006 y›l›nda DYH bünyesinde faaliyet gösteren
toplam televizyon say›s› 16, radyo say›s› ise 3’tür.
Bunlar, Kanal D, Star TV ve tematik kanallar
segmentinde faaliyet gösteren CNN Türk ve Dream
TV ile birlikte toplam 12 kanal ve Avrupa'da
faaliyet gösteren Euro D ile Euro Star kanallar›d›r.
Kanal D, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon
kanallar›ndan biridir. DYH çat›s› alt›ndaki bir di¤er
televizyon kanal› olan CNN Türk, DYH ile AOL Time
Warner'›n bir ortak giriflimidir. Grubun radyolar›
ise Radyo D, CNN Türk ve Slow Türk'tür.

Çok satan kitaplarda pazar›n yaklafl›k %20'sini
elinde tutan Do¤an Kitapç›l›k, pazar›n en dinamik
dizi kitap yay›nc›lar›ndan biridir.

Do¤an Music Company, dünyan›n en büyük
medya flirketlerinden Bertelsmann AG'nin bir
kuruluflu olan Bertelsmann Music International
Service GmbH ile bir lisans sözleflmesi
imzalam›flt›r. BMG'nin deste¤i ile Do¤an Music
Company, uluslararas› müzik endüstrisine
girerken, kendi sanatç›lar›n› da dünyaya tan›tmay›
baflarm›flt›r.

DYH'nin bünyesinde ayr›ca Türkiye'nin önde gelen
bask› flirketi Do¤an Ofset ve Türkiye'nin en yayg›n
da¤›t›m kanal›na sahip olan Do¤an Da¤›t›m da
yer almaktad›r.

DYH mevcut faaliyetleriyle sinerji yaratan internet
ve kablolu TV yat›r›mlar›na öncelik vermektedir.
Bu yönde at›lan ad›mlarla Do¤an Online, çok genifl
yelpazeli portal grubunu bir araya getirerek
Türkiye'nin en büyük internet flirketi olmufltur.
D&R müzik ve kitap ma¤aza zinciri, önemli
merkezlerdeki ma¤azalar› ve internetteki sanal
ma¤azas›yla farkl› pazarlama platformlar›n›
kullan›rken, multimedya ürünlerinin sat›fl›n› da
yapmaktad›r.

Hürriyet'in de aralar›nda bulundu¤u gazete
yay›nc›l›¤› geleneksel olarak Do¤an Yay›n
Holding'in ana faaliyet konusudur.
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Hürriyet'in temel amac›, dünyada Türkçe konuflan
herkese do¤ru haber ve bilgi sa¤lamak, dürüst
yorum ve de¤erlendirme sunmakt›r. Hürriyet ve
ifltiraklerindeki yöneticilerin asli görevi ise
kurumun ve gazetenin ba¤›ms›zl›¤›n› korumak ve
fiirket'i, pay sahiplerine en yüksek de¤eri
sa¤layacak flekilde yönetmektir.

Hürriyet Gazetesi, Türkiye'nin ça¤dafllaflma sürecinin bir
parças› ve aktörü olarak nitelikli yay›nc›l›k anlay›fl›yla,
çal›flanlar›na verdi¤i de¤erle ve toplumsal sorumluluklar›na
gösterdi¤i özenle öne ç›kar.

Temel Amaç

‹LKELER

Hürriyet Gazetesi, Türkiye'nin ça¤dafllaflma
sürecinin bir parças› ve aktörü olarak nitelikli
yay›nc›l›k anlay›fl›yla, çal›flanlar›na verdi¤i de¤erle
ve toplumsal sorumluluklar›na gösterdi¤i özenle
öne ç›kar. Hedeflerini, geçmiflte oldu¤u gibi
gelecekte de toplumsal faydaya sa¤lad›¤› destek
ve bu alandaki öncü rolünün süreklili¤i yönlendirir.

Gelecek Hedefi

Stratejik Hedefler

fiirket'in stratejisi, müflteri odakl› hizmet vermek,
okuyucuya yönelik özel ürünler gelifltirmek,
geleneksel markalarla içerik üretmek,
teknolojideki de¤iflimleri yak›ndan izlemek,
yarat›c› yöntemlerle içerik da¤›t›m kanallar›n›
çeflitlendirmek ve büyütmek; bireylere göre
tasarlanm›fl enformasyon, e¤lence ürünleri ve
araçlar› haz›rlamak; sat›fl ve da¤›t›m kanallar›n›
çeflitlendirerek art›rmak ve dünyan›n önde gelen
medya kurulufllar›yla iflbirli¤i yapmakt›r.

Yönetim Kurulu ve yönetim, stratejik hedefler
do¤rultusunda fiirket'in durumunu sürekli olarak
gözetim alt›nda tutmaktad›r. S›k aral›klarla ve
periyodik olarak yap›lan yönetim toplant›lar›nda
fiirket'in durumu gözden geçirilmekte; de¤iflen
koflullara uygun yeni hedefler ve stratejiler
gelifltirilmektedir.

M‹SYON, V‹ZYON, STRATEJ‹



Demokratiktir: Özgür gazetecili¤in demokrasiyi
güçlendirece¤i bilinciyle, siyasi tercihlerin
demokratik ilkeler çerçevesinde ba¤›ms›z seçimlerde
ifade edilmesini, bu ifadenin yönetime yans›mas›n›
destekler.

Özgürlükçüdür: Irkç›l›¤a ve her flekliyle ayr›mc›l›¤a
karfl›d›r. Bunlar›n d›fl›nda kalan ve fliddet eylemi
ça¤r›s› yapmayan tüm düflüncelerin özgürce ifade
edilebilmesini ve yay›mlanabilmesini destekler; bu
özgürlüklerin engellenmesine karfl›d›r.

Laiktir: Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya
hukuki temel düzeninin din kurallar›na
dayand›r›lmas›na karfl›d›r.

DE⁄ERLER

Hürriyet, toplumsal sorunlar›n afl›lmas›nda bir
çözüm orta¤› olarak kendini sunar. Özellikle ana
ifl alan› olan gazete yay›nc›l›¤›nda kalitenin
yükselmesi çabalar›n› destekler.

Hürriyet;

Farkl›l›klara sayg›l›d›r: Dil, din, millet, ›rk, cinsiyet
ayr›m› yapmaz. Düflüncelerini farkl› dillerle ifade
edenlerin, kendini farkl› bir aidiyetle tan›mlayanlar›n
varl›¤›n›, bu özgürlükler ayr›mc› siyasi durufllara yol
açmad›¤› sürece sayg›yla karfl›lar.

Bas›n eti¤ine sayg›l›d›r: ‹fadesini Do¤an Yay›n
Konseyi taraf›ndan yay›mlanan Yay›n ‹lkeleri'nde
ve Hürriyet Gazetecili¤i kitab›nda bulan, her durumda
uyulmas› gereken evrensel gazetecilik ilkelerine
ba¤l›d›r.

Toplumsal sorumluluk sahibidir: Toplumsal
sorunlar›n afl›lmas›nda bir çözüm orta¤› olarak
kendini sunar. Özellikle ana ifl alan› olan gazete
yay›nc›l›¤›nda kalitenin yükselmesi çabalar›n›
destekler.
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1. Gazetecilikte temel ifllev, gerçekleri bulup
bozmadan, abartmadan ve hiçbir bask›n›n
etkisi alt›nda kalmadan, en k›sa zamanda ve
edinilebilen tam bilgiyle kamuoyuna
iletmektir.

2. Gazeteci, mesleki çal›flmalar›n› her türlü ç›kar
ve nüfuz iliflkisinin d›fl›nda tutar; herhangi bir
siyasi partide aktif görev almaz.

Do¤an Yay›n Holding'in "ekonomi" ve "finans"
konular›nda yay›m yapan bölümlerinde
çal›flanlar, hisse senedi sahibi olamazlar ve
borsalarda dolayl› ya da dolays›z hisse senedi
al›p satamazlar.

3. Gazeteci, görevini, tafl›d›¤› s›fat›n sayg›nl›¤›na
gölge düflürebilecek yöntem ve tutumlarla
yapmaktan uzak durur.

DYH çal›flanlar›, ba¤l› olduklar› birim
yöneticisinin izni olmadan üçüncü flah›slar›n
gezi davetlerini kabul edemezler ve onlarla
seyahat edemezler.

4. Yay›na konu edilen veya edilmesi düflünülen
kiflilerden veya kurumlardan meslek etik ve
geleneklerine ayk›r› hiçbir hediye veya
ayr›cal›k kabul edilemez.

5. Yay›nlarda hiç kimse ›rk›, cinsiyeti, sosyal
düzeyi veya iliflkisi, dini inançlar› veya fiziki
kusurlar› nedeniyle afla¤›lanamaz ve
k›nanamaz.

Gazetecilikte temel ifllev, gerçekleri bulup
bozmadan, abartmadan ve hiçbir bask›n›n etkisi
alt›nda kalmadan, en k›sa zamanda ve edinilebilen
tam bilgiyle kamuoyuna iletmektir.

‹LKELER

HÜRR‹YET YAYIN ‹LKELER‹

6. Düflünce, vicdan ve ifade özgürlü¤ünü
s›n›rlay›c›; genel ahlak anlay›fl›n›, din
duygular›n›, aile kurumunun temel
dayanaklar›n› sars›c› yay›n yap›lamaz.

7. Kiflileri ve kurulufllar›, elefltiri s›n›rlar›n›n
ötesinde küçük düflüren, afla¤›layan veya iftira
niteli¤i tafl›yan lakap ve ifadeler kullan›lamaz.

Yazarlar›n kendi köflelerinde yazd›klar› hakaret
ve iftira niteli¤indeki yaz›lardan kaynaklanan
davalardan do¤an tazminat›n %20'si kendileri
taraf›ndan ödenir (bu ilkeye göre yazarlar
taraf›ndan ödenen bir tazminat
bulunmamaktad›r).

8. Suçlu oldu¤u yarg› karar›yla belirlenemedikçe
hiç kimse "suçlu" ilan edilemez.

9. Soruflturmas› gazetecilik olanaklar› içinde
bulunan haberler soruflturulmaks›z›n ve
bundan ne sonuç al›nd›¤› belirtilmeksizin
ve/veya do¤rulu¤undan emin olunmaks›z›n
yay›mlanamaz.

Do¤an Yay›n Holding'e ba¤l› bas›n
organlar›nda yanl›fl haber veren ve/veya
yay›mlayan gazeteci "ihtar"dan, "ifl iliflkisinin
kesilmesi"ne kadar uzanan bir yapt›r›m›n
hedefi olur.

10. ‹nand›r›c› makul nedenler gösterilmedikçe
kimse, yasalar›n suç sayd›¤› eylemlerle itham
edilemez.



11. Kiflilerin özel yaflam› -ilgilinin aç›k veya kapal›
r›zas› oldu¤u anlam›na gelen yaflam flekli ve
kamu ç›karlar›n›n gerektirdi¤i durumlar
d›fl›nda- yay›nlara konu edilemez.

12. Kamu yarar› olmad›kça, gizli kamera
kullanmak, gizlice ses kayd› yapmak, özel
mülke izinsiz girmek gibi, ilgilinin kiflilik
haklar›na sald›r› say›labilecek yöntemlerle
haber üretilemez.

13. San›klar›n, suçlular›n akrabalar› ve yak›nlar›,
olayla ilgileri olmad›kça veya olay›n do¤ru
anlafl›lmas› için gere¤i bulunmad›kça teflhir
edilemez.

14. Sakl› kalmas› kayd›yla verilen bilgiler, ciddi
bir biçimde kamu yarar› gerektirmedikçe
yay›mlanamaz.

15. Haber kayna¤›n›n kamuoyunu yan›ltmay›
amaçlad›¤› haller hariç gizlili¤ine azami sayg›
ve titizlik gösterilir.

16. Haberlerin araflt›r›lmas›, haz›rlanmas› ve
yay›mlanmas›nda her zaman dengeli, gerçe¤e
ba¤l› ve objektif davran›lmas› flartt›r.

a) Yay›mlanan haberde suçlanan taraf›n
görüflüne yer verilir. ‹lgilinin yan›t
vermemesi veya kendisine ulafl›lamam›fl
olma hali ayn› haberde belirtilir.

b) Yay›mlanan al›nt›larda kiflinin anlafl›lmaz
ya da gülünç duruma düflmesine neden
olacak özetleme ve de¤ifliklik yap›lmaz.
Yay›mlanan al›nt›larda kaynak ve tarih
aç›k olarak belirtilir.

c) Bütün kamuoyu araflt›rmalar›, araflt›rmay›
yapan kuruluflun ad›, kimin talebi ve
finansman› ile yap›ld›¤›, tarih ve görüflülen
kifli say›s› ve araflt›rma metodu aç›k olarak
belirtilerek yay›mlan›r.

17. fiiddet ve zorbal›¤› özendirici veya k›flk›rt›c›,
çocuklar› olumsuz yönde etkileyici, bireyler,
topluluklar ve uluslararas›nda nefret ve
düflmanl›¤› körükleyici yay›n yapmaktan
kaç›n›l›r.

18. ‹lan ve reklam niteli¤indeki yay›nlar›n bu
nitelikleri tereddüde yer b›rakmayacak flekilde
belirtilir.

19. Yay›n tarihi için konan zaman (ambargo)
kayd›na uyulur.

20. Yanl›fl yay›nlardan kaynaklanan cevap ve
tekzip hakk›na sayg› gösterilir, gere¤i yap›l›r.

Do¤an Yay›n Holding bas›n organlar›,
hatalar›n› düzeltme amac›na yönelik, düzenli
olarak devreye giren mekanizmalar
olufltururlar.



Hürriyet
laiktir.



Devletin sosyal, ekonomik,
siyasi veya hukuki temel
düzeninin din kurallar›na
dayand›r›lmas›na karfl›d›r.
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2006 y›l›nda reklam yat›r›mlar›ndaki art›fl
özellikle, inflaat, turizm, perakende, sosyal ilanlar,
mobilya ve ev tekstili sektörlerinden
kaynaklan›rken Hürriyet insan kaynaklar› ve seri
ilanlardaki liderli¤ini bu y›l da sürdürmüfltür.

Reklam Geliri ve Reklam Sektörü

2006 YILI FAAL‹YETLER‹

2006 y›l›nda Türkiye'de reklam harcamalar› bir
önceki y›la oranla %13 artarak yaklafl›k 1.880
milyon ABD dolar›na ulaflm›flt›r. Bu büyümede en
önemli paya sahip olan mecralar s›ras›yla aç›k
hava, sinema ve televizyondur. Televizyon
reklamlar›n›n reklam pastas›ndaki pay› %2,1 puan
artarak %52,7'ye yükselirken gazetelerin pay›
%3,2 puan gerilemifl ve %33,6 olmufltur. Toplam
reklam harcamalar› içinde pay› azalan gazete
reklam pazar› 611 milyon ABD dolar›ndan 631
milyon ABD dolar›na yükselmifltir.

2005-2006 TOPLAM REKLAM GEL‹RLER‹
(Milyon ABD dolar›)
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2006 y›l›nda, tüm DPC'lerde bas›lan toplam
renkli sayfa say›lar›nda yaklafl›k %5 art›fl
gerçekleflmifltir. Bu art›fl, mevcut bask›
makinelerine eklenen yeni bask› üniteleri ile
sa¤lanm›flt›r. Tüm bu makine yat›r›mlar›,
2007 y›l› ve sonras›nda hedeflenen üretim
miktar›na ulaflmaya yöneliktir.

SEKTÖREL REKLAM GEL‹RLER‹ (Bin ABD dolar›)

Sektörler 2005 2006 De¤. (%)

G›da 129.542 185.945 44

Finans 169.402 184.228 9

Otomotiv, ulafl›m araçlar› 164.855 157.528 (4)

‹letiflim 146.982 149.239 2

Kozmetik ve kiflisel 74.515 102.765 38

‹nflaat ve dekorasyon 72.958 99.493 36

Elektronik ev eflyalar› 74.643 87.145 17

Mobilya, ev tekstili 69.846 84.641 21

‹çecekler 68.163 71.504 5

Perakendecilik 63.175 69.710 100

Di¤er 540.594 630.525 17

TOPLAM 1.574.675 1.822.723 16

Sektörel reklam yat›r›mlar›

2006 y›l›nda g›da, kozmetik ve inflaat sektörleri
yat›r›mlar›na h›z vermifltir.

Ekonomik büyümeye koflut olarak, önümüzdeki
y›l toplam reklam yat›r›mlar›nda yaklafl›k %15
büyüme öngörülmektedir. Bu büyümede öncelikle
finans, inflaat, iletiflim, turizm, havayolu,
perakende ve sa¤l›k sektörlerinin belirleyici olmas›
beklenmektedir.

HÜRR‹YET'‹N REKLAM GEL‹RLER‹
(Milyon ABD dolar›)

2005 249,5

2006 264,2

10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

26
0

28
0



HÜRR‹YET FAAL‹YET RAPORU 200634, 35

Hürriyet, 2006 y›l›nda da Türkiye'nin en çok
reklam alan medya kuruluflu olmufl ve
birincili¤ini korumufltur.

2006 YILI FAAL‹YETLER‹

‹K ve seri ilanlarda tart›flmas›z lider

Hürriyet, 2006 y›l›n› reklam gelirlerinde %5,9
büyümeyle kapatm›flt›r.

2006 y›l›nda reklam yat›r›mlar›ndaki art›fl özellikle,
inflaat, turizm, perakende, sosyal ilanlar ve
mobilya-ev tekstili sektörlerinden kaynaklan›rken
Hürriyet insan kaynaklar› ve seri ilanlardaki
liderli¤ini bu y›l da sürdürmüfltür.

”K›rm›z›; Bas›nda En ‹yiler Reklam Ödülleri"nin
Ocak 2007'de sonuçlanan dördüncüsüne 120
reklam ajans›ndan 905 reklam baflvurusu
olmufltur.

Hürriyet'in 2007 y›l› reklam gelirindeki büyüme
hedefi %13'tür.

Hürriyet, 2006 y›l›nda da Türkiye'nin en çok
reklam alan medya kuruluflu olmufl ve birincili¤ini
korumufltur. Hürriyet'in pazar pay›, toplam reklam
pazar›nda %14,1, gazete reklam pazar›ndaki pay›
ise %41,9 olarak gerçekleflmifltir.

REKLAM PAZAR PAYI (%)
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Hürriyet’in toplam pazardaki pay›
Hürriyet’in gazete reklam pazar›ndaki pay›

2007'de Hürriyet Gazetesi

Hürriyet Seri ‹lanlar Gazetesi'nin yay›m›, küçük
ve orta ölçekli reklam verenlerle yeni gelir
kaynaklar› hedeflemektedir. Ancak, 2007 y›l›n›n
Hürriyet Seri ‹lanlar Gazetesi aç›s›ndan yat›r›m
y›l› olarak de¤erlendirilmesi gerekmektedir.

2007'de dört Hürriyet ‹K Stil, iki Hürriyet Kanyon,
birer adet Hürriyet Evlilik, 23 Nisan Hürriyet'i,
Hürriyet Formula1 ve Hürriyet Kitap olmak üzere
toplam on adet özel gazete yay›mlanmas›
planlanmaktad›r. Bu arada insert saha sat›fl›yla
ilgili uygulamalar da hayata geçirilmeye
bafllanm›flt›r. Saha sat›fl›na yönelik olarak
ba¤›ms›z bir kuruluflun kullan›lmas›
planlanmaktad›r. 2007 için öngörülen faaliyetler
aras›nda TV-internet-Gazete iflbirli¤iyle
oluflturulacak çeflitli projeler de yer almaktad›r.
Öte yandan, sosyal ilanlara yönelik olarak çeflitli
yeni kutu ilan çal›flmalar› düflünülmüfl ve hayata
geçirilmeye bafllanm›flt›r. Pazar Keyif yay›n›n›n
ise tabloid boydan broad sheet'e çevrilerek ilan
kullan›m›n›n art›r›lmas› hedeflenmektedir.



”K›rm›z›; Bas›nda En ‹yiler Reklam
Ödülleri"nin Ocak 2007'de sonuçlanan
dördüncüsüne 120 reklam ajans›ndan 905
reklam baflvurusu olmufltur.

Bas›n ‹lan Kurumu verilerine göre, Türkiye
genelindeki ortalama günlük net gazete sat›fllar›,
2005'te 5.048.000 iken, 2006 y›l›nda 5.167.000
olmufl ve böylece sat›fllarda %2,4 oran›nda bir
büyüme gözlenmifltir.

Gerek okur profilini, gerekse marka olarak lider
konumunu koruyan Hürriyet, fiyatta rekabetçi bir
politika izlemeye gerek duymaks›z›n günlük
ortalama net tiraj›n› 2006 y›l›nda %5,3'lük bir art›flla
547 bine ç›karm›fl; böylece toplam pazardan %10,6
oran›nda pay almay› baflarm›flt›r.

2006 y›l›nda Hürriyet Gazetesi ‹stanbul, Ankara ve
‹zmir'de sat›fl fiyat›n› cumartesi günleri 35 YKr'den
40 YKr'ye, pazar günleri ise 40 YKr'den 50 YKr'ye
ç›karm›flt›r. Tüm Türkiye'de 81 il, ilçeleri ve di¤er
yerleflim yerlerindeki okurlar›na 2005 y›l›nda 23.400
sat›fl noktas› arac›l›¤›yla ulafl›rken, 2006 y›l› itibariyle
bu rakam 23.929'a yükselmifltir. Hürriyet'in toplam
sat›fl›n›n %65'i ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir flehir
merkezleri olmak üzere üç büyük ilde
gerçekleflmektedir. Hürriyet, cumartesi günleri hafta
içine k›yasla, yaklafl›k olarak 90 bin adet, pazar
günleri ise 270 bin adet daha fazla sat›lmaktad›r.

Yay›n Sat›fllar›

GAZETELER‹N GÜNLÜK SATIfi ORTALAMASI
(Bin Adet)

2005 5.048

2006 5.167
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Günümüz yay›nc›l›¤›n›n yaflam›n tüm boyutlar›n›
kucaklamas› gerekti¤i gerçe¤inden hareketle
Hürriyet, de¤iflik okur kitlelerine ve farkl› ilgi
alanlar›na hitap eden ve reklam verenlere yeni
olanaklar sunan ekler ve bölge gazeteleri
ç›karmay› 2006'da da sürdürdü.

Bu ekler, Hürriyet'i, Türkiye medyas›nda
farkl›laflt›ran önemli unsurlardan biridir.

Türkiye'de bir gazete taraf›ndan verilen ilk cuma
günü eki olan Hürriyet Cuma, okurlar›n yaflam
biçimini dikkate alarak haz›rlanmaktad›r. Her
hafta alan›nda uzman 10 kiflilik jüriler taraf›ndan
seçilen “Türkiye'nin en iyileri” listeleri, Hürriyet
Cuma'n›n iddial› bir çal›flmas› olarak geleneksel
hale gelmifl durumdad›r.

Türkiye'de ifl iletifliminin en etkin kayna¤› olan
Hürriyet ‹K, 11 y›ld›r alan›n›n tart›fl›lmaz
öncüsüdür. Yaln›zca yaflam›nda yeni aç›l›mlar
yaratmaya çal›flan profesyonellere de¤il,
kurumlara da hitap ederek önemli bir reklam alan›
haline gelmeyi baflarm›flt›r. Bugün Hürriyet ‹K, ifl
hayat›nda zirveye koflanlar›, zengin içerikli
sayfalar›n›n yan› s›ra özel etkinlik, proje ve
konferanslar›yla da buluflturmaktad›r.

Alan›nda öncü ve rakipsiz olan Hürriyet Pazar,
zengin içeri¤iyle gazeteyi Pazar günleri Türkiye'nin
en çok satan gazetelerinden biri yapma
çabalar›nda önemli pay sahibidir.

Hürriyet, 2006'da yeni bir ilki gerçeklefltirerek
Temmuz ay› boyunca Bodrum, Milas ve Didim
bölgelerinde da¤›t›lmak üzere, her gün yenilenen
Bodrum eki ç›karm›flt›r.

Hürriyet 2007 y›l›nda okuyucusuna yepyeni
eklerle, farkl› alanlarda yeni seçenekler sunmay›
sürdürecektir.

Bu arada, seri ilanlar›n 2007 y›l› içinde ayr› bir
gazete haline dönüfltürülmesine yönelik
çal›flmalar da sürdürülmektedir.

Hürriyet, de¤iflik okur kitlelerine ve farkl› ilgi
alanlar›na hitap eden ve reklam verenlere yeni
olanaklar sunan ekler ve bölge gazeteleri ç›karmay›
2006'da da sürdürdü.

Farkl› ‹lgileri Kucaklayan Ekler

2006 YILI FAAL‹YETLER‹



S›n›rl› bir zamanda hatas›z ve otomatik olarak
günde 4.800 adet kal›p pozlamas›
gerçeklefltirilebilen ‹stanbul DPC, tek
merkezde üretilen CTP kal›p say›s› aç›s›ndan
dünya birincisidir.

2006 y›l›nda ‹stanbul DPC tesislerinde, mevcut 2
adet MAN bask› makinesine birer adet Man kulesi
ilave edilerek, toplam› 72 sayfa olmak üzere, renkli
sayfa say›s› 40 sayfadan 48 sayfaya ç›kar›lm›flt›r.
Ayr›ca, mevcut insert makinelerine 3 adet insert
sistemi daha eklenerek ticari insert’leme
kapasitesinde art›fl gerçeklefltirilmifltir.

Ankara DPC tesisinde 2006 y›l›nda mevcut bask›
makinelerine, 28 bask› ünitesi ve 6 bobin stand›
eklenmifltir. Toplam› 44 olmak üzere, renkli sayfa
bask› kapasitesi 16'dan 24'e yükseltilmifltir.
Ankara DPC'de 2006'da etap say›s›nda %9, toplam
bask› adetlerinde %4, toplam renkli sayfa bask›
adedinde %10 art›fl gerçekleflmifltir. Kal›p
tüketimindeki art›fl oran› %5,5'tir.

‹zmir DPC Tesisi 2006 y›l› içinde, ‹zmir Sarn›ç'ta
inflas› tamamlanan yeni binas›na tafl›nm›flt›r. Yeni
bir tesis yap›m›n›n yan›nda, mevcut bask›
makinelerine 36 adet bask› ünitesi daha
eklenmifltir. Toplam› 40 olmak üzere, renkli sayfa
bask› kapasitesi 16'dan 24'e yükseltilmifltir.

2006 y›l›nda Ankara ve ‹zmir'de bafllanan yeni
Müller Martini “insert” sistemi yat›r›mlar› devreye
al›nmaktad›r. Üçer adet insert hatt› fleklindeki bu
yat›r›mlar ile Hürriyet ve fason bask›s› yap›lan
gazetelerinin ekleri ana gazete içine insert olarak
at›labilecek ve ayr›ca ticari insert kapasitesinde
de art›fl olacakt›r.

2006 y›l›nda Adana, Antalya ve Trabzon DPC
Tesislerinde de mevcut bask› makinelerine bask›
üniteleri eklenmifltir. Adana DPC'ye 12, Antalya
DPC'ye 8 ve Trabzon DPC'ye de 4 bask› ünitesi
ilave edilmifltir.

‹stanbul DPC'de kullan›lan CTP sistemi, 2006'da
yap›lan ikifler hatl›k yat›r›mlarla Ankara, ‹zmir,
Adana, Antalya tesislerine de kurulmufltur.
Böylece hem kal›p proses h›z› art›r›lm›fl, hem de
bask› kalitesinde art›fl sa¤lanm›flt›r.

2006 y›l›nda, tüm DPC'lerde bas›lan toplam renkli
sayfa say›lar›nda yaklafl›k %5 art›fl
gerçekleflmifltir. Bu art›fl, mevcut bask›
makinelerine eklenen yeni bask› üniteleri ile
sa¤lanm›flt›r. Tüm bu makine yat›r›mlar›, 2007
y›l› ve sonras›nda hedeflenen üretim miktar›na
ulaflmaya yöneliktir.

2007 y›l›nda tamamlanacak bask› ünitesi
yat›r›mlar› ile Ankara ve ‹zmir tesislerinde 32
sayfas› renkli toplam 44 sayfa gazete; Antalya,
Adana, Trabzon tesislerinde 32 sayfas› renkli
toplam 40 sayfal›k gazete bas›labilecektir.

Yeni Yat›r›mlar

1997-2006 YATIRIM HARCAMALARI
(Milyon ABD dolar›)

Makine: 205

Arsa: 62

Bina: 61

Di¤er: 16

Toplam 344 milyon ABD dolar›

%59,6

%18

%17,7

%4,7
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Hürriyet, Türkiye'de ‹stanbul, Ankara, ‹zmir,
Adana, Antalya ve Trabzon'da; yurtd›fl›nda ise
Frankfurt'ta, DPC çat›s› alt›nda bulunan
matbaalarda bas›lmaktad›r.

2006 YILI FAAL‹YETLER‹

Do¤an Yay›n Holding gazeteleri aras›nda
operasyonel sinerji yaratan Do¤an Printing
Center’lar (DPC), tüm Grup gazeteleri için ortak
kâ¤›t sat›n alma ve stoklama olana¤› elde
etti¤inden maliyetlerin düflürülmesinde önemli
rol oynamaktad›r. Hürriyet, Türkiye'de ‹stanbul,
Ankara, ‹zmir, Adana, Antalya ve Trabzon'da;
yurtd›fl›nda ise Frankfurt'ta, DPC çat›s› alt›nda
bulunan matbaalarda bas›lmaktad›r. Bu matbaalar
Hürriyet Gazetesi ve eklerinin yan› s›ra di¤er grup
içi ve grup d›fl› flirketlere de bask› hizmeti vererek
fiirket’in ciro ve kârl›l›¤›na katk›da bulunmaktad›r.

Teknolojinin Doru¤unda Bask› Tesisleri

MATBAALARIN KAPAS‹TE KULLANIM ORANI (%)
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‹stikrarl› büyüme, esnek, kaliteli ve verimli çal›flma
ilkeleriyle Türkiye'de lider olan DPC'ler y›lda
240.000 ton kâ¤›t kullanmakta ve dünyada gazete
endüstrisinin en ileri teknolojiye sahip tesisleri
aras›nda yer almaktad›rlar.

2006 y›l›nda tüm DPC'lerde toplam renkli sayfa
bas›m›nda yaklafl›k %5 art›fl gerçekleflmifltir. Bu
art›fl, mevcut bask› makinelerine eklenen yeni
bask› üniteleriyle sa¤lanm›flt›r.

2006 y›l› içinde ana gazete bask› miktar›nda
gözlenen %8,7 art›fl›n en önemli nedeni, Hürriyet
Gazetesi ve eklerinin tiraj ve sayfa say›lar›ndaki
art›flt›r.

DPC'ler içinde, 17.000 metrekarelik kapal› alan›yla
‹stanbul'da bulunan ‹stanbul DPC, kapasite
bak›m›ndan Türkiye'deki en büyük ve Avrupa'daki
ikinci büyük bask› merkezidir. Bu tesiste, her biri
48'i renkli, toplam 72 sayfa olmak üzere saatte
85.000 gazete basma kapasitesine sahip iki adet
Man Colorman bask› makinesi ve ayr›ca üç adet
Goss HT-70 bask› makinesi bulunmaktad›r. Man
bask› makineleri ayn› zamanda son teknoloji
Müller Martini "insert" sistemine de ba¤lanm›fl
durumdad›r. Böylece bask› s›ras›nda veya bask›s›
yap›lm›fl gazetelerin içine 6 adede kadar insert
ya da ek gazete at›labilmektedir. Mevcut 350 adet
roll üzerinde toplam 200 ton bas›lm›fl ürün
depolanabilmektedir.

2006 y›l›nda mevcut insert makinelerine 3 adet
insert sistemi daha eklenerek ticari insert’leme
kapasitesinde art›fl gerçeklefltirilmifltir. Böylece
Hürriyet ve fason bask›s› yap›lan gazetelerin ekleri
de ana gazeteye insert’leme olana¤›na
kavuflmufltur. 2006 y›l›nda DPC ‹stanbul Tesisi'nde
ana gazete ve ilavelerin içine konan insert’lerde
%11 oran›nda art›fl sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca, bask›
adetlerinde %4 art›fl gerçekleflmifl; %3 oran›nda
daha fazla etap (bask›dan bask›ya geçifl adedi)
bask› gerçeklefltirilmifltir. 2006 y›l›nda, bas›lan
renkli sayfa say›s›ndaki art›fl nedeniyle ‹stanbul
DPC'de tüketilen kal›p miktar› %4,4 oran›nda
artarak 384.000 metrekare olmufltur.

Yaz› ifllerinden gelen sayfalar›n do¤rudan kal›ba
pozlanmas›n› sa¤layan ve son teknolojiyle çal›flan
"Computer-to-Plate" (CTP) sistemi de tesisin
donan›mlar› aras›ndad›r. Bu sistem Türkiye'de ilk
kez ‹stanbul DPC taraf›ndan uygulanm›flt›r.
‹stanbul DPC'de kullan›lan CTP sistemi 2006
y›l›nda yap›lan yat›r›mlarla, her birine ikifler hat
olmak üzere; Ankara, ‹zmir, Adana, Antalya
tesislerine de kurulmufltur. Böylece hem kal›p
proses h›z› art›r›lm›fl, hem de bask› kalitesinde
art›fl sa¤lanm›flt›r. S›n›rl› bir zamanda hatas›z ve
otomatik olarak günde 4.800 adet kal›p pozlamas›
gerçeklefltirilebilen ‹stanbul DPC, tek merkezde
üretilen CTP kal›p say›s› aç›s›ndan dünya
birincisidir.

Hesaplamalarda bask› makinelerinin günde
ortalama 16 saat bask› yapabilecekleri
varsay›lm›flt›r.

Üretim Cinsi 2006 Y›l› Toplam Sayfa Say›s›  2005 Y›l› Toplam Sayfa Say›s› Art›fl (%)

Ana gazete 21.369.178.438 19.651.966.660 8,74

Fason bask› 23.802.082.294 25.091.740.909 (5,14)

Toplam 45.171.260.732 44.743.707.569 0,96



Avrupa'da yaflayan Türklerin haber ve yorum
ihtiyac›n› 41 y›ll›k kesintisiz yay›m›yla
karfl›layan Hürriyet, bu ülkelerde bulunan
güçlü muhabir a¤› sayesinde yerel
geliflmelerle ilgili önemli bir haber
kayna¤›d›r.

Türkiye'nin küresel eriflime sahip tek gazetesi
olan Hürriyet, Federal Almanya'n›n Frankfurt kenti
yak›nlar›ndaki Mörfelden Walldorf'da kurdu¤u
yay›n ofisi ve bask› tesisiyle Avrupa'da da faaliyet
göstermektedir. Avrupa'da yaflayan Türklerin
haber ve yorum ihtiyac›n› 41 y›ll›k kesintisiz
yay›m›yla karfl›layan Hürriyet, bu ülkelerde
bulunan güçlü muhabir a¤› sayesinde yerel
geliflmelerle ilgili önemli bir haber kayna¤›d›r.
Avrupa'daki kamuoyu oluflumuna önemli
katk›larda bulunan Hürriyet, vatandafllar›m›z›n
yo¤un olarak yaflad›¤› ülkelerde, sorunlar›n›n dile
getirilip çözüm yolu aranmas›nda, politikac›larla
olan diyaloglar›n gelifltirilmesinde, uyuma yönelik
ad›mlarda ve Türkiye'nin AB üyeli¤i konusunda
büyük rol oynamaktad›r.

Hürriyet, yüksek tiraj›yla Avrupa'da en çok satan
Türkçe gazete oldu¤u gibi, k›tan›n da en çok satan
yabanc› gazetelerinden biridir. Hürriyet Avrupa
gazetesinin 2006 y›l› reklam geliri 6,5 milyon
avroyu aflm›flt›r.

Axel-Springer da¤›t›m a¤›yla Almanya çap›nda
20.000, Avrupa çap›nda ise 30.000 sat›fl noktas›na
da¤›lan gazete, Kanada'n›n yan› s›ra ‹ngiltere'den
Romanya'ya, ‹skandinav ülkelerinden ‹talya'ya
toplam 23 ülkeye ulaflmaktad›r. Hürriyet, Avrupa
d›fl›nda bas›ld›¤› New York flehrinden de ABD'nin
önemli baz› eyaletlerinde güncel olarak
yay›mlanmaktad›r.

Hürriyet, Türkiye d›fl›ndaki faaliyetlerini DMG
International çat›s› alt›nda sürdürmektedir. DMG
International, 1999 y›l›nda Do¤an Yay›n Holding'in
Avrupa'ya aç›lan penceresi olarak faaliyet
göstermek üzere kurulmufltur. fiirket, DYH'nin

Avrupa'da yaflayan Türklere yönelik yay›m ve
yay›nlar›n›n büyük bir k›sm›n› yönetmekte;
DYH'nin bu ülkelerin önde gelen medya
kurulufllar›yla iliflkisinin ve diyalo¤unun
gelifltirilmesinde de önemli bir rol oynamaktad›r.
DMG International, Hürriyet, Milliyet ve Fanatik
gazetelerinin Avrupa'n›n tümünde günlük yaklafl›k
150.000 adedi bulan brüt tiraj›yla, DYH'nin
Türkiye'deki pazar lideri konumunu Avrupa'ya da
tafl›maktad›r.

Yay›nc›l›¤›n yan› s›ra, Hürriyet-Zweigniederlassung
Deutschland ad› alt›nda faaliyet gösteren matbaada
4 k›tadan 7 dilde, toplam 26 yay›n›n bask›s›
gerçeklefltirilmektedir. Bu yay›nlar aras›nda grup
gazeteleri Hürriyet, Milliyet, Fanatik ve haftal›k
magazin dergisi Haftasonu'nun d›fl›nda, uluslararas›
günlük finans gazeteleri The Wall Street Journal
Europe ile The Financial Times, Amerikan gazetesi
Stars&Stripes, Alman spor gazeteleri Sportzeitung
ve Sportwelt, M›s›r gazetesi Al-Ahram ile Suudi
Asharq Al-Awsat bulunmaktad›r. Haftal›k olarak
bas›lan yay›nlar aras›nda ise Polonya gazetesi
Info&Tips, KRV bölgesinden Rhein Hunsrück ve
Cumhuriyet Hafta önemli bir yer tutmaktad›r. Bu
yay›nlarla birlikte matbaada üretilen toplam gazete
say›s›, günde 300 bin adedi aflmaktad›r.

Hürriyet, Trader Media East'i sat›n ald›

Hürriyet'in 2007 Nisan'›nda 336,5 milyon ABD
dolar› yat›r›mla Trader Media East'in (TME)
%67,3'ünü almas› fiirket'in global arenadaki
konumu aç›s›ndan ç›¤›r açacak, yepyeni bir
geliflmedir. ‹lk defa bir Türk flirketinin kendi
pazar›nda lider konumundaki bir uluslararas›
flirketi sat›n ald›¤› bu dev yat›r›mla birlikte, Avrupa

Avrupa’da ve Dünyada Hürriyet

Birli¤i üyesi Polonya, Macaristan ve Litvanya ile
Rusya, Ukrayna, H›rvatistan, Belarus ve
Kazakistan'da faaliyet gösteren TME, Hürriyet
bünyesine kat›lm›flt›r. Bölgenin en büyük reklam
yay›nc›l›k flirketi olan TME'nin, 8 ülkede, 23 marka
alt›nda yay›mlanan ve her hafta 5 milyon kifliye
ulaflan 182 yerel dergi ve gazetesi aras›nda;
Rusya'dan Avto, Aviso, Business Region,
Nedvizhimost, Golf Digest, Iz Ruk v Ruki, Rabota
Segodnya ve Optovik; Polonya'dan Autobit,
Autobiznes, Nieruchomosci ve Truck Biznes;
Macaristan'dan Expressz, Kepes Auto, Kepes Auto
1,5 Alatt, Kepes Haszonjarmu, Kepes Ingatlan,
Kepes Motor, Mai Hirdetes ve Szuperinfo;
H›rvatistan'dan Oglasnik, Oglasnik Nekretnine ve
Oglasnik Automoto öne ç›kan yay›nlar aras›nda
yer almaktad›r.

TME'nin her ay 4,5 milyon tekil kifli taraf›ndan
ziyaret edilen 13 web sitesi aras›nda ise flunlar
vard›r: Macaristan'dan genel içerikli yay›n yapan
expressz.hu; Polonya'dan genel içerikli
kupsprzedaj.pl, emlak sitesi domiporta.pl ve
otomobil sitesi autotrder.pl; Rusya'dan genel
içerikli irr.ru, emlak sitesi realty-photo.ru,
arkadafll›k sitesi i2i.ru (i2ipersonals.ru), otomobil
sitesi auto-photo.ru ve insan kaynaklar› sitesi
job.ru; H›rvatistan'dan genel içerikli oglasnik.hr,
otomobil sitesi auti.hr, emlak sitesi nekretnine.net
ve insan kaynaklar› sitesi posao.hr.
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1997 y›l›nda yay›n hayat›na bafllayan
hurriyet.com.tr, Türkiye'de internet ortam›na
tafl›nan ilk gazetelerden biri olmufltur. Her geçen
gün ziyaretçi say›s›n›n artt›¤› site, Türkiye'nin
lider, Avrupa'n›n ise önde gelen internet yay›nlar›
aras›ndad›r.
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(hurriyet.com.tr)

Bas›l› medyadaki liderli¤ini internet habercili¤inde
de sürdürmek, Hürriyet'in ifl hedefleri aras›ndad›r.
Bu amaçla 1 Ocak 1997 tarihinde yay›n hayat›na
bafllayan hurriyet.com.tr, Türkiye'de internet
ortam›na tafl›nan ilk gazetelerden biri olmufltur.
Her geçen gün ziyaretçi say›s›n›n artt›¤› site,
günlük 6 bin kullan›c›n›n yazd›¤› yorumlarla
etkileflimi en yüksek internet yay›nlar›ndan birisi
konumunda ve Türkiye'nin lider, Avrupa'n›n ise
önde gelen internet yay›nlar› aras›ndad›r. Halen
sitede ayl›k 8,5 milyon tekil ziyaretçi 400 milyon
sayfa gezmekte, her gün 200 bin kifliye günlük
bülten gönderilmekte ve 55 bin kifli günlük haber
alarm› program›n› kullanmaktad›r. Sitenin 2006
y›l› reklam geliri toplam› 2,8 milyon YTL olarak
gerçekleflmifltir.

hurriyet.com.tr bugüne dek oldu¤u gibi,
önümüzdeki dönemde de, internet yay›nc›l›¤›nda
yeni ve yarat›c› yöntemler gelifltirip uygulamay›,
içerik yönetim altyap›s›n› yenileyerek siteyi
ziyaretçiler taraf›ndan daha rahat alg›lanan bir
yap›ya kavuflturmay› ve site üzerinde etkileflimli
araçlar gelifltirmeyi planlamaktad›r.

2006 y›l›nda siteye içeri¤in zenginlefltirilmesi ve
var olan bölümlerin derinlefltirilmesi amac›yla
birçok yenilik kazand›r›lm›flt›r.

• Sinema-TV rehberi, Kelebek ve En ‹yi On
kanallar› aç›lm›flt›r.

• Piyasanet sitesi yenilenerek ziyaretçi say›s› 4
kat art›r›lm›flt›r.

• Video Kanal› aç›larak görüntülü internet trendi
yakalanm›flt›r. Foto-galeri servisi yenilenmifltir.

‹nternet Dünyas›nda da Öncü

• Kullan›c›larla daha fazla iletiflim kurmay›
sa¤layan E-Bülten sistemi yenilenmifl ve
kapsaml› bir E-ANKET sistemi devreye al›nm›flt›r.

• Kullan›c›lar›n› muhabire dönüfltürmeyi
amaçlayan www.sendeyolla.com projesi
tamamlan›p yay›na aç›lm›flt›r.

• Haber siteleri alan›nda ilklerden birisi
gerçeklefltirilerek kullan›c›lara yorumlar›n›
saklay›p di¤er kullan›c›larla paylaflabilecekleri
BEN‹MSAYFAM projesi tamamlan›p yay›na
aç›lm›flt›r.

• Gazete ilanlar›n›n sorgulanabildi¤i seri ilan
bölümü yenilenmifltir.

• Türkiye'de alan›nda en kapsaml› ve en h›zl›
çal›flan “arama motoru” gelifltirilip yay›na
aç›lm›flt›r.

• E-gazete servisi, abonelikle çal›flan ve yeni
özellikleriyle daha etkin bir servis haline
dönüfltürülmüfltür.

• Altyap›da arflivin yeniden düzenlenip
gelifltirilmesi, üyelik sisteminin de¤ifltirilmesi
gibi, siteye yönelik talebin ihtiyaçlar›n› en iyi
flekilde karfl›layacak yenilikler uygulanm›flt›r.

2007'de Trader Media East'i (TME) bünyesine katan
Hürriyet'in, böylece internet dünyas›ndaki
faaliyetleri de küresel bir kimlik kazanm›flt›r.



2006 y›l›nda yürütülen, “ifl süreçlerini tan›ma
ve iyilefltirme f›rsatlar›” konulu verimlilik
projesiyle tüm Hürriyet çal›flanlar›yla
görüflülerek iflgücü ve ifl yükü analizi
yap›lm›flt›r. Bu çal›flmalar›n sonucunda
organizasyona yönelik iyilefltirme f›rsatlar›
de¤erlendirilmifl, iflgücü ve ifl yükü da¤›l›m›
yeniden yap›land›r›lm›flt›r.

Kendini sürekli gelifltiren Hürriyet ‹nsan
Kaynaklar›, 2006 y›l›nda da gazetenin de¤iflen ve
yenilenen organizasyon yap›s› ve yeni
oluflumlar›na ba¤l› olarak nitelikli insan kayna¤›n›
korumak ve gelifltirmek konusundaki
çal›flmalar›na devam etmifltir.

2006 y›l›nda gerçeklefltirilen yeniden yap›lanma
süreci, geliflen internet kullan›m›na koflut olarak
biçimlenmifl; bu kapsamda Hürriyet Oto sitesi
kurulmufl, anneyiz.biz sitesi sat›n al›nm›fl ve
Hürriyet ekibine kat›lm›flt›r. Tüm çal›flanlara
yönelik olarak görev tan›mlar›, görevlerin hedef
ve yetkinlikleri güncellenmifl, çal›flanlar›n 2006
y›l› hedeflerine ulaflmada gösterdikleri
performans, yetkinliklerle birlikte de¤erlendirilmifl
ve 2007 y›l› hedefleri belirlenmifltir. 2006 y›l›
performans de¤erlendirme sonuçlar› 2007
ücretlerine yans›t›lm›fl, fiirket taraf›ndan belirlenen
ortalama zam oran› %7,5 oldu¤u halde,
Performans De¤erlendirme sonuçlar›na göre,
çal›flanlar›n 433'ü %7,5 ile %15 aras›nda zam
alm›flt›r. Bir baflka deyiflle, bireysel baflar› ücrete
yans›t›lm›flt›r. Muhabir kademelendirmesi ve
“Muhabirin Kariyer Yolu” çal›flmalar›yla ba¤lant›l›
olarak 9 muhabirin terfisi sa¤lanm›flt›r.

‹nsan kaynaklar› yönetiminde yeni at›l›mlar

2006 y›l›nda yürütülen, “ifl süreçlerini tan›ma ve
iyilefltirme f›rsatlar›” konulu verimlilik projesiyle
tüm Hürriyet çal›flanlar›yla görüflülerek iflgücü ve
ifl yükü analizi yap›lm›flt›r. Bu çal›flmalar›n
sonucunda organizasyona yönelik iyilefltirme
f›rsatlar› de¤erlendirilmifl, iflgücü ve ifl yükü
da¤›l›m› yeniden yap›land›r›lm›flt›r.

Çal›flanlar›n ihtiyaçlar›na göre planlanan mesleki,
kiflisel geliflim e¤itimleri ve yönetsel e¤itimler
2006 y›l›nda da devam etmifl, 327 çal›flana 29
farkl› e¤itim bafll›¤› alt›nda 896 saatlik e¤itim
verilmifltir.

Her sene Ayd›n Do¤an ‹letiflim Meslek Lisesi
ö¤rencilerine ve üniversite ö¤rencilerine tan›nan
staj olana¤›n›n yan› s›ra 2006 y›l›nda Avrupa
Gazetecilik Ö¤rencileri Forumu'na kay›tl› 5 yabanc›
ö¤renciye de staj olana¤› sa¤lanm›flt›r.

‹çerik al›mlar› yeniden düzenlenmifl, d›flar›dan
içerik sa¤layan 353 kifli ile sözleflme
imzalanm›flt›r.

Yurtiçi ve yurtd›fl› seyahat avanslar› ‹nsan
Kaynaklar› taraf›ndan yürütülmeye bafllanm›flt›r.

Hürriyet Çal›flanlar›

Personel ve iflçi hareketleri

Hürriyet'in 2005 y›l›nda 2.420 olan konsolide
çal›flan say›s›, 2006 y›l›nda 2.500 olmufltur.
Çal›flanlar›n net ücretlerine y›lda bir kez zam
yap›lm›fl ve ücretlerde Ocak 2006'da %9,2 net
art›fl gerçekleflmifltir.

fiirket'in 1475 ve 5953 (212) say›l› yasalara tabi
olarak çal›flan personeli için, brüt giydirilmifl
ücretlerini esas alarak ve SPK Seri: XI No: 25 Say›l›
Tebli¤i'ne uygun olarak hesaplad›¤› k›dem
tazminat› yükümlülük tutar› 8,5 milyon YTL'dir.



Hürriyet
farkl›l›klara
sayg›l›d›r.



Dil, din, millet, ›rk, cinsiyet
ayr›m› yapmaz. Düflüncelerini
farkl› dillerle ifade edenlerin,
kendini farkl› bir aidiyetle
tan›mlayanlar›n varl›¤›n›, bu
özgürlükler ayr›mc› siyasi
durufllara yol açmad›¤› sürece
sayg›yla karfl›lar.
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Sosyal Yaflam›n Bir Unsuru Olarak Hürriyet

Toplumsal sorumluluk tarihi

Türkiye'nin ça¤dafllaflma çabalar›nda sorumluluk
sahibi oldu¤una inanan Hürriyet, her dönemde
toplumsal sorunlara e¤ilmeyi ilke edinmifltir.
Hürriyet'in tarihi, bu anlay›flla hayata geçirilen
kampanya örnekleriyle doludur. 1983'te
Zonguldak Kozlu'da, grizu facias›nda ölen 96
maden iflçisi için kampanya bafllat›larak ailelerine
yard›m edilmifl; 17 A¤ustos 1999 depreminin
yaralar›n› sarmak amac›yla bafllat›lan "Bir Tu¤la
da Siz Koyun" kampanyas› o güne dek ülkemizde
gerçeklefltirilen en genifl kapsaml› yard›m
kampanyas› olmufltur.

"Aile ‹çi fiiddete Son!" kampanyas›

Dünyada her dört kad›ndan ve her alt› erkekten
biri aile içi fliddet yafl›yor. Her üç aileden birinde
fiziksel, her iki aileden birinde ise sözlü fliddetin
var oldu¤u Türkiye'de de en tehlikeli fliddet
davran›fllar›n›n kurbanlar›, ne yaz›k ki kad›nlar ve
çocuklar. Ancak fliddet, bir "aile meselesi" olarak
görüldü¤ünden ço¤u zaman aç›¤a ç›kmaks›z›n ve
dolay›s›yla sorgulanmaks›z›n yaflan›yor.
Araflt›rmalara göre, Türkiye'de evli kad›nlar›n
%39'u ve 15-19 yafl aras›ndaki kad›nlar›n %63'ü,
"belli durumlarda kocan›n kar›s›n› dövmeye hakk›
oldu¤una" inan›yor. Bu veriler, böylesine yak›c›
bir sorunla ilgili olarak hem kad›nlara, hem de
erkeklere yönelik e¤itim çabalar›n›n gereklili¤ini
bir kez daha ortaya koyuyor.

Hürriyet, bu gereklili¤in fark›nda olarak, 2004'ün
son aylar›nda Ça¤dafl E¤itim Vakf› ve ‹stanbul
Valili¤i'yle iflbirli¤i halinde bafllatt›¤› "Aile ‹çi
fiiddete Son!" kampanyas›n›, 2006 y›l›nda da
özenle sürdürdü. Kampanyan›n amac›, öncelikle
kad›nlar ve çocuklar olmak üzere, evdeki fliddetin
tüm aile fertleri üzerindeki y›k›c› ve kal›c› etkilerini
ortaya koymakt›r. Kampanya kapsam›nda
yürütülen etkinlikler, anlaflmazl›klar› fliddete
baflvurmadan çözme becerileri kazand›ran
programlarla ailelerin e¤itimini sa¤lamaya;
fliddetin önlenemedi¤i durumlar için bireyleri
yasal haklar› konusunda ayd›nlatmaya; bu
alandaki gönüllü destek kurulufllar›n› tan›tmaya
ve toplumun tüm kesimlerini "Aile ‹çi fiiddete
Son!" ça¤r›s› alt›nda buluflturmaya yöneliktir.

Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne tam üyeli¤iyle ilgili
iki ilerleme raporu “Aile ‹çi fiiddete Son!”
kampanyas›na yer verirken, çal›flmay›, Türkiye'de
kad›n haklar›ndaki geliflmenin bir göstergesi
olarak de¤erlendirdi. Öte yandan kampanya,
31 May›s 2006'da, Brüksel'de, Avrupa
Parlamentosu'nda tan›t›ld›. Hürriyet Gazetesi ‹cra
Kurulu Baflkan› Vuslat Do¤an Sabanc›, Avrupa
Parlamentosu Yefliller Grubu üyesi Heide Rühle,
Sosyalist Grup üyesi Emine Bozkurt, Liberal Grup
üyesi Karin Resetarits ve Sol Birlik Grubu üyesi
Feleknas Uca himayesinde gerçeklefltirilen
oturumda, kampanya teflekkür ve tebrikler
eflli¤inde güçlü bir destek gördü.

Hürriyet, Ça¤dafl E¤itim Vakf› ve ‹stanbul Valili¤i
iflbirli¤iyle ve 2004 Ekim’inden bu yana, her y›l
daha da güçlenerek sürdürülen kampanya,
toplumun tüm kesimlerini "Aile ‹çi fiiddete Son!"
ça¤r›s› alt›nda buluflturmay› amaçl›yor.



Otobüs e¤itimleri

Kampanya kapsam›nda yürütülen "Efller Aras›
‹liflkiler Destek Program›"nda ‹stanbul'da gezici
bir otobüste hem kad›nlara, hem de erkeklere
yönelik aile içi fliddeti önleme amaçl› e¤itimler
verildi. Rehber ö¤retmen, polis ve belediye
görevlileri gibi konuyla ilgili meslek üyelerinin de
kat›ld›¤› bu e¤itimler yoluyla 2006 sonuna dek
‹stanbul'un 20 ilçesinde yaklafl›k 600 oturumda
17 bin kifliye ulafl›ld›. E¤itimlerin
yayg›nlaflt›r›lmas› konusunda ‹stanbul içi ve
d›fl›ndaki okullarla vak›f ve derneklerden gelen
yo¤un talep üzerine “Efller Aras› ‹liflkiler Destek
Program›”, 2006'da Anadolu'ya tafl›nd› ve Ankara,
‹zmir, Erzurum, fianl›urfa, Kars, Nevflehir, Trabzon
ve Van illerinde yap›lan 300 oturumda toplam 6
bin kiflinin kat›ld›¤› bir dizi e¤itim verildi.

Gönüllü program›

Kampanyan›n ikinci aflamas›nda, aile içi fliddeti
önlemek için konuya duyarl› bireyleri katk›da
bulunmaya, çevrelerini bilinçlendirmeye ve
kampanyaya destek olmaya ça¤›ran bir de
Gönüllü Program› hayata geçirildi. 2006 y›l›nda
"Aile ‹çi fiiddete Son!" ça¤r›s›na güçlü bir kamuoyu
ilgisi çekmek, aile içi fliddetin boyutlar› ve
etkileriyle ilgili bilinç düzeyini art›rmak ve
gönüllülere ça¤r›da bulunmak amac›yla, ülkenin
her yerinde çeflitli sivil toplum kurulufllar›nda
(STK) görevli olan 75 gönüllü e¤itildi. Bu gönüllüler,
kampanyan›n Anadolu e¤itimlerinde güçlü bir
destek sa¤lanmas›nda ve halk›n yayg›n olarak
bilgilendirilmesinde önemli ölçüde katk›da
bulundular.

“Aile ‹çi fiiddete Son!” kampanyas› Avrupa'da

Hürriyet'in “Aile ‹çi fiiddete Son!” kampanyas›,
Avrupa'da yaflayan Türklere yönelik olarak 2005
May›s’›nda, Almanya'n›n Frankfurt kentinde de
bafllat›ld›. 2006 y›l›nda Avrupa etkinlikleri
yayg›nlaflt›r›larak Frankfurt, Münih, Hamburg,
Köln, Brüksel ve Berlin gibi büyük kentlerde Eyalet
Sosyal Bakanlar›n›n himayeleri alt›nda genifl
kapsaml› tan›t›m toplant›lar› düzenlendi. Almanya
ve Hollanda bas›n›nda “Türkiye'den örnek
program” bafll›klar›yla söz edilen kampanyan›n
halka aç›k toplant›lar›nda uzman psikologlar ve
emniyet yetkilileri, aile içi fliddetin nedenlerini,
yans›malar›n› ve fliddetten kurtulma yollar›n›
anlatt›lar. Kampanya, konuyla ilgili bilgilendirme
broflürleri ve kitapç›klarla da desteklendi.

May›s 2005'te kurulan ve haftan›n üç günü 11
saat hizmet veren “Telefon Yard›m Hatt›”, 2006
boyunca da yo¤un bir ilgi gördü. Görevli uzman
psikologlar y›l boyunca, Yard›m Hatt› arac›l›¤›yla
yaklafl›k 200 kifliye destek verdiler. Yard›m Hatt›
y›l boyunca Almanya’n›n tüm eyaletlerinden,
Avusturya’dan ve Türkiye’den, ayn› kifliler
taraf›ndan birden çok kez arand›. Türkiye’den
arayanlar›n aras›nda Bulgaristan kökenli Türkler
de vard›.

2006'da, dernekler yard›m›yla sürdürülen
interaktif e¤itim seminerleriyle de desteklenen
“Aile ‹çi fiiddete Son!” kampanyas›n›n Almanya'da
yaklafl›k 30 gönüllü çal›flan› bulunuyor. Uzmanlar
taraf›ndan e¤itilen gönüllü kampanya elçileri,
bulunduklar› kentlerde dernek, kurum ve
kurulufllar bünyesinde Hürriyet'in “Aile ‹çi fiiddete
Son!” kampanyas›n› tan›tmakta ve lojistik destek
sa¤lamakta yard›mc› oluyorlar.

“Aile ‹çi fiiddete Son!” kampanyas›, Kas›m
2006'da Uluslararas› Halkla ‹liflkiler
Derne¤i'nin (IPRA) dünyada halkla iliflkilerin
Oscar'› kabul edilen Birleflmifl Milletler Özel
Ödülü'nü ald›. BM'nin 1990'dan bu yana
verdi¤i ödül, bu y›l 52. y›l›n› kutlayan
IPRA'n›n 22 ödülü aras›nda en prestijli olan›.

Uluslararas› konferans

‹lki 2005 Kas›m’›nda Hürriyet ve Birleflmifl Miletler
Nüfus Fonu iflbirli¤iyle düzenlenen “Aile ‹çi fiiddete
Son! Konferans 2005: Dünyadan Örnekler”i, sivil
toplum ve kamu kurulufllar›, yurtiçi ve
yurtd›fl›ndan hükümet temsilcileri, yerel yönetim
ve özel sektör temsilcilerinin bir araya geldi¤i
“Aile ‹çi fiiddete Son! Konferans 2006” izledi. Kas›m
2006'da gerçekleflen konferans boyunca dünyada
ve Türkiye'de aile içi fliddetle mücadelede baflar›l›
olan örnek projeler paylafl›ld›. Konferans›n bas›n
yoluyla toplam eriflimi 47.391.502 kifli oldu.

Gelenekselleflmesi planlanan konferans›n amac›,
ülkemizde aile içi fliddet konusunda önleyici ve
koruyucu politikalar›n/programlar›n oluflturulmas›
ve gelifltirilmesi için Türkiye'de ve dünyada öne
ç›km›fl örnek uygulamalar› paylaflmak; böylece
konuyla ilgili duyarl›l›k oluflturarak STK'lar›, özel
sektörü, kamu kurulufllar›n› ve siyasileri harekete
geçmeye teflvik etmektir.

Hürriyet'in ald›¤› kampanya ödülleri

“Aile ‹çi fiiddete Son!” kampanyas›, Kas›m 2006'da
Uluslararas› Halkla ‹liflkiler Derne¤i'nin (IPRA)
dünyada halkla iliflkilerin Oscar'› kabul edilen
Birleflmifl Milletler Özel Ödülü'nü ald›. BM'nin
1990'dan bu yana verdi¤i ödül, bu y›l 52. y›l›n›
kutlayan IPRA'n›n 22 ödülü aras›nda en prestijli
olan›. Türkiye'de insan haklar› ödülü veren tek
belediye olan ‹zmir Karfl›yaka Belediyesi ise 2006
y›l›nda bu ödüle “Aile ‹çi fiiddete Son!”
kampanyas›n› lay›k gördü.
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Bask› tesislerimizde çevre sa¤l›¤› ve çevre
korumas›

Ka¤›t kullan›m›: Tesislerimizde genel ka¤›t
tüketiminin %21'lik bir k›sm›n› geri dönüflümlü
ka¤›tlar oluflturmaktad›r. Y›ll›k olarak yaklafl›k
40.000 ton geri dönüflümlü gazete ka¤›d›
kullan›lmaktad›r.

Kimyasal ar›tma: Tesislerimizde üretim sonucu
ç›kan s›v› kimyasal at›klar özel at›k su tesisat› ile
toplanmakta ve kimyasal ar›tmaya
gönderilmektedir. Kimyasal ar›tmadan geçen at›k
sular, daha sonra biyolojik ar›tmaya
gönderilmektedir.

Biyolojik ar›tma: Tesislerimizden ç›kan evsel at›k
sular ve kimyasal ar›tmadan geçen at›k sular
biyolojik ar›tma sonras›, resmi kurumlarca
belirtilen standartlara uygun olarak at›k su
toplama kanallar›na verilmektedir.

Ar›tma tesislerinin iflletmesi uzman firmalar
taraf›ndan yap›lmakta olup her gün su numuneleri
al›nmakta ve gerekli kontroller yap›lmaktad›r.
Ayr›ca her ay ilgili resmi kurumlarca ar›tma
tesislerimizin denetimi yap›lmaktad›r.

At›k ka¤›t: Üretim sonucu ç›kan ka¤›t at›klar
toplama alanlar›nda biriktirilmekte ve geri
dönüflüm amaçl› hurdaya verilmektedir.

At›k alüminyum kal›p: Bask›da kullan›lan
alüminyum kal›plar, üretimin ard›ndan at›k
toplama alanlar›nda biriktirilmekte ve geri
dönüflüm amaçl› hurdaya verilmektedir.

At›k plastik bidon ve metal varil: Üretimde
kullan›lan hazne suyu, solvent, ya¤ gibi kimyasal
madde bidon ve varilleri at›k toplama alanlar›nda
biriktirilmekte ve geri dönüflüm amaçl› hurdaya
verilmektedir.

At›k madeni ya¤: Makinelerimizde kullan›m süresi
dolan madeni ya¤lar kanalizasyon sistemine
dökülmeyip at›k olarak varillerde toplanmakta ve
daha sonra hurdaya verilmektedir.

Çevre Sa¤l›¤›

Tesislerimizde genel ka¤›t tüketiminin %21'lik bir
k›sm›n› geri dönüflümlü ka¤›tlar oluflturmaktad›r.
Y›ll›k olarak yaklafl›k 40.000 ton geri dönüflümlü
gazete ka¤›d› kullan›lmaktad›r.



Erzincan, Erzurum, Gümüflhane
K›z Ö¤renci Yurdu yap›m› 1.989.555

Milli E¤itim Bakanl›¤› 400.124

Ayd›n Do¤an Vakf› 35.952

Di¤er 574.929

TOPLAM 3.000.560

Üretim sonucu ç›kan ka¤›t at›klar toplama
alanlar›nda biriktirilmekte ve geri dönüflüm
amaçl› hurdaya verilmektedir.

Gaz emisyonu: Gazete bask› makinelerimiz
elektrik ile çal›flmakta, üretim s›ras›nda atmosfere
gaz emisyonumuz bulunmamaktad›r.

Çevre temizli¤i: Tesislerimizin çevre temizli¤i,
temizlik firmam›z taraf›ndan her gün düzenli
olarak yap›lmaktad›r.

Yeflil alanlar›n bak›m› ve a¤aç dikimi: Tüm
tesislerimizde yeflil alan olarak ayr›lan bölgelerde
bahçe düzenlemesi yap›lm›flt›r. Bahçelerin uzman
firmalarca düzenli olarak bak›mlar› yap›lmaktad›r.

‹dari binalarda çevre sa¤l›¤› ve
çevre korumas›

fiirket merkezinden (Hürriyet Medya Towers) ç›kan
endüstriyel nitelikli at›k sular düzenli olarak
d›flar›dan bir at›k su ar›tma firmas›na ar›tmaya
gönderilmektedir.

fiirket merkezindeki so¤utma gruplar›m›z dört y›l
önce yenilenerek yeni nesil so¤utma cihazlar›nda
kullan›lan ve çevre dostu bir so¤utucu gaz olan R
134 a gaz› ile teçhiz edilmifltir. Yeni al›nan tüm
so¤utucu ve so¤utuculu cihazlar›n çevre dostu
so¤utucu gaz içermesine özellikle dikkat
edilmektedir.

Bina yang›n söndürme sistemindeki yang›n
söndürücü Halon tüpler iptal edilmifl, yerine FM
200 gaz› içeren çevre ve insan sa¤l›¤›na karfl›
daha uyumlu ve AB standartlar›na uygun bir
sistem kurulmufltur.

Ba¤›fl ve Yard›mlar

fiirket'in 2006 y›l›nda kamu yarar›na, çeflitli vak›f
ve derneklere yapm›fl oldu¤u ba¤›fllar›n dökümü
afla¤›da gösterilmifltir (YTL):
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Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac›l›k A.fi.’nin
31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle kay›tl› sermaye
tavan› 800 milyon YTL, ç›kar›lm›fl sermayesi
416.742.560 YTL'dir.

2006 YILI FAAL‹YETLER‹

Sermayeyle ilgili bilgiler

fiirket'in 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle kay›tl›
sermaye tavan› 800 milyon YTL, ç›kar›lm›fl
sermayesi 416.742.560 YTL'dir.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac›l›k A.fi. hisselerinin
%40'› halka aç›k, %60'› Do¤an Yay›n Holding
A.fi.'ye aittir.

1992 y›l›nda halka arz› gerçekleflen Hürriyet'in
hisse senetleri en yüksek getiriyi sa¤layan say›l›
hisse senetlerinden olmufltur. fiirket, nakit
yaratma gücü ve likit mali yap›s›yla, 2006 y›l›nda
da finansal piyasalardaki dalgalanmalara karfl›
son derece iyi direnç göstermifltir. ‹MKB y›lsonu
kapan›fl fiyat›yla hisse de¤eri 1,1 milyar ABD
dolar› olan Hürriyet, ‹MKB'de ifllem gören flirketler
aras›nda uluslararas› yat›r›mc›lar›n en çok tercih
etti¤i flirketlerden birisidir.

Kârl›l›k ve Di¤er Mali Geliflmeler

Kârl›l›k ve mali yap›

fiirket'in mali yap› ve kârl›l›¤›na iliflkin oranlar son iki y›ll›k verilere göre ve SPK'n›n Seri: XI, No: 25
say›l› tebli¤ine uygun olarak flu flekilde gerçekleflmifltir:

2006 Y›l› 2005 Y›l›

Cari oran (Dönen varl›klar/KV yükümlülükler) 3,85 2,71

Aktif devir h›z› (Net sat›fl geliri/Aktif toplam›) 0,65 0,63

Yabanc› kaynaklar/Özkaynaklar 0,38 0,40

Finansman giderleri/Aktif toplam› 0,013 0,010

Faaliyet kâr›/Aktif toplam› 0,12 0,13

Faaliyet kâr›/Net sat›fl 0,18 0,21

Esas faaliyet kâr›/Net sat›fl has›lat› 0,14 0,18

Brüt kâr marj› 0,33 0,36

Kefalet, taahhüt ve ipotekler

fiirket'in, Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Seri: XI, No: 25 say›l› tebli¤ine ve UFRS'ye uygun olarak
haz›rlad›¤› konsolide mali tablolar›na al›nmayan k›ymetler afla¤›daki gibidir:

2006 Y›l› 2005 Y›l›

Verilen kefalet ve taahhütler 15.876.809 44.266.614

Verilen ipotek 0 12.500

Verilen teminat mektuplar› 9.627.090 16.146.842

Munzam senetler 202.223 202.223

Verilen teminat senetleri 1.714 1.714

TOPLAM 25.707.836 60.629.893

Aktif de¤erlerin sigorta de¤eri 286.600.644 251.012.768

Al›nan teminat mektuplar› 12.916.990 13.351.119

TOPLAM 299.517.634 264.363.887



Almanya'da kurulu olan Hürriyet
Zweigniederlassung ve Do¤an Media flirketleri
ile Hollanda'da kurulu olan Hürriyet Invest
BV. d›fl›nda tüm ba¤l› ortakl›k ve ifltirakler
Türkiye'de kay›tl›d›r.

Ba¤l› ortakl›klar fiirket'in,

a) Do¤rudan ve/veya dolayl› olarak kendisine ait
olan hisseler neticesinde flirketlerdeki hisselerle
ilgili oy kullanma hakk›n›n %50'den fazlas›n›
kullanma yetkisi kanal›yla;

b)Oy kullanma hakk›n›n %50'den fazlas›n›
kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte
mali ve iflletme politikalar› üzerinde fiili
hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali ve
iflletme politikalar›n› fiirket'in menfaatleri
do¤rultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne
sahip oldu¤u flirketleri ifade eder.

‹fltirakler, fiirket'in, %20-50 aras›nda oy hakk›na
ya da önemli etkiye sahip oldu¤u ancak kontrol
etmedi¤i flirketlerdir. ‹fltirakler mali tablolara
özsermaye yöntemi ile konsolide edilmektir.

Ba¤l› Ortakl›klar ve ‹fltirakler

1. Ba¤l› ortakl›klar ve ifltiraklerin temel faaliyet konular›:

Ba¤l› ortakl›klar ve ifltiraklerin temel faaliyet konular› afla¤›daki tabloda gösterilmifltir:

Almanya'da kurulu olan Hürriyet Zweigniederlassung ve Do¤an Media flirketleri ile Hollanda'da kurulu
olan Hürriyet Invest BV. d›fl›nda tüm ba¤l› ortakl›klar ve ifltirakler Türkiye'de kay›tl›d›r.

Ba¤l› Ortakl›klar  Faaliyet Konusu

Hürriyet Medya Bas›m ve Da¤›t›m ‹flleri A.fi. ("Hürriyet Medya") ‹dari ve bask› hizmetleri

Do¤an Haber Ajans› A.fi. (Do¤an Haber) Haber ajans›

Do¤an Ofset Yay›nc›l›k ve Matbaac›l›k A.fi. (Do¤an Ofset) Dergi ve kitap bas›m›

Hür Medya ‹lanc›l›k ve Reklamc›l›k Tic. A.fi. (Hür Medya) ‹dari hizmetler

Do¤an Daily News Gazetecilik ve Matbaac›l›k A.fi. (Do¤an Daily News) Gazete yay›nc›l›¤›

Yenibirifl ‹nsan Kaynaklar› Hiz. ve Dan›flmanl›k ve Yay. A.fi. (Yenibirifl) ‹K dan›flmanl›k

Emlaksimum Elektronik Yay›nc›l›k ve Tic. A.fi. (Emlaksimum) ‹nternet hizmeti

Hürriyet Zweigniederlassung GmbH. (Hürriyet Zweigniederlassung) Gazete bas›m› (Avrupa)

Hürriyet Invest BV. (Hürriyet Invest) Yat›r›m (Avrupa)

‹fltirakler

Do¤an Media International (Do¤an Media) Yay›n ve ilan (Avrupa)

Yaysat Yay›n Pazarlama ve Da¤›t›m A.fi. (Yaysat) Da¤›t›m

DYG ‹lan ve Reklam Hizmetleri A.fi. (DYG ‹lan) Reklam

Sosyal Hizmetler A.fi. (Hür Servis) ‹dari hizmet
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2006'da Hürriyet ve ba¤l› ortakl›klar›nda
çal›flanlar›n toplam say›s› %3,3 artarak 2.500'ü
bulmufltur.

2006 YILI FAAL‹YETLER‹

2. Ortakl›k ve ifltirak oranlar›:

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle ifltiraklerin, fiirket ve ba¤l› ortakl›klar› taraf›ndan do¤rudan ve
dolayl› paylar› afla¤›da gösterilmifltir:

3. Personel say›lar› ve k›dem tazminat› yükümlülü¤ü:

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle fiirket'in ve ba¤l› ortakl›klar›n›n personel say›s› ve k›dem tazminat›
yükümlülükleri afla¤›da gösterilmifltir:

fiirket ve Ba¤l› Ortakl›klar›n›n
Ba¤l› Ortakl›klar Do¤rudan ve Dolayl› Paylar› (%)

Hürriyet Zweigniederlassung 100,00

Yenibir 100,00

Hür Medya 100,00

Hürriyet Medya Bas›m 99,99

Do¤an Ofset 99,89

Do¤an Haber 50,01

Do¤an Daily News 94,25

Emlaksimum 98.41

Hürriyet Invest 100,00

‹fltirakler

Do¤an Media 43,93

Yaysat 25,00

DYG ‹lan 20,00

Hür Servis 19,00

K›dem Tazminat›
Ba¤l› Ortakl›¤›n ‹smi Personel Say›s› Yükümlülü¤ü (YTL)

Ana Ortakl›k 564 3.902.274

Do¤an Ofset 227 285.957

Hürriyet Medya Bas›m 1.181 2.499.980

Hürriyet Zweigniederlassung 50 -

Yenibir 102 9.405

Do¤an Haber 334 1.731.994

Do¤an Daily News 42 40.737

TOPLAM 2.500 8.470.347



Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac›l›k A.fi.
hisselerinin %40'› halka aç›k, %60'›
Do¤an Yay›n Holding A.fi.'ye aittir.

4. Ba¤l› ortakl›klar›n kredi ve ticari borç riskleri:

fiirket'in 31 Aral›k 2006 tarihli konsolide bilançosunda yer alan k›sa/uzun vadeli banka ve sat›c›
kredileri ile ticari borç risklerinin Ana Ortakl›k ve ba¤l› ortakl›klara göre da¤›l›m› afla¤›daki tabloda
gösterilmifltir:

Mali Tablo Notlar›* YTL Pay (%)

K›sa vadeli finansal borçlar Not 6 7.087.065 100,0

Ana Ortakl›k 864.558 12,20

Do¤an Ofset 3.984.375 56,22

Hürriyet Zweigniederlassung 2.238.132 31,58

Uzun vadeli finansal borçlar Not 6 39.026.920 100,0

Ana Ortakl›k 9.568.892 24,52

Do¤an Ofset 7.321.208 18,76

Hürriyet Zweigniederlassung 22.136.820 56,72

K›sa vadeli ticari borçlar Not 7 49.090.780 100,0

Ana Ortakl›k 37.771.792 76,94

• Yat›r›m (sat›c›) kredisi 16.146.891

• Sat›c›lara borç (vadeli al›mlar nedeniyle) 21.624.901

Do¤an Ofset 2.530.133 5,15

• Sat›c›lara borç (vadeli al›mlar nedeniyle) 2.530.133

Hürriyet Zweigniederlassung 5.081.102 10,35

Di¤er sat›c› borçlar› 3.707.753 7,55

* Mali tablo notlar› için, faaliyet raporunun Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlar bölümüne (syf. 98, 99) bak›n›z.
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Hürriyet'in 2006 y›l› konsolide net dönem kâr›
104 milyon YTL'dir.

2006 YILI FAAL‹YETLER‹

Kâr Da¤›t›m Politikas› ve 2006 Y›l› Kâr Da¤›t›m Önerisi

fiirketimiz Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye
Piyasas› Mevzuat› ve Sermaye Piyasas› Kurulu
(SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi
ve di¤er yasal mevzuat hükümleri, Ana
Sözleflmesi'nin ilgili kâr da¤›t›m maddesi ile
kamuya aç›klam›fl oldu¤umuz kâr da¤›t›m
politikas› kapsam›nda kâr da¤›t›m› yapmaktad›r.

Bu çerçevede, fiirket'in 2006 y›l› “ödenecek
kurumlar vergisi”, “ertelenen vergi karfl›l›¤›” ile
“Ana Ortakl›k d›fl› kârlar” dikkate al›narak ve
Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Seri: XI, No: 25 Say›l›
Tebli¤i hükümlerine uygun olarak, Uluslararas›
Finansal Raporlama Standartlar›'na (UFRS) göre
konsolide olarak haz›rlanan mali tablolar›nda
“konsolide net dönem kâr›” 104.157.463 YTL'dir.
Bu tutardan TTK'n›n 466/1 maddesi hükmü
uyar›nca ayr›lmas› gereken “I. Tertip Yasal Yedek
Akçe” tutar› olan 4.052.451 YTL ile henüz Genel
Kurullar›n› yapmam›fl veya Genel Kurullar›nda kâr
da¤›t›m karar› almam›fl ifltirak ve ba¤l›
ortakl›klar›n konsolide mali tablolara intikal eden
toplam 2.308.059 YTL tutar›ndaki net dönem
kârlar›n›n indirilmesi ve bu tutara y›l içinde yap›lan
toplam 3.000.560 YTL tutar›ndaki ba¤›fllar›n ilave
edilmesi ile net da¤›t›labilir dönem kâr›
100.797.513 YTL olarak hesaplanmaktad›r. Söz
konusu tutar›n %20'si ç›kar›lm›fl sermayemizin
%5'inin alt›nda kald›¤› için, SPK'n›n konuya iliflkin
düzenlemelerine göre, dönem kâr›n›n
da¤›t›lmayarak fiirketimiz bünyesinde tutulmas›
mümkün bulunmaktad›r.

Solo mali tablolar›m›zda yer alan “net dönem kâr›”
ise 81.049.020 YTL olup; bu tutardan TTK'n›n
466/1 maddesi hükmü uyar›nca “I. Tertip Yasal
Yedek Akçe” ayr›ld›ktan sonra kalan tutar
76.996.569 YTL olarak hesaplanmaktad›r.

Di¤er taraftan daha önce de kamuya aç›klad›¤›m›z
üzere fiirketimiz önemli tutarda (336.490.910 ABD
dolar›) bir ifltirak (Trader Media East Limited)
al›m›n› henüz sonuçland›rm›fl bulunmaktad›r.

Tüm bu hususlar› birlikte de¤erlendiren Yönetim
Kurulumuz, ifltirak al›m›n›n getirdi¤i ilave
finansman yükünü ve SPK'n›n kâr da¤›t›m›na
iliflkin düzenlemelerini dikkate alarak 2006 y›l›
faaliyetlerinden elde edilen net dönem kâr›ndan
da¤›t›m yap›lmamas›na ve 1. Tertip Yasal Yedek
Akçe ayr›ld›ktan sonra kalan tutar›n ola¤anüstü
yedeklere ilave edilmesi hususunun Ola¤an Genel
Kurul'un onay›na sunulmas›na karar vermifltir.



2006 y›l› içinde ana gazete bask› miktar›nda
gözlenen %8,7 art›fl›n en önemli nedeni,
Hürriyet Gazetesi ve eklerinin tiraj ve sayfa
say›lar›ndaki art›flt›r.

2006 y›l›nda, fiirket'in yürürlükteki uygulamalar›
incelenerek iç denetim noktalar›n› belirlemek
üzere çal›flmalar gerçeklefltirilmifltir. Bu kapsamda
söz konusu denetim noktalar›na yönelik yetki ve
limitlerin belirlendi¤i “yetkiler tablosu” ile çeflitli
yönetmelik ve talimatlar haz›rlanm›flt›r. Bunlar,
sat›n alma yönetmeli¤i, seyahat ve seyahat avans›
yönetmeli¤i, mal ve hizmet al›mlar›na iliflkin sat›n
alma talimat›, kasa say›m talimat›, stok say›m
yönetmeli¤i ve iç denetim yönetmeli¤idir.
Haz›rlanan tüm yönetmeliklere uyum konular›
periyodik olarak analiz edilmifltir.

Ayl›k mali tablolar›n kontrolü ve güvenilirli¤i test
edilmifltir.

Dönem sonu say›mlar›nda fiziki gözlemleme
yap›lm›fl ve say›m sonuçlar› raporlanm›flt›r.

Do¤an Yay›n Holding ‹ç Denetim Müdürlü¤ü'nce
tüm bölgeleri kapsayan bir denetim çal›flmas›
gerçeklefltirilmifl, bu çal›flman›n sonucunda ortaya
ç›kan denetim raporuna dayanarak bir aksiyon
plan› haz›rlanm›fl ve gerekli uygulamalar
gecikmeksizin hayata geçirilmifltir.

Bölgelere yönelik denetimler gerçeklefltirilmifl,
haz›rlanan raporlar do¤rultusunda uygulamalar
izlenmifltir.

Tüm departmanlar için “Personel Verimlilik Analizi”
çal›flmas› gerçeklefltirilmifltir.

Rekabet Analizi çal›flmas› haz›rlanm›fl; üst
yönetime mevcut pazar paylar›, yeni geliflen
pazarlarda makro ve mikro ölçekte rekabet
koflullar›na dair bilgiler sunulmufltur.

Risk Yönetimi ve ‹ç Denetim

Mevcut flirketlere ve muhtemel yat›r›mlara iliflkin
de¤erleme ve risk analiz çal›flmalar›
gerçeklefltirilmifl; yönetimce uygun görülen
projeler fiirket'e kazand›r›lm›fl (Anneyiz.Biz) ya da
Hürriyet Emlak, Hürriyet Oto örneklerinde oldu¤u
gibi, fiirket taraf›ndan gerçeklefltirilen yat›r›mlarla
yeni faaliyet alanlar› oluflturulmufltur.

Yeni ç›kan mevzuat hükümleri takip edilerek,
fiirket'i ba¤lay›c› sözleflmeler gözden geçirilmifl,
böylece olas› risklerin azalt›lmas›na çal›fl›lm›flt›r.

‹ç Denetim'in 2007 y›l› için belirledi¤i hedefler
flunlard›r:

• Gözlemleme, bilgi edinme ve iletiflim, kontrol
aktiviteleri, risklerin de¤erlendirilmesi gibi
uygun fonksiyonlar› kullanarak etkin kontrol
yap›lar›n› mevcut ve yeni süreçlerin içine
yerlefltirmek ve organizasyon yap›s›n› güçlü bir
denetim sistemiyle desteklemek;

• fiirket amaçlar›n›n karfl›s›na ç›kacak olas› riskleri
en aza indirgemek üzere, güçlü ama esnek
çözümler üreten yönetmelik ve talimatlar›
haz›rlamak ve uygulamalar› periyodik olarak
de¤erlendirmek;

• Organizasyonu, denetimsiz kalman›n olas›
sonuçlar›ndan (yasal yükümlülükler, hisse de¤er
kayb›, mali zararlar, kaybedilen ifl f›rsatlar›,
müflteri memnuniyetsizli¤i gibi) korumak;

• Yeni yat›r›mlara iliflkin denetim noktalar›n›
belirlemek ve kâr marj›n› yükseltebilmek için
yönetime öneriler sunmak.
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2006 YILI FAAL‹YETLER‹

Yönetim Kurulu’nun 16 Nisan 2007 tarih ve 2007/20 no'lu karar›:

2006 y›l› içinde, Kurumsal Yönetim ‹lke ve Standartlar› da göz önünde tutularak, iç kontrol sistemlerinin
etkinli¤i ve verimlili¤inin tespiti ve de¤erlendirilmesinin yap›lmas› amac› ile “‹ç Denetim Birimi”
kurulmufltur. ‹ç Denetim Birimi taraf›ndan yap›lan çal›flmalar ve haz›rlanan raporlar neticesinde
organizasyonun amaçlar›m›z do¤rultusunda yürütüldü¤üne, düzenlenen mali tablolara ve ilgili kanun
ve yasalara uygun hareket edildi¤ine dair güven ortam› oluflmufl oldu¤u görülmüfltür. Yönetim Kurulu,
2006 y›l› içinde fiirketimizin ana risklerinin belirledi¤imiz amaçlar do¤rultusunda olufltu¤u; sürekli
gözlemlendi¤i, en aza indirgendi¤i ve mevcut iç kontrollerin etkinliklerinin s›k ve devaml› olarak
de¤erlendirildi¤ini göz önünde tutarak “etkin ve sa¤l›kl› iflleyen bir iç kontrol sistemi” bulundu¤unun
beyan›na oybirli¤i ile karar vermifltir.

‹ç Denetim Sisteminin Sa¤l›kl› Olarak ‹flleyip ‹fllemedi¤ine ‹liflkin
Yönetim Kurulu Beyan›



1992 y›l›nda halka arz› gerçekleflen
Hürriyet'in hisse senetleri en yüksek getiriyi
sa¤layan say›l› hisse senetlerinden olmufltur.

Hürriyet'in hisse senetleri, yat›r›mc›lar›na, halka aç›ld›¤› 1992 y›l›ndan bu yana ‹MKB-100'ün üzerinde
de¤er yaratm›flt›r. Bu performansla, Hürriyet hisseleri yabanc› yat›r›mc›lar taraf›ndan en çok tercih
edilen hisselerin bafl›n› çekmektedir.

Hürriyet hisselerinin %40'› halka aç›kt›r. Halka aç›k olmayan hisseler (%60) ise Do¤an Yay›n Holding
A.fi.'ye aittir.

Hürriyet Hisse Senedi Fiyatlar› ve Performans›
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GENEL KURUL

1- Genel Kurul ‹lan Metni:

Yönetim Kurulumuz fiirket Genel Kurulunu afla¤›daki gündemi görüflüp karara ba¤lamak üzere 10 May›s 2007 Perflembe
günü saat 10:30'da Hürriyet Medya Towers, Güneflli/‹stanbul adresindeki fiirket merkezinde y›ll›k ola¤an toplant›s›na
ça¤›rm›fl bulunmaktad›r.

Say›n ortaklar›m›z›n, Merkezi Kay›t Kuruluflu (MKK) uygulamalar› çerçevesinde Genel Kurul tarihinden iki iflgünü öncesi
mesai saati sonuna kadar fiirketimizden girifl kartlar›n› alarak, bizzat veya bir temsilci vas›tas›yla Genel Kurul toplant›s›na
kat›lmas›n› rica ederiz.

Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 10 Mart 2005 tarihli Karar› do¤rultusunda, hisse senetleri dolafl›mda bulunmayan
ortaklar›m›z›n arac› kurumlardan blokaj belgesi almas› mümkün bulunmamaktad›r. Bu itibarla girifl kartlar›n›n
verilmesinde flu esaslara uyulacakt›r;

i- ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda dolafl›mda olan/olmayan, ancak henüz kaydilefltirilmemifl hisse senetleri
için; fiirket merkezine veya herhangi bir bankaya, adet ve seri numaralar› yer alacak flekilde, hisse senetlerinin tevdi
edildi¤ini gösteren blokaj belgesini teslim eden ortaklar›m›za girifl kartlar› verilir,

ii- MKK nezdinde kaydilefltirilmifl bulunan hisseler için, MKK taraf›ndan belirlenen Genel Kurul blokaj prosedürünü
takip ederek kendilerini “Genel Kurul Blokaj Listesi”ne kaydettiren ortaklar›m›za girifl kartlar› verilir.

Genel Kurul taraf›ndan aksi kararlaflt›r›lmad›kça girifl kart› almayan pay sahiplerimizin toplant›da söz ve oy haklar›n›
kullanmalar› mümkün olmayacakt›r.

Toplant›ya bizzat ifltirak edemeyecek olan ortaklar›m›z›n vekaletnamelerini, afla¤›daki örne¤e uygun olarak düzenlemeleri
ve 9 Mart 1994 tarih ve 21872 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Seri: IV No: 8 Tebli¤i'nde
öngörülen di¤er hususlar› da yerine getirerek imzas› noterce onaylanm›fl olarak ibraz etmeleri gereklidir.

1 Ocak 2006-31 Aral›k 2006 hesap dönemine ait Mali Tablo ve Dipnotlar›, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kâr
Da¤›t›m› hakk›ndaki teklifi, Denetim Kurulu ve Ba¤›ms›z D›fl Denetim Raporlar› 18 Nisan 2007 tarihinden itibaren fiirket
merkezinde ortaklar›m›z›n incelemesine haz›r bulundurulacakt›r. An›lan dokümanlar ile birlikte, “Genel Kurul bilgilendirme
doküman›”, “Genel Kurul’a kat›l›m prosedürü” ve vekaletname örne¤i de, ayn› tarihten itibaren fiirketimizin
www.hurriyetkurumsal.com adresinde yer alacakt›r.

Say›n Ortaklar›m›z›n bilgilerine sunar›z.

Sayg›lar›m›zla,

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac›l›k A.fi.
Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›

Ek 1: Gündem
Ek 2: Vekaletname Örne¤i



Ek 1: GÜNDEM

1. Baflkanl›k Divan›'n›n seçimi,

2. Toplant› tutana¤›n›n imzalanmas› hususunda Baflkanl›k Divan›'na yetki verilmesi,

3. 1 Ocak 2006 -31 Aral›k 2006 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, fiirket Denetim Kurulu ve Ba¤›ms›z
Denetim Raporlar› ile Mali Tablo ve Dipnotlar›n›n okunmas›, görüflülmesi ve onaylanmas›,

4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2006 y›l› faaliyet, ifllem ve hesaplar›ndan ibra edilmesi,

5. Yönetim Kurulu’nun 2006 hesap dönemi kâr›n›n da¤›t›m› hakk›ndaki teklifinin görüflülerek karara ba¤lanmas›,

6. 2007 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

7. 2007 hesap dönemi için Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,

8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2007 hesap dönemi için ödenecek ücretler hakk›nda karar al›nmas›,

9. Sermaye Piyasas› Mevzuat› ve Sermaye Piyasas› Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’nca seçilen
Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflunun onaylanmas› hakk›nda karar al›nmas›,

10. Yönetim Kurulu üyelerine Ana Sözleflme’nin 14. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde
say›lan iflleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,

11. fiirket Ana Sözleflmesi’nin 12. maddesi, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun izni, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas›
Kanunu ve ek mevzuat›n izin verdi¤i tutara kadar borçlulu¤u ifade eden sermaye piyasas› arac› ihraç edilmesi ve
ihraç koflullar›n›n tespiti hususlar›nda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin karara ba¤lanmas›,

12. fiirket Ana Sözleflmesi’nin 38. maddesi çercevesinde Sermaye Piyasas› Kanunu’nun 15. maddesi ve Sermaye
Piyasas› Kurulu'nun konuya iliflkin düzenlemelerine uymak koflulu ile temettü avans› da¤›t›lmas› hususunda
Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin karara ba¤lanmas›,

13. fiirket Kâr Da¤›t›m Politikas›’n›n Genel Kurul’un bilgisine sunulmas›,

14. Trader Media East Ltd'nin Londra Borsas›’ndan gönüllü ça¤r› yöntemi ile sat›n al›nmas› konusunun fiirket ortaklar›n›n
bilgisine sunulmas›,

15. fiirket'in 1 Ocak 2006-31 Aral›k 2006 hesap döneminde sosyal yard›m amac›yla vak›f, dernek, kamu kurum ve
kurulufllar›na yapt›¤› ba¤›fl ve yard›mlar›n fiirket ortaklar›n›n bilgisine sunulmas›,

16. Dilekler.
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GENEL KURUL

Ek 2: VEKALETNAME ÖRNE⁄‹
HÜRR‹YET GAZETEC‹L‹K VE MATBAACILIK A.fi.
YÖNET‹M KURULU BAfiKANLI⁄I'NA

Hissedar› bulundu¤um Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac›l›k A.fi.'nin 10/05/2007 tarihinde, Evren Mahallesi, Gülbahar
Caddesi, Hürriyet Medya Towers, Güneflli/‹stanbul adresinde saat 10:30'da yap›lacak, 01.01.2006-31.12.2006 hesap
dönemine ait Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda, belirtti¤im görüfller do¤rultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye,
teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ............. .......... .....'y› vekil tayin ettim.

A) TEMS‹L YETK‹S‹N‹N KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüflü do¤rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil afla¤›daki talimatlar do¤rultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yaz›l›r)
c) Vekil fiirket yönetiminin önerileri do¤rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplant›da ortaya ç›kabilecek di¤er konularda vekil afla¤›daki talimatlar do¤rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullan›r)
Talimatlar: (Özel talimatlar yaz›l›r)

B) ORTA⁄IN SAH‹P OLDU⁄U H‹SSE SENED‹N‹N

a) Tertip ve serisi
b) Numaras›
c) Adet-Nominal de¤eri
d) Oyda imtiyaz› olup olmad›¤›
e) Hamiline-Nama yaz›l› oldu¤u

ORTA⁄IN ADI, SOYADI VE UNVANI
‹MZASI
ADRES‹

Not: (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen fl›klardan birisi seçilir. (b) ve (d) fl›kk› için aç›klama yap›l›r.

2. Genel Kurul’a ‹liflkin Dokümanlar: Genel Kurul’a iliflkin dokümanlar ilan tarihinden itibaren pay sahiplerinin
incelemesine sunulmufltur. Söz konusu dokümanlara fiirket merkezi ve fiirket web sitesinden ulafl›labilir.

3. fiirket’in Ç›kar›lm›fl Sermayesi tamamen ödenmifl 416.742.560.-YTL olup, her biri 1.-YTL itibari de¤erinde tamam›
nama yaz›l› 416.742.560 adet paya bölünmüfltür.



4. Genel Kurul’un ‹flleyifli:

a. Genel Kurul'da pay sahiplerinin tamam› bir hisse için bir oya sahip olacakt›r.

b. fiirket pay sahipleri, y›lda en az bir defa Genel Kurul halinde toplan›rlar. Yasaya ve Ana Sözleflme hükümlerine uygun
flekilde toplanan Genel Kurul bütün pay sahiplerini temsil eder. Genel Kurul’da al›nan kararlar gerek karfl› oy
kullananlar› ve gerekse toplant›da haz›r bulunmayanlar hakk›nda da geçerlidir.

fiirket Genel Kurullar› ola¤an ve ola¤anüstü olarak toplan›r ve gerekli kararlar› al›r.

Genel Kurul toplant›lar›na Yönetim Kurulu üyeleri, adaylar› ile Denetçilerin kat›lmalar› esast›r; ayr›ca gündemdeki
konularla ilgili sorumluluklar› olanlar ve aç›klamalarda bulunmas› gerekenlerin de haz›r bulunmas› gerekir. Ancak
toplant›da haz›r bulunmas› öngörülmüfl olup da kat›lamayanlar›n kat›lmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul
Baflkan› taraf›ndan aç›klan›r.

Yönetim Kurulu’na ilk defa aday olanlar hakk›nda kimlik bilgileri, e¤itim düzeyi, son 5 y›lda üstlenmifl bulundu¤u
görevleri, fiirket ile iliflkisinin düzeyi ve niteli¤i, Yönetim Kurulu üyelik deneyimi, ald›¤› resmi görevler, finansal durumu,
kamudaki mal bildirimi ile ba¤›ms›z niteli¤e sahip bulunup bulunmad›¤› ile fiirket faaliyetlerini etkileyebilecek sair
niteliklerinin Genel Kurul’a aç›klanmas› gerekir.

Genel Kurul taraf›ndan aksine karar verilmedikçe toplant›lar ilgililere ve medyaya aç›k olarak yap›l›r; ancak pay sahibi
veya vekili s›fat› ile Genel Kurul’a kat›lanlar d›fl›ndakilerin söz ve oy hakk› yoktur.

5. Genel Kurul’da Hissedarlar›n Sahip Olacaklar› Haklar:

a. Hissedarlar›n vekaleten oy kullanabilme hakk› bulunmaktad›r. Hissedarlar›n Genel Kurul’da kullanabilecekleri oy
say›s›na iliflkin bir s›n›rlama bulunmamaktad›r. Vekaleten oy kullan›m›na iliflkin oy kullanma formuna fiirket web
sitesinden (www.hurriyetkurumsal.com/tr/genel_kurul.asp) veya fiirket merkezinden ulafl›labilir.

b. fiirket sermayesinin en az 20'de biri de¤erinde hisseye sahip olan hissedarlar Genel Kurul gündemini de belirleyerek
Genel Kurulu toplant›ya ça¤›rmak üzere denetçilere baflvurabilir. (Madde 24)

c. Genel Kurul taraf›ndan aksine karar verilmedikçe toplant›lar ilgililere ve medyaya aç›k olarak yap›l›r; ancak pay
sahibi veya vekili s›fat› ile Genel Kurul’a kat›lanlar d›fl›ndakilerin söz ve oy hakk› yoktur. (Madde 27)

d. Genel Kurul’un aksine bir tasarrufu olmad›¤› takdirde, pay de¤iflimi; bir seferde de¤eri flirket aktiflerinin %10'unu
aflan de¤erde varl›k edinilmesi ve/veya sat›lmas›, bunlar›n kiralanmas› veya kiraya verilmesi; Ana Sözleflme’nin 3.
maddesinde belirtilen koflullarla bir hesap dönemi içerisinde yap›lan yard›m ve ba¤›fllar›n toplam›n›n flirket aktiflerinin
%1'ini aflmas› ile bir hesap dönemi içinde üçüncü kifliler lehine verilen ipotek, kefalet, rehin, garanti gibi teminatlar›n
toplam›n›n kamuya aç›klanan son bilançodaki aktif toplam›n›n %25'ini (bankalar›n gayri nakdi kredileri için %50'sini)
aflmas› ancak Genel Kurul’un bu yönde alaca¤› bir kararla mümkündür. fiirket faaliyetlerinin zorunlu k›lmas›
durumunda, Genel Kurul yukar›da belirtilen oranlar› art›rmak suretiyle önceden bu konularda Yönetim Kurulu’nu
yetkili k›labilir. (Madde 30)

e. Mevzuat ve iflbu sözleflmede öngörülmüfl az›nl›k haklar›n›n kullan›labilmesi için sermayenin %5'inin temsil olunmas›
yeterlidir. (Madde 32)

f. Genel Kurul toplant›lar›nda oylar el kald›rmak suretiyle verilir. fiu kadar ki toplant›da temsil olunan pay sahiplerinin
%5'inin istemi halinde gizli oya baflvurulmas› zorunludur. (Madde 33)

g. Ola¤an ve Ola¤anüstü Genel Kurul toplant›lar›nda asaleten veya vekaleten temsil olunan her bir pay›n bir oy hakk›
vard›r. (Madde 33)



Hürriyet
bas›n eti¤ine
sayg›l›d›r.



‹fadesini Do¤an Yay›n Konseyi
taraf›ndan yay›mlanan Yay›n
‹lkeleri'nde ve Hürriyet
Gazetecili¤i kitab›nda bulan,
her durumda uyulmas› gereken
evrensel gazetecilik ilkelerine
ba¤l›d›r.
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1. Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'ne Uyum Beyan›

fiirket, Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) taraf›ndan Temmuz 2003'te yay›mlanan ve fiubat 2005'te dar kapsaml› bir gözden geçirme
ile yeniden yay›mlanan "Sermaye Piyasas› Kurulu Kurumsal Yönetim ‹lkeleri"ne (‹lkeler) uyum sa¤lama yönünde elinden gelen her
türlü gayreti göstermektedir ve gelecekte de göstermeye devam edecektir.

fiirket, Sermaye Piyasas› Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim ‹lkeleri ad› ile Temmuz 2003'te yay›mlad›¤› belgeyi faaliyetlerinde yön
gösterecek önemli bir belge olarak görmektedir. Bu nedenle 2003 y›l›nda belgede yer alan Kurumsal Yönetim ‹lkeleri çerçevesinde
çok önemli ad›mlar at›lm›flt›r.

fiirket'in 2006 y›l›nda SPK Belgesi'ne uygun bir flekilde Kurumsal Yönetim konusundaki bafll›ca uygulamalar› flunlard›r:

• fiirket Yönetim Kurulu, SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri de dikkate al›narak, SPK mevzuat›na uygun hale getirilmesi amac› ile Ana
Sözleflme'nin 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41 ve 42. maddelerinin de¤ifltirilmesi, Ana Sözleflme'ye Geçici 1. maddenin ilavesi, Ana Sözleflme'nin 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ve 54. maddelerinin iptali ve 53. maddenin say›s›n›n 42. olarak de¤ifltirilmesi, 1 May›s 2006 tarihinde
yap›lan Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda hissedarlar taraf›ndan onaylanm›flt›r. Ana Sözleflme tadil tasar›s› SPK taraf›ndan 04.04.2006
tarih, B.02.1.SPK.0.13-609/5049 say›l› yaz› ile uygun görülerek onaylanm›flt›r.

Ana Sözleflme de¤iflikli¤i ile getirilen bafll›ca yenilikler flunlard›r:

• fiirket kay›tl› sermaye tavan› 500 milyon YTL'den 800 milyon YTL'ye ç›kar›lmaktad›r.

• Hisse senetlerinin nominal de¤eri 1.000 TL iken 1 YTL olarak de¤ifltirilmifltir.

• Sermayeyi temsil eden paylar kaydilefltirme esaslar› çerçevesinde kayden izlenir.

• Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 1/3'ünün, SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nde belirlenmifl nitelikleri haiz ba¤›ms›z üyelerden
oluflmas› zorunludur.

• Yönetim Kurulu'na ba¤l› olarak çal›flacak Yönetim Kurulu Sekreteryas›, Yürütme Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim
Komitesi'nin oluflturulmas›; bu komitelerin Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nde belirlenmifl nitelikleri haiz üyelerden oluflmas› zorunludur.

• Az›nl›k haklar›n›n kullan›labilmesi için sermayenin %10'u yerine, %5'inin temsil olunmas› yeterlidir.

• fiirket yönetiminin SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'ne titizlikle uymas›, söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamamas› halinde
bunun gerekçesi ve sonuçlar›n›n y›ll›k faaliyet raporunda aç›klanmas› zorunlulu¤u getirilmektedir.

• fiirket, faaliyet sonuçlar›n› üç ayda bir halka aç›klar. Pay sahipleri ile iliflkilerden sorumlu birim, bundan sonra, yat›r›mc›larla bir
araya gelir, sorular› yan›tlar ve gerekli aç›klamalar› yapar.

• fiirket, faaliyetleri ile ilgili paydafllar›n›n daha ayr›nt›l›, düzenli ve sürekli bilgi alabilmeleri, fiirket ile ilgili her türlü veriye
ulaflabilmeleri amac›yla kurumsal web sitesi olan www.hurriyetkurumsal.com, yeniden dizayn edilmifltir. Hedef halka aç›k bir
flirketin kamuyu ayd›nlatma ve fleffafl›k sorumlulu¤unu yerine getirmektir. Web sitesi yat›r›mc›lar ile iliflkilerin daha üst bir
seviyeye ç›kar›lmas› ve ileride do¤abilecek ihtiyaçlara cevap verebilmesi amac›yla dinamik olarak dizayn edilmektedir.

• Yönetim Kurulu'na ba¤l› olarak çal›flacak Kurumsal Yönetim Komitesi oluflturulmufltur.

• Yönetim Kurulu üyelerinin flirket ile ifllem ve rekabet yapabilmesinin Genel Kurul’un 3/4 karar nisab›na ba¤lanmas›,

• Belirli tutarlar› aflan varl›k al›nmas›/sat›lmas›, kiralanmas›/kiraya verilmesi, yard›m veya ba¤›flta bulunulmas›, üçüncü kifliler lehine
kefalet veya teminat verilmesinin Genel Kurul onay›na b›rak›lmas›,

SPK ‹lkeleri'ne tam olarak uyum sa¤layamayan hususlar Rapor'da ayr›nt›l› olarak incelenmifl olup, bu hususlar›n mevcut durum
itibariyle önemli bir ç›kar çat›flmas›na yol açmayaca¤› düflünülmektedir.



BÖLÜM I-PAY SAH‹PLER‹

2. Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi

2.1. Pay sahipli¤i haklar›n›n kullan›lmas›nda mevzuata, Ana Sözleflme'ye ve di¤er fiirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu
haklar›n kullan›lmas›n› sa¤layacak her türlü önlem al›nmaktad›r.

2.1.1. Ana Sözleflmemizde yer alan düzenlemeler do¤rultusunda; Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde ve Komite Baflkan›na ba¤l›
olarak pay sahipleri ile fiirket aras›ndaki tüm iliflkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme haklar› gereklerinin eksiksiz yerine
getirilmesini sa¤lamak amac›yla “Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi” oluflturulmufltur. Söz konusu birimin bafll›ca görevleri flunlard›r;

• Pay sahiplerine iliflkin kay›tlar›n sa¤l›kl›, güvenli ve güncel olarak tutulmas›n› sa¤lamak,

• Pay sahiplerinin fiirket ile ilgili yaz›l› bilgi taleplerini mevzuat çerçevesinde karfl›lamak,

• Genel Kurul toplant›lar›n›n usulüne uygun flekilde yap›lmas›n› izlemek,

• Genel Kurul toplant›lar›nda pay sahiplerine sunulacak dokümanlar› haz›rlamak,

• Toplant› tutanaklar›n›n usulüne uygun tutulmas› amac›yla gerekli çal›flmalar› yapmak,

• Kamuyu ayd›nlatma ile ilgili her hususun mevzuata uygun flekilde gerçekleflmesini gözetmek ve izlemek. “Pay Sahipleri ile ‹liflkiler
Birimi” tüm çal›flmalar›nda elektronik haberleflme olanaklar›n› ve fiirket'in web sitesini kullanmaya özen gösterir.

2.1.2. fiirket'in Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi'nde ‹fl Gelifltirme ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Koordinatörü Ahmet Özer, Kurumsal Yönetim-
Yat›r›mc›larla ‹liflkiler Müdürü ‹nci fiencan, Do¤an Yay›n Holding A.fi. Sermaye Piyasas› ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü Murat
Do¤u, Do¤an Yay›n Holding A.fi. Hukuk Koordinatörü Erem Yücel, Do¤an Yay›n Holding A.fi. Yat›r›mc› ‹liflkileri Koordinatörü Alpay
Güler ve Mali ‹fller Müdürü Halil Özkan ve personeli koordineli olarak çal›flmaktad›r. Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi’nin ulafl›m adres,
mail ve telefon numaralar› afla¤›daki gibidir;

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac›l›k A.fi. (fiirket Merkezi)
Hürriyet Medya Towers
34212 Güneflli, ‹stanbul
Tel: +90 212 677 00 00

Faks: +90 212 677 01 82
http://www.hurriyetkurumsal.com.tr

Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi
Ahmet Özer
‹fl Gelifltirme ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Koordinatörü
Tel: +90 212 677 08 50
Faks: +90 212 677 01 93

e-mail: yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr

‹nci fiencan
Mali Kontrol ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Müdürü
Tel: +90 212 449 65 54
Faks: +90 212 677 08 92
e-mail: yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr

2.1.3. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin %40'› borsada dolafl›mda olup, bunun yaklafl›k %91'i yabanc› yat›r›mc›lar›n elinde
bulunmaktad›r. fiirket bu anlamda borsan›n önde gelen flirketleri aras›nda yer almaktad›r. Bu konumu nedeni ile yabanc› kurumsal
yat›r›mc›lar taraf›ndan düzenlenen toplant›lara s›k s›k davet edilmekte ve ifltirak etmektedir.

2.1.4. 2006 y›l›nda hisselerimizin tamam› Merkezi Kaydi Sistem'e (MKS) dahil edilmifltir. MKS ile ilgili uygulamalar fiirketimiz
bünyesinde takip edilmektedir.

2.1.5. Taleplerin yerine getirilmesinde mevzuata ve Ana Sözleflme'ye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2006 y›l›nda pay sahibi
haklar›n›n kullan›m› ile ilgili olarak fiirket'e intikal eden herhangi bir yaz›l›/sözlü flikayet veya bu konuda bilgi dahilinde fiirket hakk›nda
aç›lan yasal bir soruflturma bulunmamaktad›r.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›

3.1. Bilgi alma ve inceleme hakk›n›n kullan›m›nda, pay sahipleri aras›nda ayr›m yap›lmamaktad›r.

3.1.1. Pay sahipli¤i haklar›n›n sa¤l›kl› olarak kullan›labilmesi için gerekli olan bütün bilgi ve belgeler www.hurriyetkurumsal.com.tr
web sitesi vas›tas›yla pay sahiplerinin kullan›m›na eflit bir flekilde sunulmaktad›r.

3.1.2. 2006 y›l›nda pay sahiplerinden gelen çok say›da sözlü ve yaz›l› bilgi talebi “Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi”nin gözetiminde;
Sermaye Piyasas› Mevzuat› hükümleri dahilinde geciktirilmeksizin cevapland›r›lm›flt›r.
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3.1.3. Ana Sözleflmemizde özel denetçi atanmas› talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemifltir. Ancak, önümüzdeki dönemde
mevzuattaki geliflmelere ba¤l› olarak bu hak Ana Sözleflmemizde yer alabilecektir. Di¤er taraftan dönem içinde fiirketimize herhangi
bir özel denetçi tayini olmam›flt›r.

3.2. Pay sahiplerinin bilgi alma haklar›n›n geniflletilmesi amac›na yönelik olarak, haklar›n kullan›m›n› etkileyebilecek her türlü
bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin de¤erlendirilmesine sunulmaktad›r.

4. Genel Kurul Bilgileri

4.1. fiirket'teki paylar›n tamam› nama yaz›l›d›r. Hisse senetlerinin devri ve de¤ifltirilmesi Ana Sözleflme'nin 9. maddesiyle
düzenlenmifltir.

4.2. Ana Sözleflme’de nama yaz›l› pay sahiplerinin Genel Kurul'a kat›l›m›n› teminen pay defterine kay›t için herhangi bir süre
öngörülmemifltir.

4.3 Ana Sözleflmemizde yap›lan de¤ifliklik ile Genel Kurul toplant›s› öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme
doküman› haz›rlanmakta ve kamuya duyurulmaktad›r.

4.3.1. Genel Kurul toplant› ilan›, mevzuat ile öngörülen usullerin yan› s›ra, mümkün olan en fazla say›da pay sahibine ulaflmay›
sa¤layacak flekilde web sitemiz (www.hurriyetkurumsal.com.tr), Hürriyet ve Referans gazetelerine verilen ilanlar vas›tas› ile Ana
Sözleflmemizde yap›lan de¤ifliklik do¤rultusunda asgari 21 gün önceden yap›lmaktad›r.

4.3.2. Tüm bildirimlerde SPK ‹lkelerine uyulmaktad›r.

4.3.3. Y›ll›k faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr da¤›t›m önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak haz›rlanan
bilgilendirme doküman› ve gündem maddelerine dayanak teflkil eden di¤er belgeler ile Ana Sözleflme’nin son hali ve Ana Sözleflme’de
de¤ifliklik yap›lacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul toplant›s›na davet için yap›lan ilan tarihinden itibaren, fiirket’in merkez
ve flubeleri ile elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat flekilde ulaflabilece¤i yerlerde incelemeye aç›k tutulmaktad›r.

4.3.4. fiirket’in geçmifl hesap döneminde gerçekleflen veya bilgimiz dahilinde gelecek dönemlerde planlad›¤› yönetim ve faaliyet
organizasyonunda önemli bir de¤ifliklik söz konusu de¤ildir. Böyle bir de¤ifliklik söz konusu oldu¤u takdirde mevzuat hükümleri
dahilinde kamuya duyurulacakt›r.

4.3.5. Genel Kurul toplant›s› öncesinde kendisini vekil vas›tas›yla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri ilan edilmekte ve web
sitesi vas›tas›yla pay sahiplerinin kullan›m›na sunulmaktad›r.

4.3.6. Toplant›dan önce, toplant›da oy kullanma prosedürü web sitesi ve gazete ilan› vas›tas›yla pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktad›r.

4.3.7. 2006 y›l› içinde pay sahipleri taraf›ndan gündeme madde eklenmesi yönünde herhangi bir talep fiirketimize ulaflmam›flt›r.

4.4. Genel Kurul’un toplanma usulü, pay sahiplerinin kat›l›m›n› en üst seviyede sa¤lamaktad›r.

4.4.1. Genel Kurul toplant›lar›, pay sahipleri aras›nda eflitsizli¤e yol açmayacak flekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle
ve en az karmafl›k usulde gerçeklefltirilmektedir.

4.4.2. Genel Kurul toplant›lar› fiirket merkezinde yap›lmaktad›r. Ana Sözleflme’de yapt›¤›m›z de¤ifliklik ile toplant›lar›n pay sahiplerinin
ço¤unlukta bulundu¤u flehrin baflka bir yerinde yap›lmas›na da olanak sa¤lanm›flt›r. ‹lerde bu yönde talepler geldi¤i takdirde
de¤erlendirmeye al›nacakt›r.

4.4.3. Genel Kurul toplant›lar›n›n yap›ld›¤› mekan bütün pay sahiplerinin kat›l›m›na imkan verecek özelliktedir.

4.4.4. Ola¤an Genel Kurul toplant›lar› tüm ilan sürelerine uyularak gerçeklefltirilmektedir. 2005 y›l› faaliyetlerinin görüflüldü¤ü Ola¤an
Genel Kurul toplant›s› tüm ilan sürelerine de uyularak 1 May›s 2006 tarihinde yap›lm›flt›r. Bu y›l mali tablolar hesap döneminin
bitimini takip eden 13. hafta sonunda aç›klanm›flt›r. 2006 y›l› faaliyetlerinin görüflülece¤i Ola¤an Genel Kurul toplant›s› da 10 May›s
2007 tarihinde gerçeklefltirilecektir. Bu itibarla bu konudaki uygulaman›n Sermaye Piyasas› Mevzuat›'na ve dolay›s›yla da ‹lkelerin
ruhuna genel anlamda bir ayk›r›l›k oluflturmamaktad›r.

4.4.5. Ana Sözleflmemize göre; Genel Kurul taraf›ndan aksine karar verilmedikçe toplant›lar ilgililere ve medyaya aç›k olarak
yap›lmaktad›r. Ancak pay sahibi veya vekili s›fat› ile girifl kart› almaks›z›n toplant›ya kat›lanlar›n söz ve oy hakk› yoktur.

4.5. Genel Kurul toplant›s›nda, gündemde yer alan konular tarafs›z ve ayr›nt›l› bir flekilde, aç›k ve anlafl›labilir bir yöntemle
aktar›lmakta; pay sahiplerine eflit flartlar alt›nda düflüncelerini aç›klama ve soru sorma imkan› verilmekte ve sa¤l›kl› bir tart›flma
ortam› yarat›lmaktad›r.

4.5.1. Toplant› tutanaklar›na www.hurriyetkurumsal.com.tr web sitesinden ulafl›labilmektedir.

4.5.2. 2006 y›l›nda sadece tek bir Genel Kurul toplant›s› yap›lm›flt›r. 2005 y›l› faaliyetlerinin görüflüldü¤ü ve 1 May›s 2006 tarihinde
yap›lan Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda fiirket sermayesini temsil eden 416.742.560 adet hisseden, 250.067.356 adet hisse (%60,01)
temsil edilmifltir. Toplant› esnas›nda toplant›ya asaleten veya vekaleten ifltirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili
herhangi bir öneri veya soru gelmemifltir.



4.6. fiirket Ana Sözleflmesi’ne göre; hisse de¤iflimi, de¤eri fiirket aktiflerinin %10'unu aflar de¤erde varl›k edinilmesi ve/veya
sat›lmas›, bunlar›n kiralanmas› veya kiraya verilmesi, Ana Sözleflme’nin 3. maddesinde belirtilen koflullarla yard›m ve ba¤›flta
bulunulmas› ile üçüncü kifliler lehine kefalet verilmesi veya s›n›rl› ayni haklar tesisi suretiyle teminat verilmesi ancak Genel
Kurul’un bu yönde alaca¤› bir kararla mümkündür. Genel Kurul üst s›n›r belirlemek kofluluyla önceden bu konularda Yönetim
Kurulu’nu yetkili k›labilir.

5. Oy Hakk› ve Az›nl›k Haklar›

5.1. fiirketimizde oy hakk›n›n kullan›lmas›n› zorlaflt›r›c› uygulamalardan kaç›n›lmakta; her pay sahibine, oy hakk›n› en kolay
ve uygun flekilde kullanma f›rsat› sa¤lanmaktad›r.

5.2. fiirket'te imtiyazl› pay ve grup ayr›m› bulunmamaktad›r.

5.3. fiirket'te her pay›n bir oy hakk› bulunmaktad›r.

5.4. fiirket'te oy hakk›n›n iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullan›lmas›n› öngörecek flekilde bir düzenleme
bulunmamaktad›r.

5.5. Ana Sözleflme'de pay sahibi olmayan kiflinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmas›n› engelleyen hüküm bulunmamaktad›r.

5.6. fiirket Ana Sözleflmemize göre; bir hissenin intifa hakk› ile tasarruf hakk› farkl› kimselere ait bulundu¤u takdirde, bunlar
aralar›nda anlaflarak kendilerini uygun gördükleri flekilde temsil ettirebilirler. Anlaflamazlarsa Genel Kurul toplant›lar›na kat›lmak
ve oy vermek hakk›n› ”intifa hakk› sahibi” kullan›r.

5.7. fiirket sermayesinde karfl›l›kl› ifltirak iliflkisi bulunmamaktad›r.

5.8. Az›nl›k haklar› sermayenin %5'ine sahip olan pay sahiplerine tan›nm›flt›r (Ana Sözleflme'nin 32. maddesi).

5.8.1. fiirketimizde az›nl›k haklar›n›n kullan›m›na azami özen gösterilmektedir. 2006 y›l›nda fiirketimize bu konuda ulaflan elefltiri
ve flikayet olmam›flt›r.

5.9. Ana Sözleflme'de birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir. Bu yöntemin avantaj ve dezavantajlar› mevzuattaki
geliflmeler çerçevesinde de¤erlendirilmektedir.

6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›

6.1. fiirket'in kâr da¤›t›m politikas› Sermaye Piyasas› Mevzuat› ve Ana Sözleflme'de yer alan hükümler çerçevesinde belirlenmektedir.

6.2. Kâr da¤›t›m› mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplant›s›n› takiben en k›sa sürede yap›lmaktad›r.

6.2.1 1 May›s 2006 tarihli Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda da¤›t›labilir net dönem kâr›n›n %50’si olan 41.730.232 YTL'nin nakit kâr
pay› olarak da¤›t›lmas›na karar verilmifltir. 29 May›s 2006 tarihinde nakit kâr pay› da¤›t›m›na bafllanm›flt›r.

6.3. fiirket Ana Sözleflmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul taraf›ndan yetkilendirilmifl olmak ve Sermaye Piyasas› Kanunu'nun
15. maddesi ve Sermaye Piyasas› Kurulu'nun konuya iliflkin düzenlemelerine uymak flart› ile temettü avans› da¤›tabilir. Genel
Kurul taraf›ndan Yönetim Kurulu'na verilen temettü avans› da¤›tma yetkisi, bu yetkinin verildi¤i y›l ile s›n›rl›d›r. Bir önceki y›l›n
temettü avanslar› tamamen mahsup edilmedi¤i sürece, ek bir temettü avans› verilmesine ve/veya temettü da¤›t›lmas›na karar
verilemez.

6.4. fiirket, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasas› Mevzuat›, Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) düzenleme ve kararlar›,
Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ile ilgili di¤er yasal mevzuat hükümleri, Ana Sözleflme ve hakim ortak Do¤an Yay›n Holding A.fi.'nin
kâr da¤›t›m politikas›n› da dikkate alarak kâr da¤›t›m kararlar›n› belirlemektedir.

Buna göre;

• Uzun süreli bir nakit kâr da¤›t›m politikas› hedeflenmektedir.

• Prensip olarak, Sermaye Piyasas› Mevzuat› kapsam›nda haz›rlanan ve Uluslararas› Muhasebe ve Raporlama Standartlar› ile uyumlu
mali tablolar dikkate al›narak hesaplanan da¤›t›labilir net dönem kâr›n›n en az %50'si da¤›t›ma tabi tutulacakt›r.

• Kâr da¤›t›m politikas› ekonomide ola¤anüstü olumsuz bir geliflme olmad›kça sürdürülecektir.

• Hesaplanan da¤›t›labilir dönem kâr›n›n %50-%100'ü aras›nda kâr da¤›t›m› yap›lmak istenmesi durumunda, kâr da¤›t›m oran›n›n
belirlenmesinde fiirketimizin finansal yap›s› ve bütçesi dikkate al›n›r.

• Net da¤›t›labilir dönem kâr›n›n hesaplanmas›nda varsa vergi karfl›l›klar› ve Ana Ortakl›k d›fl› kâr/zarar dikkate al›n›r.

• Kâr da¤›t›m önerisi, yasal süreler dikkate al›narak, konsolide mali tablolara dahil olan ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerimizin ola¤an genel
kurul toplant›lar›n› tamamlanmas›n› takiben kamuya aç›klan›r.
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• Konsolide mali tablolara dahil olan ifltiraklerin genel kurullar›nda kâr da¤›t›m karar› al›nmamas› veya k›smen kâr da¤›t›m karar›
al›nmas› durumunda da¤›t›lmamas›na karar verilen kârlar, net da¤›t›labilir dönem kâr›n›n hesaplanmas›nda dikkate al›nmaz.

• Yasal kay›tlar›m›z (solo mali tablolar) dikkate al›narak hesaplanan net da¤›t›labilir dönem kâr›n›n Uluslararas› Muhasebe ve
Raporlama Standartlar› ile uyumlu mali tablolar dikkate al›narak hesaplanan da¤›t›labilir net dönem kâr›ndan düflük olmas›
durumunda, yasal kay›tlar›m›zdaki net da¤›t›labilir dönem kâr› dikkate al›n›r ve tamam› da¤›t›l›r; yüksek olmas› durumunda kâr
da¤›t›m oran›n›n belirlenmesinde fiirketimizin finansal yap›s› ve bütçesi dikkate al›n›r.

• Yasal Kay›tlar›m›zda (solo mali tablolar) net da¤›t›labilir dönem kâr› oluflmamas› halinde, Sermaye Piyasas› Mevzuat› kapsam›nda
haz›rlanan ve Uluslararas› Muhasebe ve Raporlama Standartlar› ile uyumlu mali tablolarda ”da¤›t›labilir net dönem kâr›” hesaplanm›fl
olsa dahi, kâr da¤›t›m› yap›lmaz.

• Hesaplanan da¤›t›labilir dönem kâr›, ç›kar›lm›fl sermayenin %10'unun alt›nda kalmas› durumunda kâr da¤›t›m› yap›lmaz.

fiirket Yönetim Kurulu 17 Nisan 2007 tarihinde alm›fl oldu¤u karar ile; 2007 y›l›nda gerçeklefltirilen ifltirak al›m›n›n getirdi¤i ilave
finansman yükünü ve SPK'n›n kâr da¤›t›m›na iliflkin düzenlemelerini dikkate alarak 2006 y›l› faaliyetlerinden elde edilen net dönem
kâr›ndan da¤›t›m yap›lmamas› ve 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayr›ld›ktan sonra kalan tutar›n ola¤anüstü yedeklere ilave edilmesi
önerisini 10 May›s 2007 tarihinde yap›lacak Ola¤an Genel Kurul’un onay›na sunulmas›na karar vermifltir.

6.5. SPK'n›n 27 Ocak 2006 tarihli ‹lke Karar› do¤rultusunda, 2006 ve sonras›nda geçerli olmak üzere, fiirket’in kâr da¤›t›m
politikalar› yeniden belirlenmifl; Genel Kurul’un bilgisine sunulmufl ve kamuya aç›klanm›flt›r.

6.6. fiirket kâr pay› da¤›t›m politikas› faaliyet raporunda yer almakta ve web sitesi vas›tas›yla kamuya aç›klanmaktad›r.

7. Paylar›n Devri

Ana Sözleflme'de pay sahiplerinin paylar›n› serbestçe devretmesini zorlaflt›r›c› herhangi bir hükme yer verilmemektedir.

BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK

8. fiirket’in Bilgilendirme Politikas›

8.1. Kamunun ayd›nlat›lmas› ile ilgili olarak "bilgilendirme politikas›" haz›rlanm›fl ve web sitesi vas›tas›yla kamuya aç›klanm›flt›r.
"Bilgilendirme Politikas›"na fiirketimizin www.hurriyetkurumsal.com.tr adresindeki web sitemiz vas›tas›yla ulafl›labilmektedir.

8.2. “Bilgilendirme Politikas›” Yönetim Kurulumuzun onay›ndan geçmifl ve Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulmufltur.
Bilgilendirme Politikas›n›n takibinden, gözden geçirilmesinden ve gelifltirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal
Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu’na, Yürütme Komitesi’ne, Denetim Komitesi’ne ve Mali ‹fller Gup Baflkan›’na ”Bilgilendirme
Politikas›” ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.

8.3. “Sermaye Piyasas› ve Kurumsal Yönetim Koordinatörlü¤ü” kamuyu ayd›nlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek
üzere görevlendirilmifltir. fiirket d›fl›ndan gelen sorular, sorunun içeri¤ine göre ‹cra Kurulu Baflkan› (CEO), Mali ‹fller Grup Baflkan›
(CFO) veya bu kiflilerin bilgisi ve yetkilendirme s›n›rlar› dahilinde" ‹fl Gelifltirme ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Koordinatörü" ile "Yat›r›mc›
‹liflkileri Müdürü" taraf›ndan cevapland›r›lmaktad›r. Sorular›n cevaplanmas›nda menfaat sahipleri aras›nda f›rsat eflitli¤inin
bozulmamas›na özen gösterilmektedir.

8.4. Kamuya yap›lan aç›klamalarda mevzuat ile belirlenenler hariç, veri da¤›t›m flirketleri ve web sitesi etkin bir flekilde
kullan›lmaktad›r.

8.5. Gelece¤e yönelik bilgilerin kamuya aç›klanmas›na iliflkin esaslar, bilgilendirme politikam›zda yer almaktad›r. Kamuya
yap›lan aç›klamalarda yer alan gelece¤e yönelik bilgiler, tahminlerin dayand›¤› gerekçeler ve istatistiki veriler ile birlikte
aç›klanmakta ve fiirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlar› ile iliflkilendirilmektedir. fiirketimizde bu tür aç›klamalar
sadece ‹cra Kurulu Baflkan›m›z (CEO) ve Mali ‹fller Grup Baflkan›m›z (CFO) taraf›ndan yap›labilmektedir.

8.6. Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve sermayenin do¤rudan ya da dolayl› olarak %5'ine sahip olan pay sahipleri, fiirket'in
sermaye piyasas› araçlar› üzerinde yapm›fl olduklar› ifllemleri Sermaye Piyasas› mevzuat›na uygun olarak kamuya
aç›klamaktad›rlar.

8.6.1. Konu kapsam›nda 2006 y›l›nda ifllem ve özel durum aç›klamas› yoktur.

8.6.2. Yapm›fl oldu¤umuz tüm özel durum aç›klamalar› web sitemizde yer ald›¤›ndan, an›lan kapsamda yap›lan özel durum aç›klamalar›
da otomatik olarak web sitemizde yer almaktad›r.

8.6.3. fiirket'in hisse senedine dayal› türev ürünü bulunmamaktad›r.



8.7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, yöneticilerin ve fiirket sermayesinin do¤rudan ya da dolayl› olarak en az %5'ine sahip olan pay
sahiplerinin, sermayesinin %5'inden fazlas›na sahip oldu¤u veya bu orana ba¤l› kalmaks›z›n, yönetim kontrolünü elinde
bulundurdu¤u veya yönetiminde etkisinin oldu¤u flirketlerle fiirket aras›nda, 2006 y›l›nda herhangi bir ticari ve/veya ticari
olmayan ifl ve ifllem olmam›flt›r.

8.8. 2006 y›l› mali tablolar› ve dipnotlar› konsolide bazda ve Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›'na (UFRS) uygun olarak
haz›rlanm›fl; Uluslararas› Denetim Standartlar›'na (UDS) uygun olarak ba¤›ms›z denetimden geçirilmifl ve kamuya aç›klanm›flt›r.

8.9. 2006 y›l› faaliyet raporu, Sermaye Piyasas› Mevzuat›’na, SPK Düzenlemelerine ve SPK ‹lkeleri’ne uygun olarak haz›rlanm›flt›r.

9. Özel Durum Aç›klamalar›

9.1. Kamuya yap›lan aç›klamalarda Sermaye Piyasas› Mevzuat›’na, SPK ve Borsa düzenlemelerine ve SPK ‹lkeleri’ne uyulmaktad›r.

9.1.1. 2006 y›l›nda 24 adet özel durum aç›klamas› yap›lm›flt›r. 2006 y›l›nda kamuya yap›lan aç›klamalar ile ilgili olarak, SPK ve/veya
Borsa Yönetimi'nden, fiirket'e herhangi bir uyar› ve/veya düzeltme ile ilave özel durum aç›klama yapma talebi gelmemifltir.

9.1.2. Borsaya yap›lan özel durum aç›klamalar›, Mali ‹fller Grup Baflkan› ve Mali ‹fller Müdürü imzas› ile yap›lmaktad›r. Kamuya yap›lan
aç›klamalar Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile yak›n iflbirli¤i içerisinde gerçeklefltirilmektedir.

9.2. Yabanc› borsalarda kote sermaye piyasas› arac› bulunmad›¤›ndan ilave kamuyu ayd›nlatma yükümlülü¤ü do¤mamaktad›r.

10. fiirket’in Web Sitesi ve ‹çeri¤i

10.1. Kamunun ayd›nlat›lmas›nda, SPK ‹lkeleri’nin öngördü¤ü flekilde www.hurriyetkurumsal.com.tr web sitesi aktif olarak
kullan›lmaktad›r.

10.1.1. Web sitemiz Türkçe ve ‹ngilizce olarak SPK ‹lkeleri’nin öngördü¤ü içerikte ve flekilde yeniden düzenlenmifltir.

10.1.2. Web sitesindeki iyilefltirme çal›flmalar› sürekli olarak devam etmektedir.

10.1.3. fiirketimizin antetli ka¤›d›nda web sitemizin adresi aç›k bir flekilde yer almaktad›r.

10.1.4. Web sitemizin yönetimine iliflkin esaslar, bilgilendirme politikas›nda yer almaktad›r.

11. Gerçek Kifli Nihai Hakim Pay Sahibi/Pay Sahiplerinin Aç›klanmas›

11.1. fiirket'in sermaye yap›s› ve/veya yönetim kontrolüne iliflkin de¤ifliklikler Sermaye Piyasas› mevzuat› ve SPK düzenlemeleri
do¤rultusunda kamuya aç›klanmaktad›r.

11.2. fiirket'in gerçek kifli nihai hakim pay sahibi/sahipleri dolayl› ifltirak iliflkilerinden ar›nd›r›lmak suretiyle sahip olduklar› oy
oranlar› bir tablo halinde afla¤›da verilmektedir;

Ortaklar Pay Adedi Pay Tutar› Oran› (%)

Do¤an Yay›n Holding A.fi. 250.045.536 250.045.536 60

Borsada Dolafl›mda Olan 166.697.024 166.697.024 40

Toplam 416.742.560 416.742.560 100

11.3. 2006 y›l›nda bilgi dahilinde pay sahipleri, fiirket yönetiminde etkinlik sa¤lamak amac›yla herhangi bir oy sözleflmesi
yapmam›flt›r.
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12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas›

‹çeriden ö¤renilen bilgilerin kullan›m›n›n önlenmesi için gerekli her türlü tedbir al›nmaktad›r. 2006 y›l›nda fiirket'in sermaye piyasas›
araçlar›n›n de¤erini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaflabilecek konumdaki yöneticilerle birlikte, bu tür bilgilere ulaflabilecek,
fiirketimizin hizmet ald›¤› di¤er kifli ve kurumlar›n listesi de web sitemiz (www.hurriyetkurumsal.com.tr) vas›tas›yla kamuya
aç›klanmaktad›r. ‹çeriden ticari s›r niteli¤indeki bilgilere ulaflabilecek kiflilerin ad ve soyadlar› ile görevleri afla¤›da verilmektedir;

Ayd›n Do¤an Yönetim Kurulu Baflkan›
Mehmet Ali Yalç›nda¤ Yönetim Kurulu Baflkan Vekili
Vuslat Do¤an Sabanc› Yönetim Kurulu Üyesi/‹cra Kurulu Baflkan›
Ertu¤rul Özkök Yönetim Kurulu Üyesi/‹cra Kurulu Üyesi
‹mre Barmanbek Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim Komitesi Baflkan›
Soner Gedik Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim Komitesi Üyesi
Cem Kozlu Yönetim Kurulu Üyesi (Ba¤›ms›z)
Kai Diekmann Yönetim Kurulu Üyesi (Ba¤›ms›z)
Ertunç So¤anc›¤lu Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Toksoy Mali ‹fller Grup Baflkan›/‹cra Kurulu Üyesi
Ayfle Sözeri Cemal Reklam Grup Baflkan›/‹cra Kurulu Üyesi
Sinan Köksal Pazarlama Grup Baflkan›/‹cra Kurulu Üyesi
Murat Do¤u Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Alpay Güler DYH Yat›r›mc› ‹liflkileri Koord. ve K. Finans Dan›flman›
Ahmet Özer ‹fl Gelifltirme ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Koordinatörü
Halil Özkan Mali ‹fller Müdürü
Cem Baykara Finansman Müdürü
fiükran Yi¤it Bütçe Müdürü
H. Sancak Basa ‹nsan Kaynaklar› Müdürü
‹nci fiencan Mali Kontrol/Yat›r›mc› ‹liflkileri Müdürü
Korhan Kurto¤lu Mali ‹fller Grup Bflk. Asistan›
S. Serdar Giral ‹ç Denetim Müdürü
Fuat Arslan Denetim Kurulu Üyesi
Mehmet Yörük Denetim Kurulu Üyesi
Levent Ateflli Mali Kontrol
Cansen Baflaran Symes Ba¤›ms›z Denetçi
Gökhan Yüksel Ba¤›ms›z Denetçi
Elif Özmet Ba¤›ms›z Denetçi
Mustafa Aydemir Ba¤›ms›z Denetçi
Zeynep Kara Ba¤›ms›z Denetçi
Sabire Da¤l› Ba¤›ms›z Denetçi
Ege Ersoy Ba¤›ms›z Denetçi
Çi¤dem Kazanç Ba¤›ms›z Denetçi
Savafl Bekar Yeminli Mali Müflavir
Özer Koçak Yeminli Mali Müflavir
Hüseyin Küçük Serbest Muhasebeci Mali Müflavir
Ertan Ayhan Tiraj Denetimi
Erdem Tecer Tiraj Denetimi
Emre Beflli Tiraj Denetimi
Tolga K›relli Tiraj Denetimi
Selim Güvenç Tiraj Denetimi
Fevzi Keçeci Tiraj Denetimi
U¤ur Sa¤lam Tiraj Denetimi
Alper Çelik Tiraj Denetimi
Güzide Asl› Köylü Tiraj Denetimi

BÖLÜM III-MENFAAT SAH‹PLER‹

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Pay sahipleri ve yat›r›mc›lara Sermaye Piyasas› Mevzuat›, SPK düzenlemeleri ve ilkeleri do¤rultusunda ve belirlenen araçlar vas›tas›yla
bilgilendirme yap›lmaktad›r. fiirket yönetimi paydafllar taraf›ndan oluflturulan çeflitli sivil toplum kurulufllar›na kat›lma konusunda
desteklenmektedir. Bu tür çal›flmalara reklam verenler ile birlikte, onlar›n gereksinimlerini anlamak ve sektöre sürdürülebilir bir
büyüme ve mali güç sa¤lamak için etkin olarak kat›l›m sa¤lanmaktad›r.



14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›

Yukar›da say›lan paydafllar›m›z ile sürekli iletiflim halinde bulunmaktay›z. Paydafllar›m›zdan bize ulaflan geri bildirimler, belirli
aflamalardan geçirildikten sonra üst yönetimin de¤erlendirilmesine sunulmakta ve çözüm önerileri ve politikalar gelifltirilmektedir.

15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›

15.1. fiirket'te insan kaynaklar› politikas› yaz›l› hale getirilmifltir. Bu politika çerçevesinde fiirket'te üstün bilgi ve yetene¤e sahip;
kurum kültürüne kolayca adapte olabilen; ifl ahlak› geliflmifl, dürüst, tutarl›; de¤iflime ve geliflime aç›k; çal›flt›¤› kurumun gelece¤i
ile kendi yar›nlar›n› bütünlefltiren kiflilerin istihdam› esas al›nmaktad›r.

15.2. ‹nsan kaynaklar› politikas› çerçevesinde ifle al›mlarda ve kariyer planlamalar› yap›l›rken, eflit koflullardaki kiflilere eflit
f›rsat sa¤lanmas› ilkesi benimsenmektedir.

15.2.1. Personel al›m›na iliflkin kriterler yaz›l› olarak belirlenmekte ve uygulamada bu kriterlere uyulmaktad›r.

15.2.2. E¤itim, terfi ettirme hususlar›nda çal›flanlara eflit davran›lmakta; çal›flanlar›n bilgi, beceri ve görgülerini art›rmalar›na yönelik
e¤itim programlar›na ifltirak etmeleri sa¤lanmaktad›r.

15.3. Çal›flanlar ile ilgili olarak al›nan kararlar ve/veya çal›flanlar› ilgilendiren geliflmeler, çal›flanlar aras›nda iletiflimi art›rmak
amac›yla kurulan "intranet" vas›tas›yla elektronik ortamda paylafl›lmaktad›r.

15.4. fiirket çal›flanlar›n›n görev tan›mlar› ve da¤›l›m› ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesi ile ilgili çal›flmalar
devam etmekte olup, tamamlanma aflamas›na gelmifltir.

15.5. fiirket çal›flma ortam› son derece güvenli ve verimlili¤in en üst düzeyde sa¤lanmas›na yönelik olarak dizayn edilmifltir.

15.6. Çal›flanlar ile iliflkiler ‹nsan Kaynaklar› Koordinatörlü¤ü taraf›ndan yürütülmektedir. fiirket'te sendikal› personel
bulunmamaktad›r.

15.7. Çal›flanlar aras›nda ayr›m yap›lmamakta ve hepsine eflit muamele edilmektedir. Bu konuda fiirket yönetimine ve/veya
Yönetim Kurulu Komiteleri'ne ulaflan herhangi bir flikayet bulunmamaktad›r.

16. Müflteriler ve Tedarikçilerle ‹liflkiler

Yaz›l› bas›nda öncü olan Hürriyet için müflteri (okuyucu ve reklam verenlerin) memnuniyeti çok önemlidir. Bu amaçla nitelikli
yay›nc›l›k ve toplumsal sorumluluklara verilen önem birinci derecededir. Bu amaçla web sitesinde de yay›mlanm›fl olan Do¤an Yay›n
Holding Yay›n ‹lkeleri en üst seviyede uygulanmaktad›r.

fiirket'in üretimdeki en önemli hammaddesi gazete ka¤›d›d›r. Ka¤›t, Do¤an Holding'e ba¤l› Do¤an D›fl Ticaret ve Mümessillik A.fi.'den
ve Ifl›l ‹thalat ‹hracat Mümessillik A.fi.' den tedarik edilmektedir.

Gazete ve eklerin bask›lar› fiirket'e ait ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Adana, Antalya ve Trabzon'da bulunan Do¤an Printing Center'larda
yap›lmaktad›r.

I. hamur ka¤›da yap›lan eklerin bask›lar› ise yine gruba ait Do¤an Ofset A.fi.'ye fason olarak yapt›r›lmaktad›r.

Gazetelerin Türkiye genelinde da¤›t›m› ise Do¤an Da¤›t›m A.fi. taraf›ndan yap›lmaktad›r.

Gelirlerin önemli bölümünü ilan gelirleri oluflturmaktad›r. ‹lan verenlerin memnuniyetini sa¤lamak için her türlü çaba sarf edilmektedir.
Herhangi bir nedenle müflteri iste¤ine uygun yay›mlanmayan ilanlar en k›sa sürede telafi edilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Türkiye'nin ça¤dafllaflma çabalar›nda sorumluluk sahibi oldu¤una inanan Hürriyet, toplumsal sorunlara e¤ilmeyi ilke edinmifltir.

Hürriyet'in sosyal sorumluluk çerçevesinde yürüttü¤ü çal›flmalar, Faaliyet Raporu'nun "Toplumsal sorumluluk, çevre ve yap›lan
ba¤›fllar" bölümünde detayl› olarak anlat›lmaktad›r.

Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolay› fiirket aleyhine aç›lan dava yoktur.

Bask› Tesislerimizde Çevre Sa¤l›¤› ve Çevre Korumas›

Ka¤›t Kullan›m›:

Tesislerimizde genel ka¤›t tüketiminin %21'lik bir k›sm›n› geri dönüflüm metoduyla (recycled) üretilmifl ka¤›tlar oluflturmaktad›r.
Y›ll›k yaklafl›k olarak 40.000 ton recycled gazete ka¤›d› kullan›lmaktad›r.

Kimyasal Ar›tma:

Tesislerimizde üretim sonucu ç›kan s›v› kimyasal at›klar özel at›k su tesisat› ile toplanmakta ve kimyasal ar›tmaya gönderilmektedir.
Kimyasal ar›tmadan geçen at›k sular daha sonra biyolojik ar›tmaya gönderilmektedir.
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Biyolojik Ar›tma:

Tesislerimizden ç›kan evsel at›k sular ve kimyasal ar›tmadan geçen at›k sular biyolojik ar›tma sonras›, resmi kurumlarca belirtilen
standartlara uygun olarak at›k su toplama kanallar›na verilmektedir.

Ar›tma tesislerinin iflletmesi uzman firmalar taraf›ndan yap›lmakta olup her gün su numuneleri al›nmakta ve gerekli kontroller
yap›lmaktad›r. Ayr›ca her ay ilgili resmi kurumlarca ar›tma tesislerimizin kontrolü yap›lmaktad›r.

At›k Ka¤›t:

Üretim sonucu ç›kan ka¤›t at›klar toplama alanlar›nda biriktirilmekte ve geri dönüflüm amaçl› hurdaya verilmektedir.

At›k Alüminyum Kal›p:

Bask›da kullan›lan alüminyum kal›plar üretimi müteakip at›k toplama alanlar›nda biriktirilmekte ve geri dönüflüm amaçl› hurdaya
verilmektedir.

At›k Plastik Bidon Ve Metal Varil:

Üretimde kullan›lan hazne suyu, solvent, ya¤ gibi kimyasal madde bidon ve varilleri at›k toplama mahallerinde biriktirilmekte ve
geri dönüflüm amaçl› hurdaya verilmektedir.

At›k Madeni Ya¤:

Makinelerimizde kullan›lan süresi dolan madeni ya¤lar kanalizasyon sistemine dökülmeyip at›k olarak varillerde toplanmakta ve
daha sonra hurdaya verilmektedir.

Gaz Emisyonu:

Gazete bask› makinelerimiz elektrik ile çal›flmakta olup üretim s›ras›nda atmosfere gaz emisyonumuz bulunmamaktad›r.

Çevre Temizli¤i:

Tesislerimizin çevre temizli¤i, temizlik firmam›z taraf›ndan her gün düzenli olarak yap›lmaktad›r.

Yeflil Alanlar›n Bak›m› ve A¤aç Dikimi:

Tüm tesislerimizde yeflil alan olarak ayr›lan bölgelerde bahçe düzenlemesi yap›lm›fl olup, uzman firmalarca düzenli olarak bak›mlar›
yap›lmaktad›r.

‹dari Binalarda Çevre Sa¤l›¤› ve Çevre Korumas›

fiirket merkezinden (Hürriyet Medya Towers) ç›kan endüstriyel nitelikli at›k sular düzenli olarak d›flar›dan bir at›k su ar›tma firmas›na
ar›tmaya gönderilmektedir.

fiirket merkezindeki so¤utma gruplar›m›z dört y›l önce yenilenerek R 134 a gaz› ile teçhiz edilmifl olup, bu gaz yeni nesil so¤utma
cihazlar›nda kullan›lan çevre dostu bir so¤utucu gazd›r. Yeni al›nan tüm so¤utucu ve so¤utuculu cihazlar›n çevre dostu so¤utucu
gaz içermesine özellikle dikkat edilmektedir.

Bina yang›n söndürme sistemindeki yang›n söndürücü Halon tüpler iptal edilmifl, yerine FM 200 gaz› içeren çevre ve insan sa¤l›¤›na
karfl› daha uyumlu ve AB standartlar›na uygun bir sistem kurulmufltur.

BÖLÜM IV-YÖNET‹M KURULU

18. Yönetim Kurulu'nun Yap›s›, Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeler

18.1. Yönetim Kurulu'nun oluflumu ve seçimi Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak gerçeklefltirilmekte olup, buna iliflkin esaslar
Ana Sözleflme'de yer almaktad›r. Uygulamada SPK ‹lkeleri’ne uyum sa¤lamak amac›yla baz› düzenlemeler yap›lm›flt›r. Buna
göre;

18.1.1. fiirket, Genel Kurul’ca hissedarlar aras›ndan seçilecek dokuz üyeden oluflan bir Yönetim Kurulu taraf›ndan yönetilmekte ve
temsil olunmaktad›r.

18.1.2. Üyelerin en az 1/3'ünün SPK taraf›ndan Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nde belirlenmifl nitelikleri haiz ba¤›ms›z üyelerden oluflmas›
zorunludur. Yönetim Kurulu’nda yedi y›l görev yapm›fl olan kiflilerin ba¤›ms›z üye olarak seçilmesi caiz de¤ildir.

18.1.3. Yönetim Kurulu üyelerinin yar›dan fazlas› yürütmede görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tan›mlanmas›nda
dikkate al›n›r.



18.2. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ad›, soyad› ve nitelikleri afla¤›da yer almaktad›r;
Ayd›n Do¤an Yönetim Kurulu Baflkan› Yürütmede Görevli De¤il
Mehmet Ali Yalç›nda¤ Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Yürütmede Görevli De¤il
Vuslat Do¤an Sabanc› Yönetim Kurulu Üyesi Yürütmede Görevli
Ertu¤rul Özkök Yönetim Kurulu Üyesi Yürütmede Görevli
Soner Gedik Yönetim Kurulu Üyesi Yürütmede Görevli De¤il
‹mre Barmanbek Yönetim Kurulu Üyesi Yürütmede Görevli De¤il
Ertunç So¤anc›o¤lu Yönetim Kurulu Üyesi Yürütmede Görevli De¤il
Cem M. Kozlu Yönetim Kurulu Üyesi Ba¤›ms›z Üye
Kai Diekmann Yönetim Kurulu Üyesi Ba¤›ms›z Üye

18.2.1. Yönetim Kurulu'nun 1/4'ü ba¤›ms›z üyelerden oluflmaktad›r. Ba¤›ms›z üye say›s› iki olmakla beraber, ilkelerde belirtilen 1/3
oran›n›n alt›ndad›r. Ba¤›ms›z üye say›s›n›n üçe ç›kar›lmas› yönünde çal›flmalar devam etmektedir.

18.2.2. Yönetim Kurulu Baflkan› ve ‹cra Baflkan› ayn› kifli de¤ildir.

18.2.3. Yönetim Kurulu'nun %78'i icrada görevli de¤ildir.

18.2.4. Ba¤›ms›z Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Cem Kozlu, Coca-Cola fiirketi'nin Kuzey Asya, Avrasya ve Orta Do¤u Grubu'nda
Dan›flman olarak görev yapmaktad›r. Kozlu Coca Cola fiirketi’ndeki görevinden önce dört y›l milletvekilli¤i, Türk Hava Yollar› Yönetim
Kurulu Baflkanl›¤› gibi önemli görevlerde bulunmufltur. Kozlu'nun, bir tanesi Uluslararas› Pazarlama üzerine üniversite e¤itim kitab›
olmak üzere ekonomi ve ifl dünyas› üzerine yay›mlanm›fl dört adet kitab› da bulunmaktad›r.

‹kinci Ba¤›ms›z Üye Kai Diekmann; Bunte dergisinde Haber Müdürlü¤ü, Welt am Sonntag gazetesinde Genel Yay›n Yönetmenli¤i
yapm›flt›r. 2001 y›l›nda Almanya'n›n en çok satan gazetesi Bild'in Genel Yay›n Yönetmenli¤i'ne, 2004 y›l›nda da gazetenin yay›nc›l›¤›na
getirildi. Halen ayn› zamanda Bild am Sonntag'›n da yay›nc›l›¤›n› sürdürmektedir. Diekmann, göreve getirilmesinden sonra Bild
Gazetesi'ni Avrupa'n›n en çok satan, en etkili ve en kârl› yay›n kurulufllar›ndan biri haline getirdi. 2004 y›l›nda da Almanya eski
Baflbakanlar›'ndan Helmut Kohl'un yak›n arkadafl› s›fat›yla biyografisini yazd›.

18.2.5. fiirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin fiirket d›fl›nda baflka görev veya görevler almas› belirli kurallara ba¤lanmam›fl ve/veya
s›n›rland›r›lmam›flt›r.

18.3. Ba¤›ms›z Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, SPK ilkelerindeki kriterleri sa¤lad›klar› Yönetim Kurulu'nca anlafl›ld›¤›ndan,
kendilerinden ayr›ca ba¤›ms›z olduklar›na dair yaz›l› bir beyan al›nmam›flt›r. Rapor tarihi itibariyle ba¤›ms›z Yönetim Kurulu
Üyeleri'nin, ba¤›ms›z olma özelliklerini kaybetmelerine yol açan bir durum söz konusu olmam›flt›r.

19. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Nitelikleri

19.1. Yönetim Kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik sa¤layacak flekilde yap›land›r›lmaktad›r. Bu konuda SPK ‹lkeleri’ne
uyulmaktad›r. Konuya iliflkin esaslar fiirketimiz Ana Sözleflmesi ile belirlenmifltir. Buna göre.

19.1.1. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, fiirket'in faaliyet alan›na iliflkin ifllem ve tasarruflar› düzenleyen hukuki esaslar hakk›nda temel
bilgiyi haiz, fiirket yönetimi hakk›nda yetiflmifl ve deneyimli, mali tablo ve raporlar› irdeleme yetene¤i bulunan ve tercihen
yüksekö¤renim görmüfl kiflilerden seçilmesi esast›r.

19.1.2. Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklar›n›n yerine getirilebilmesi için her y›l üyeleri aras›ndan en az finans ve mali ifllerle
hukuksal konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördü¤ü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, fiirket ifllerinin belirli
k›s›mlar›n›, ald›¤› kararlar›n uygulanmas›n›n izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev da¤›l›m› yapabilir.

19.1.3. Uyum program›n›n, Kurumsal Yönetim Komitesi önderli¤inde ‹cra Kurulu Baflkan›n›n sorumlulu¤u alt›nda gerçeklefltirilmesi
esast›r. Yönetim Kurulu’na kat›lan yeni üye öncelikli olarak fiirket’in faaliyetleri, sektörün durumu, rekabet koflullar›, okur profili gibi
konularda Yönetim Kurulu sekreteryas› taraf›ndan haz›rlanan bir dosya ile ard›ndan organize edilen toplant›lar vas›tas›yla
bilgilendirilmektedir.

19.2 Yönetim Kurulu üyelerimizin öz geçmiflleri faaliyet raporumuzda ve Web sitemizde (www.hurriyetkurumsal.com.tr) yer
almaktad›r.

20. fiirketin Misyonu ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

20.1. Temel amaç: Hürriyet için temel amaç, dünyada Türkçe konuflan herkese do¤ru haber ve bilgi sa¤lamak, dürüst yorum ve
de¤erlendirme sunmakt›r. Hürriyet ve ifltiraklerindeki yöneticilerinin asli görevi ise, kurumu ve gazeteyi bu amac›n temeli olan
ba¤›ms›zl›¤›n› koruyacak ve fiirket pay sahiplerine en yüksek de¤eri sa¤layacak flekilde yönetmektir.

20.2. Gelecek hedefi: Hürriyet gazetesi, Türkiye'nin ça¤dafllaflma hedefine ulaflma çabalar›nda, nitelikli yay›nc›l›k, çal›flanlar›na
verdi¤i de¤er ve toplumsal sorumluluklar›na gösterdi¤i özenle öne ç›kar. Geçmiflte oldu¤u gibi gelecekte de toplumsal faydaya
sa¤lad›¤› deste¤i ve bu alandaki öncü rolünün süreklili¤i, hedeflerini yönlendirir.
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20.3. Stratejik hedefler: fiirket'in stratejisi ise, müflteri odakl› hizmet vermek; okuyucuya yönelik özel ürünler gelifltirmek;
geleneksel markalarla içerik üretmek; teknolojideki de¤iflimleri yak›ndan takip etmek; yarat›c› yöntemleri kullanarak içerik
da¤›t›m kanallar›n› çeflitlendirmek ve büyütmek; bireylere göre haz›rlanm›fl enformasyon ve e¤lence ürünleri ve araçlar›
haz›rlamak; sat›fl ve da¤›t›m kanallar›n› çeflitlendirmek ve say›s›n› art›rmak ve dünyan›n önde gelen medya kurulufllar› ile
iflbirli¤i yapmakt›r.

Yönetim Kurulu ve yönetim, stratejik hedefler karfl›s›nda fiirket'in durumunu sürekli olarak gözetim alt›nda tutmaktad›r. Periyodik
ve s›k aral›klarla yap›lan yönetim toplant›lar›nda fiirket'in durumu gözden geçirilmekte, yeni hedefler ve stratejiler gelifltirilmektedir.
Yöneticiler taraf›ndan oluflturulan stratejik hedefler Yönetim Kurulunun onay› ile uygulamaya konulmaktad›r. Belirlenen hedeflere
ulaflma derecesi, geçmifl performans› ‹cra Kurulu Baflkan› taraf›ndan Yönetim Kurulu’na raporlanmaktad›r.

21. Risk Yönetim, Risk Faktörleri ve ‹ç Kontrol

Finansal risklerin yönetimi Mali ‹fller Grup Baflkanl›¤'›n›n yetki ve sorumlulu¤unda, ‹ç Denetim Müdürlü¤ü, Mali ‹fller, Finans ve Bütçe
Müdürlüklerinin koordinasyonunda takip edilmektedir. Di¤er taraftan iliflkili flirketlerin finansal riskleri ile birlikte operasyonel
risklerinin tespiti ve raporlamas› da yine Mali ‹fller Grup Baflkanl›¤›'n›n yetki ve sorumlulu¤undad›r.

‹ç Denetim Müdürlü¤ü, fiirket'in amaçlar›na ulaflmas› için mevcut risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim ifllevlerini de¤erlendirerek,
etkinliklerinin artmas› için sistematik bir yaklafl›m getirmeyi amaçlamaktad›r. ‹ç Denetim Müdürlü¤ü faaliyetlerini, mevzuata uygun
düzenli bir flekilde yürütmekte olup, bafll›ca görevleri operasyonlar›n etkinli¤i ve verimlili¤i, mali tablolar›n güvenilirlili¤i ve yönetim
taraf›ndan onaylanan yönetmelik ve talimatlara uyum konular›nda ba¤›ms›z rapor üretmek, mevcut dahili kontrol yap›lar›n› gözden
geçirmek, etkin bir iç kontrol yap›s› oluflturmak ve yönetimi bilgilendirmektir.

Ayr›ca, Denetim Komitesi de risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmas› ile ilgili olarak gördü¤ü sorunlar› fiirket yönetimine aktarmaktad›r.

Risk Yönetimi ve ‹ç Denetime ilflkin olarak 2006 y›l› içinde, fiirket’in yürürlükteki uygulamalar› incelenerek, dahili kontrol noktalar›n›
belirlemeye yönelik çal›flmalar gerçeklefltirilmifl olup, söz konusu kontrol noktalar›na yönelik yetki ve limitlerin belirlendi¤i “Yetkiler
Tablosu” ile çeflitli yönetmelik ve talimatlar (“Sat›n Alma Yönetmeli¤i - Seyahat ve Seyahat Avans› Yönetmeli¤i - Mal ve Hizmet
Al›mlar›na iliflkin Sat›n Alma Talimat› - Kasa Say›m Talimat› - Stok Say›m Yönetmeli¤i - ‹ç Denetim Yönetmeli¤i”) haz›rlanm›flt›r.

Haz›rlanan yönetmeliklere uyum konular› periyodik olarak analiz edilmifltir.

Ayl›k mali tablolar›n kontrolü ve güvenilirli¤i test edilmifltir.

Dönem sonu say›mlar›na ifltirak edilip, fiziki gözlemleme yap›lm›fl ve say›m sonuçlar› raporlanm›flt›r.

Do¤an Yay›n Holding ‹ç Denetim Müdürlü¤ü taraf›ndan tüm bölgeleri kapsam› alt›na alan denetim çal›flmas› gerçeklefltirilmifl olup,
denetim raporuna istinaden aksiyon plan› haz›rlanm›fl ve söz konusu plana uygun aksiyonlar›n gerçeklefltirilmesi sa¤lanm›flt›r.

Bölge bazl› denetimler gerçeklefltirilmifl olup, haz›rlanan raporlar do¤rultusunda aksiyonlar takip edilmifltir.

Tüm Departmanlar baz›nda “Personel Verimlilik Analizi” çal›flmas› gerçeklefltirilmifltir.

Rekabet Analizi çal›flmas› haz›rlanm›fl olup, üst yönetime mevcut pazar paylar›, yeni geliflen pazarlarda (makro ve mikro bazl›) rekabet
koflullar› hakk›nda bilgiler sunulmufltur.

Mevcut flirketlerin ve muhtemel yat›r›mlara iliflkin de¤erleme ve risk analiz çal›flmalar› gerçeklefltirilmifl olup, yönetim taraf›ndan
uygun görülen projeler bünyeye kazand›r›lm›fl (Anneyiz.Biz) ve/veya bünye içerisinden yat›r›m yapmak suretiyle (Hürriyet Emlak,
Hürriyet Oto gibi) yeni pazarlardan pay elde edilmesi sa¤lanm›flt›r.

Yeni ç›kan mevzuat hükümleri takip edilerek, fiirket’i ba¤lay›c› sözleflmeler gözden geçirilmifl olup, risklerin azalt›lmas› sa¤lanm›flt›r.

2007 y›l›nda Gözlemleme, Bilgi Edinme ve ‹letiflim, Kontrol Aktiviteleri, Risklerin De¤erlendirilmesi gibi uygun fonksiyonlar› kullanarak,
etkin kontrol yap›lar›n› mevcut ve yeni süreçlerin içine yerlefltirmek ve kontrol bak›m›ndan kuvvetli organizasyon yap›s› oluflturmak;
aç›k olarak belirlenmifl amaçlar do¤rultusunda, ana risklerin belirlenip söz konusu riskleri en aza indirgeyen kuvvetli ama esnek
çözümler üreten yönetmelik ve talimatlar›n haz›rlanmas› ve periyodik olarak de¤erlendirilmesi; kontrolsüz kalman›n muhtemel
sonuçlar›ndan (yasal yükümlülükler, hisse de¤er kayb›, mali zararlar, kaybedilen ifl f›rsatlar›, müflteri memnuniyetsizli¤i gibi)
organizasyonu korumak; yeni yap›lan yat›r›mlara iliflkin kontrol noktalar›n› belirlemek ve kâr marj›n› yükseltebilmek için yönetime
öneriler sunulmaya devam edilecektir.

21.1. Faiz haddi riski: Hürriyet ve ba¤l› ortakl›klar›, faize duyarl› varl›k ve borçlar› sebebiyle faiz oran› riskine aç›kt›r. Bu riskler
faiz oran›na duyarl› varl›k ve borçlar›n birbirlerini dengelemesi yoluyla yönetilmektedir.

21.2. Fonlama riski: Mevcut ve ileriye dönük borçlanma ihtiyaçlar›, fonlama kabiliyeti yüksek kaliteli borç veren kurulufllardan
yeterli fonlama taahhütlerinin sa¤lanmas› yoluyla yap›lmaktad›r.

21.3. Kredi riski: Finansal aktiflerin mülkiyeti karfl› taraf›n sözleflme flartlar›n› yerine getirememe riskini beraberinde getirir. Bu
riskler her bir borçlu için kredi miktar›n›n s›n›rland›r›lmas› ile kontrol edilir. Borçlu taraflar›n say›ca çok olmas› ve de¤iflik ifl
alanlar›nda faaliyet göstermeleri dolay›s›yla kredi riski büyük ölçüde da¤›t›lmaktad›r.



21.4. Kur riski: Hürriyet ve ba¤l› ortakl›klar›, döviz cinsinden borçlar›n›n Türk liras›na çevriminde kullan›lan kur oranlar›n›n
de¤iflimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Bu risk yabanc› para pozisyonu analizi ile izlenmektedir (2006 Konsolide Mali Tablolara
‹liflkin Notlar, Not 29)

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›

22.1. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve yöneticilerin yetki ve sorumluluklar›; fonksiyonlar› ile tutarl› ve hiçbir flüpheye yer
b›rakmaks›z›n, Genel Kurul’a tan›nan yetki ve sorumluluklardan aç›kça ayr›labilir ve tan›mlanabilir biçimde fiirket’in Ana
Sözleflmesi’nde yer almaktad›r.

22.2. ‹cra Kurulu Baflkan›'n›n haz›rlad›¤› Yönetim Kurulu gündemi; toplant›n›n gerçekleflme tarihinden en geç bir hafta önce
tüm Yönetim Kurulu üyelerine, yönetim kurulu sekreteryas› taraf›ndan ulaflt›r›larak, üyelerin önerileri do¤rultusunda
belirlenmektedir. Yönetim Kurulu kural olarak Baflkan›n veya Baflkan Yard›mc›s›n›n ça¤r›s› üzerine toplan›r. Üyelerden en az
üçünün iste¤i halinde de Yönetim Kurulu’nun toplant›ya ça¤r›lmas› zorunludur.

Ayr›ca Denetçilerden herhangi biri veya az›nl›k pay sahipleri de Yönetim Kurulu’nu, gündemini de saptayarak toplant›ya ça¤›rabilir.
Yönetim Kurulu Baflkan› talep konusunun aciliyetini de¤erlendirir ve Yönetim Kurulu’nu hemen toplant›ya davet edebilir veya
sorumluluk kendisinde olmak ve gerekçe göstermek flart›yla konunun görüflülmesini yap›lacak ilk Yönetim Kurulu toplant›s›na
b›rakabilir.

Acil toplan›lmas›n› gerektiren haller hariç, toplant› ça¤r›lar›n›n gündemi içermesi, toplant› gününden en az yedi gün önce yap›lmas›
ve ça¤r›ya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgilerin eklenmesi zorunludur.

22.3. Karfl› oy veya farkl› görüfllerin olmas› durumunda farkl› görüfllere iliflkin makul ve ayr›nt›l› karfl› oy gerekçeleri toplant›
tutana¤›na kaydedilir. 2006 y›l›nda, farkl› görüfl veya karfl› oy söz konusu olmamas› nedeniyle özel durum aç›klamas› yap›lmam›flt›r.

22.4. Sermaye Piyasas› Kurulu Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nin fiili kat›l›m öngördü¤ü konulara iliflkin karar al›nabilmesi için
Yönetim Kurulu toplant›lar›na bütün üyelerin fiilen kat›l›m› sa¤lan›r.

23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esaslar›

23.1. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye zaman›nda ulaflmalar›
sa¤lanmaktad›r.

23.2. Yönetim Kurulu mali tablo ve dipnotlar› ile ba¤›ms›z denetim raporu, kurumsal yönetim uyum raporu ve y›ll›k faaliyet
raporunun kabulüne dair ayr› bir karar almaktad›r.

23.3. Yönetim Kurulu toplant›lar› Yönetim Kurulu Baflkan›, Baflkan Yard›mc›s› veya ayn› zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olan
‹cra Kurulu Baflkan› taraf›ndan organize edilmektedir. Yönetim Kurulu toplant›lar› ile ilgili doküman›n düzenli bir flekilde
tutulmas› amac›yla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Baflkan›na ba¤l› bir Yönetim Kurulu
Sekreteryas› oluflturulmufltur. Yönetim Kurulu Sekreteryas›n›n görev ve sorumluluklar› Ana Sözleflmemiz ile belirlenmifltir.

23.4. 2006 y›l›nda 57 adet Yönetim Kurulu toplant›s› gerçeklefltirilmifl olup, Yönetim Kurulu toplant›lar›nda al›nan kararlar
mevcudun oybirli¤i ile al›nm›fl, al›nan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmam›flt›r.

23.5. Yönetim Kurulu toplant›lar› etkin ve verimli bir flekilde planlanmakta ve gerçeklefltirilmektedir. fiirketimiz Ana Sözleflmesi
ile de düzenlendi¤i üzere;

23.5.1. Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak kayd›yla fiirket ifllerinin gerektirdi¤i zamanlarda toplanmaktad›r.

23.5.2. Yönetim Kurulu kural olarak Baflkan›'n›n, Baflkan Yard›mc›s›'n›n veya ayn› zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olan ‹cra Kurulu
Baflkan›'n›n ça¤r›s› üzerine toplanmaktad›r. Ayr›ca toplant› günü Yönetim Kurulu karar›yla da tespit olunabilir. Üyelerden birinin
talebi üzerine Baflkan ya da Baflkan Yard›mc›s›, Yönetim Kurulu'nu toplant›ya davet etmezse üyeler de resen davet etme hakk›na
sahip olurlar. Ayr›ca Denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulumuzun gündemini de saptayarak toplant›ya ça¤›rabilir.

23.5.3. Toplant› ça¤r›lar› gündemi içermekte; toplant› gününden en az yedi gün önce yap›lmakta ve ça¤r›ya gündemde yer alan
konularla ilgili her türlü belge ve bilgi eklenmektedir.

23.5.4. Yönetim Kurulu, toplant›lar›n› kural olarak fiirket merkezinde yapar. Ancak Yönetim Kurulu karar›na dayan›larak flehrin baflka
bir yerinde veya sair bir kentte de toplant› yap›labilir.

23.5.5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplant›lara bizzat kat›lmalar› esast›r; toplant›lara uzaktan eriflim sa¤layan her türlü teknolojik
yöntemle kat›labilinir. Toplant›ya kat›lamayan, ancak görüfllerini yaz›l› olarak bildiren üyelerin görüflleri di¤er üyelerin bilgisine
sunulur.

23.5.6. Yönetim Kurulumuzun görüflme ve kararlar›n›n, özel defterine ba¤lanacak toplant› tutana¤›na geçirilmesi ve toplant›ya
kat›lanlar taraf›ndan imzalanmas› zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutana¤› imzalamalar› gerekir.
Toplant› tutanaklar› ve ilgili belgeler ile bunlara iliflkin yaz›flmalar Yönetim Kurulu Sekreteryam›z taraf›ndan düzenli olarak arflivlenir.
Olumsuz oy kullanan ba¤›ms›z üyelerin ayr›nt›l› karfl› oy gerekçeleri kamuya aç›klan›r.
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23.5.7. Yönetim Kurulumuz üyelerinin en az yar›s›ndan bir fazlas›n›n kat›l›m› ile toplan›r ve kararlar›n› kat›lan üyelerin oyçoklu¤u
ile verir. Oylar›n eflitli¤i halinde oylanan konu ertesi toplant› gündemine al›n›r; bu toplant›da da oyçoklu¤u sa¤lanamazsa öneri
reddolunmufl say›l›r. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlar›na bak›lmaks›z›n bir oy hakk› vard›r.

23.5.8. Türk Ticaret Kanunu’nun 330'uncu maddesinin 2'nci f›kras› hükmüne dayan›larak üyelerden birinin önerisine di¤erlerinin
yaz›l› onay› al›narak karar verilmesi caizdir; ancak ‹lkelerin fiili kat›l›m öngördü¤ü konulara iliflkin kararlar bu yöntemle al›namaz.
Ancak fiirket’in faaliyetleri ile ilgili önemli konularda toplant›ya bütün Yönetim Kurulu Üyeleri fiilen kat›l›r. Afla¤›da yer alan gündem
maddeleri, ancak Yönetim Kurulu toplant›lar›na fiilen kat›lan Yönetim Kurulu Üyeleri taraf›ndan onaylanabilir:

a- fiirketin faaliyet gösterece¤i konular›n belirlenmesi ile ifl ve finansman planlar›n›n onaylanmas›,
b- Genel Kurul’un ola¤an/ola¤anüstü toplant›ya ça¤r›lmas› ve toplant›n›n organizasyonu ile ilgili konular,
c- Genel Kurul’a sunulacak y›ll›k faaliyet raporunun kesinlefltirilmesi,
d-Yönetim Kurulu Baflkan›n›n, Baflkan Vekilinin seçilmesi ve yeni üye atanmas›,
e- ‹dari birimlerin oluflturulmas› veya faaliyetlerine son verilmesi,
f- Yürütme Komitesi Baflkan›n›n atanmas› ve aczedilmesi,
g- Komitelerin oluflturulmas›,
h- Birleflme, bölünme, yeniden yap›lanma; fiirket’in tamam›n›n veya duran varl›klar›n›n %10'unun sat›lmas› veya %10'unun
üzerinde tutarlarda yat›r›m yap›lmas›; aktif toplam›n›n %10'un üzerinde tutarlarda gider yap›lmas›,
i- fiirket’in temettü politikas›n›n, da¤›t›lacak dönem kâr› miktar›n›n tespit edilmesi,
j- Sermaye art›r›m› veya azal›m›.

23.6. Yönetim Kurulu'nun seyahat/toplant› giderleri, görevi ile ilgili özel çal›flma istekleri ve benzer masraflar› herhangi bir
s›n›rlama olmaks›z›n genel bütçeden karfl›lanmaktad›r.

23.7. Ana Sözleflme'ye göre, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin a¤›rl›kl› oy hakk› ve/veya olumsuz veto hakk› bulunmamaktad›r.

24. fiirket’le Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›

fiirket Ana Sözleflmemize göre Yönetim Kurulu Üyeleri kural olarak fiirket ile ifl yapamaz ve rekabete giremez; aksi Genel Kurulun
sermayenin 3/4'ünü temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alaca¤› kararla mümkündür.

Di¤er taraftan 2006 y›l›nda Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticiler ile yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri ya da
imtiyazl› bir flekilde çeflitli bilgilere ulaflma imkan› olan kimseler, 2006 y›l›nda kendi adlar›na fiirket'in faaliyet konusu kapsam›na
giren herhangi bir ifl yapmam›fllard›r.

25. Etik Kurallar

Hürriyet, web sitesinde ve faaliyet raporunda yay›mlam›fl oldu¤u, "De¤erler" ve Do¤an Yay›n Holding taraf›ndan belirlenen ve kamuya
aç›klanan "Yay›n ‹lkeleri"ne uymaktad›r.

Bu ilkelere ek olarak ayr›ca Do¤an Yay›n Holding taraf›ndan oluflturulan ve kamuya aç›klanan Do¤an Medya Grubu personelinin
uyaca¤› "Davran›fl Kurallar›"n› benimsemifltir. "Do¤an Yay›n Holding Yay›n ‹keleri" ve "Davran›fl Kurallar›" Do¤an Yay›n Holding'in web
sitesinde (www.dyh.com.tr) yer almaktad›r.

26. Yönetim Kurulu'nda Oluflturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›

26.1. fiirket'in içinde bulundu¤u durum ve gereksinimlere uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklar›n› sa¤l›kl›
bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yürütme Komitesi ve Koordinasyon
Kurulu oluflturulmufltur.

26.2. Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesinin yaz›l› görev ve çal›flma esaslar› (charter) Yönetim Kurulu taraf›ndan
onaylanm›fl olup web sitemizde (www.hurriyetkurumsal.com.tr) yer almaktad›r. Bu çal›flma esaslar› Sermaye Piyasas› Mevzuat›,
SPK Düzenlemeleri, ‹lkeler ve Ana Sözleflmemiz ve yurtd›fl› uygulama ve örnekler dikkate al›narak büyük bir titizlikle
oluflturulmufltur. Her iki Komite de her ay›n belirli gün ve saatlerinde düzenli olarak toplanmaktad›r.

26.3. Denetim Komitemiz ayn› zamanda Ana Sözleflmemiz ile oluflturulmufl bir komite olup hakk›ndaki bilgiler afla¤›da yer
almaktad›r;

26.3.1. Komite üyeleri hakk›ndaki bilgiler afla¤›da yer almaktad›r;

Ad› Soyad› Unvan› Aç›klama
‹mre Barmanbek Baflkan Yönetim Kurulu Üyesi/Yürütmede Görevli De¤il
Soner Gedik Üye Yönetim Kurulu Üyesi/Yürütmede Görevli De¤il

‹lkelerin Bölüm IV/ 5-4'te gerek duyuldu¤unda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kiflilere de komitede görev verilebilir
denilmektedir.

26.3.2. Denetim Komitesi Baflkan›, Ba¤›ms›z Yönetim Kurulu Üyesi de¤ildir. Ancak yürütmede görevli olmad›¤›ndan Sermaye Piyasas›
mevzuat› hükümlerine uyulmaktad›r.



26.3.3. fiirket Yönetim Kurulu 05.05.2006 tarihinde toplanarak; Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak Yönetim Kurulu Üyelerimizden
‹mre Barmanbek ve Soner Gedik'in yeniden seçilmelerine ve söz konusu komitenin Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Seri: X, No: 16 say›l›
Tebli¤ hükümleri ile belirtilen görevlerin ifas› ile yetkilendirilmesine karar vermifltir.

26.3.4. Komite Üyeleri'nin tamam› yürütmede görevli olmayan üyelerdir.

26.3.5. Denetim Komitesi faaliyetlerini Sermaye Piyasas› mevzuat› ile uyumlu ve SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nde öngörüldü¤ü
flekilde düzenli bir flekilde yürütmektedir. Bu çerçevede 2006 y›l›nda;

• fiirket'in ara dönem mali tablo ve dipnotlar› ile ba¤›ms›z denetim raporlar›, kamuya aç›klanmadan önce gözden geçirilmifl; ba¤›ms›z
denetim flirketi ile toplant›lar yap›lm›flt›r,

• fiirket'in ba¤›ms›z denetim sözleflmesi gözden geçirilmifltir.

• ‹ç Denetim Müdürlü¤ü taraf›ndan gerçeklefltirilen iç denetim çal›flmalar›n›n sonuçlar› ve al›nan tedbirler gözden geçirilmifltir,

• Merkezi kaydi sistem ve hisse kay›tlar›n›n takibi ile ilgili olarak çal›flma yap›lm›flt›r.

26.4. Kurumsal Yönetim Komitemiz ayn› zamanda Ana Sözleflmemiz ile oluflturulmufl bir Komite olup, Komite hakk›ndaki bilgiler
afla¤›da yer almaktad›r;

26.4.1. fiirket Yönetim Kurulu, 5 May›s 2006 tarih, 2006/34 numaral› karar› ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin afla¤›daki baflkan ve
üyelerden oluflturulmas›na karar vermifltir;

Ad› Soyad› Unvan› Aç›klama
Cem Kozlu Baflkan Ba¤›ms›z Yönetim Kurulu Üyesi/Yürütmede Görevli De¤il
Murat Do¤u Üye Yürütmede Görevli De¤il
Ahmet Özer Üye ‹fl Gelifltirme ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Koord./Yürütmede Görevli De¤il
‹nci fiencan Üye Mali Kontrol ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Md./Yürütmede Görevli De¤il

26.4.2. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Murat Do¤u, ayn› zamanda DYH Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi'dir.

26.4.3. Komite üyelerinin yar›dan fazlas› yürütmede görevli de¤ildir.

26.4.4. Komitemiz kuruldu¤u günden itibaren çal›flmalar›n› düzenli bir flekilde sürdürmektedir. Buna göre;

• fiirket taraf›ndan haz›rlanan ”kurumsal yönetim uyum raporlar›” gözden geçirilmifltir,

• fiirket taraf›ndan haz›rlanan ”faaliyet raporlar›” gözden geçirilmifltir,

• 2005 y›l› faaliyetlerinin görüflüldü¤ü Ola¤an Genel Kurul toplant›s›n›n ‹lgili Yasalara ve ‹lkelere uygun olarak yap›lmas› sa¤lanm›flt›r,

• Pay sahipleri ve yat›r›mc›lar ile iliflkilerin ‹lgili Yasalar ve ‹lkeler dahilinde düzenli bir flekilde yürütülmesi sa¤lanm›flt›r,

• fiirket'in kamuya yapm›fl oldu¤u aç›klamalar gözden geçirilmifltir,

• Web sitesinin sürekli güncel tutulmas› ve gelifltirilmesi sa¤lanm›flt›r,

26.5 Komitelerimiz kendi yetki ve sorumlulu¤u dahilinde hareket etmekte ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmaktad›r.
Ancak nihai karar Yönetim Kurulu taraf›ndan verilmektedir.

26.5.1. Komitelerimiz yapt›klar› tüm çal›flmalar› yaz›l› hale getirmekte ve kayd›n› tutmaktad›r.

26.5.2. Komitelerimiz y›ll›k faaliyet raporlar›n› yaz›l› olarak Yönetim Kurulu’na bildirmektedir.

27. Yönetim Kurulu'na Sa¤lanan Mali Haklar

27.1. Yönetim Kurulu Baflkan›, Baflkan Yard›mc›s› ve Üyelerine Genel Kurul taraf›ndan saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu
ücretin saptanmas›nda kiflilerin toplant›, toplant› öncesi ve sonras› haz›rl›k ve görevlerini yerine getirmek için harcayacaklar›
zaman ile Yürütme Baflkan›'na verilen ücret dikkate al›n›r. Ayr›ca her toplant› için kat›lanlara ödenecek huzur hakk› da Genel
Kurul taraf›ndan belirlenir.

Komite Baflkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyece¤i ve ödenmesi halinde tutar ve koflullar›, ilgili komitenin
oluflturulmas› karar›nda Yönetim Kurulu taraf›ndan tespit olunur. Komite baflkan ve üyelerinin ayn› zamanda Yönetim Kurulu baflkan
ve üyesi olmas› durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyece¤i ve ödenmesi halinde tutar ve
koflullar› Genel Kurul taraf›ndan belirlenir.

27.2. 1 May›s 2006 tarihinde yap›lan Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda; Yönetim Kurulu Baflkan›'na ayda net 6.000 YTL, Baflkan
Yard›mc›s›'na ayda net 5.000 YTL ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ayda net 4.000 YTL ve ba¤›ms›z üyeler M. Cem Kozlu
ve Kai Georg Diekmann'a ayda net 5.000 USD karfl›l›¤› YTL ücret ödenmesine oybirli¤i ile karar verilmifltir. Bunun haricinde
Yönetim Kurulu Üyeleri için performansa dayal› bir ödüllendirme mekanizmas› bulunmamaktad›r.

fiirket herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi'ne ve yöneticisine do¤rudan veya dolayl› olarak borç vermemekte ve kredi kulland›rmamaktad›r.



Hürriyet
toplumsal
sorumluluk
sahibidir.



Toplumsal sorunlar›n
afl›lmas›nda bir çözüm orta¤›
olarak kendini sunar. Özellikle
ana ifl alan› olan gazete
yay›nc›l›¤›nda kalitenin
yükselmesi çabalar›n› destekler.
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BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU 

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac›l›k A.fi. Yönetim Kurulu'na

1. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac›l›k A.fi. ve ba¤l› ortakl›klar›n›n (“Grup”) 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle haz›rlanan ve ekte yer alan konsolide
bilançosunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide gelir tablosunu, konsolide özsermaye de¤iflim tablosunu ve konsolide nakit ak›m tablosunu,
önemli muhasebe politikalar›n›n özetini ve dipnotlar› denetlemifl bulunuyoruz. 

Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumlulu¤u

2. Grup yönetimi konsolide finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulu'nca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na göre haz›rlanmas› ve dürüst
bir flekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tablolar›n hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl›fll›klar
içermeyecek biçimde haz›rlanarak, gerçe¤i dürüst bir flekilde yans›tmas›n› sa¤lamak amac›yla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmas›n›,
uygulanmas›n› ve devam ettirilmesini, koflullar›n gerektirdi¤i muhasebe tahminlerinin yap›lmas›n› ve uygun muhasebe politikalar›n›n seçilmesini
içermektedir.

Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflunun Sorumlulu¤u

3. Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakk›nda görüfl bildirmektir. Ba¤›ms›z denetimimiz,
Sermaye Piyasas› Kurulu'nca yay›mlanan ba¤›ms›z denetim standartlar›na uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmas›n›
ve ba¤›ms›z denetimin, konsolide finansal tablolar›n gerçe¤i do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›t›p yans›tmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi
sa¤lamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 

Ba¤›ms›z denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t› toplamak amac›yla, ba¤›ms›z denetim
tekniklerinin kullan›lmas›n› içermektedir. Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tablolar›n hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten
kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› hususu da dahil olmak üzere önemli yanl›fll›k içerip içermedi¤ine dair risk de¤erlendirmesini de kapsayacak flekilde,
mesleki kanaatimize göre yap›lm›flt›r. Bu risk de¤erlendirmesinde, iflletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmufltur. Ancak, amac›m›z iç
kontrol sisteminin etkinli¤i hakk›nda görüfl vermek de¤il, ba¤›ms›z denetim tekniklerini koflullara uygun olarak tasarlamak amac›yla, Grup yönetimi
taraf›ndan haz›rlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymakt›r. Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca Grup
yönetimi taraf›ndan benimsenen muhasebe politikalar› ile yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tablolar›n bir bütün olarak
sunumunun uygunlu¤unun de¤erlendirilmesini içermektedir.

Ba¤›ms›z denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z denetim kan›tlar›n›n, görüflümüzün oluflturulmas›na yeterli ve uygun bir dayanak
oluflturdu¤una inan›yoruz.

Görüfl

4. Görüflümüze göre, iliflikteki konsolide finansal tablolar, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac›l›k A.fi.'nin 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle konsolide finansal
durumunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide finansal performans›n› ve konsolide nakit ak›mlar›n›, Sermaye Piyasas› Kurulu'nca yay›mlanan
finansal raporlama standartlar› (bkz. Not 2) çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r.

Baflaran Nas Ba¤›ms›z Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi.
a member of
PricewaterhouseCoopers 

Cansen Baflaran Symes, SMMM
Istanbul, 6 Nisan 2007
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Not 2006 2005
VARLIKLAR

Dönen varl›klar 406.886.019 428.317.543

Haz›r de¤erler 4 141.823.172 152.561.372
Menkul k›ymetler (net) 5 23.056.445 17.725.328
Ticari alacaklar (net) 7 155.918.910 147.183.664
Finansal kiralama alacaklar› (net) 8 - -
‹liflkili taraflardan alacaklar (net) 9 38.566.006 55.324.338
Di¤er alacaklar (net) 10 24.440.185 33.943.988
Canl› varl›klar (net) 11 - -
Stoklar (net) 12 18.002.865 17.845.041
Devam eden inflaat sözleflmelerinden alacaklar (net) 13 - -
Ertelenen vergi varl›klar› 14 - -
Di¤er dönen varl›klar 15 5.078.436 3.733.812

Duran varl›klar 562.478.799 507.279.805

Ticari alacaklar (net) 7 334.638 222.212
Finansal kiralama alacaklar› (net) 8 - -
‹liflkili taraflardan alacaklar (net) 9 - -
Di¤er alacaklar (net) 10 - -
Finansal varl›klar (net) 16 10.762.570 12.039.390
Pozitif/negatif flerefiye (net) 17 11.332.183 11.332.183
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller (net) 18 15.219.729 18.229.060
Maddi varl›klar (net) 19 518.267.349 461.726.595
Maddi olmayan varl›klar (net) 20 1.179.670 833.237
Ertelenen vergi varl›klar› 14 5.382.660 2.897.128
Di¤er duran varl›klar 15 - -

TOPLAM VARLIKLAR 969.364.818 935.597.348

Takip eden notlar konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.

HÜRR‹YET GAZETEC‹L‹K VE MATBAACILIK A.fi.
31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE
KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak ifade edilmifltir)
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Not 2006 2005
YÜKÜMLÜLÜKLER

K›sa vadeli yükümlülükler 105.594.260 157.959.553
Finansal borçlar (net) 6 1.473.835 6.908.856
Uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar› (net) 6 5.613.230 39.979.946
Finansal kiralama ifllemlerinden borçlar (net) 8 4.620.935 1.791.072
Di¤er finansal yükümlülükler (net) 10 - -
Ticari borçlar (net) 7 49.090.780 39.214.161
‹liflkili taraflara borçlar (net) 9 2.887.857 8.462.423
Al›nan avanslar 21 1.080.121 960.188
Devam eden inflaat sözleflmeleri hakedifl bedelleri (net) 13 - -
Borç karfl›l›klar› 23 26.610.246 48.198.232
Ertelenen vergi yükümlülükleri 14 - -
Di¤er yükümlülükler (net) 10 14.217.256 12.444.675

Uzun vadeli yükümlülükler 160.979.232 104.339.768
Finansal borçlar (net) 6 39.026.920 26.578.620
Finansal kiralama ifllemlerinden borçlar (net) 8 8.066.629 3.724.463
Di¤er finansal yükümlülükler (net) 10 - -
Ticari borçlar (net) 7 78.001.254 30.747.373
‹liflkili taraflara borçlar (net) 9 - -
Al›nan avanslar 21 - -
Borç karfl›l›klar› 23 8.470.347 8.133.033
Ertelenen vergi yükümlülükleri 14 27.224.327 35.061.371
Di¤er yükümlülükler (net) 10 189.755 94.908

ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR 24 111.140 3.451.810

ÖZSERMAYE 702.680.186 669.846.217
Sermaye 25 416.742.560 416.742.560
Karfl›l›kl› ifltirak sermaye düzeltmesi 25 - -
Sermaye yedekleri 26 81.270.970 81.270.970

Hisse senetleri ihraç primleri - -
Hisse senedi iptal kârlar› - -
Yeniden de¤erleme fonu - -
Finansal varl›klar de¤er art›fl fonu - -
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar› 81.270.970 81.270.970

Kâr yedekleri 27 71.894.841 38.430.112
Yasal yedekler 28 18.679.778 13.322.675
Statü yedekleri - -
Ola¤anüstü yedekler 28 52.713.095 26.317.495
Özel yedekler - -
Sermayeye eklenecek ifltirak hisseleri -

ve gayrimenkul sat›fl kazançlar› - -
Yabanc› para çevrim farklar› 2,28 501.968 (1.210.058)

Net dönem kâr› 28 104.157.463 87.008.178
Geçmifl y›llar kârlar› 28 28.614.352 46.394.397

TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER 969.364.818 935.597.348

Karfl›l›klar, flarta ba¤l› varl›klar ve yükümlülükler 31

31 Aral›k 2006 tarihi ve bu tarihte sona eren y›l itibariyle haz›rlanan konsolide mali tablolar, Yönetim Kurulu taraf›ndan 6 Nisan 2007 tarihinde
onaylanm›flt›r.

Takip eden notlar konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.

HÜRR‹YET GAZETEC‹L‹K VE MATBAACILIK A.fi.
31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE
KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak ifade edilmifltir)
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Not 2006 2005
ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹

Sat›fl gelirleri (net) 36 632.372.547 585.174.934
Sat›fllar›n maliyeti (-) 36 (423.205.484) (375.570.681)
Hizmet gelirleri (net) 36 - -
Esas faaliyetlerden di¤er gelirler (net) 36 - -

BRÜT ESAS FAAL‹YET KÂRI 209.167.063 209.604.253

Faaliyet giderleri (-) 37 (122.188.491) (105.994.600)

NET ESAS FAAL‹YET KÂRI 86.978.572 103.609.653

Di¤er faaliyetlerden gelir ve kârlar 38 77.724.474 60.248.455
Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar (-) 38 (39.297.200) (32.243.343)
Finansman giderleri (-) 39 (12.720.228) (9.465.284)

FAAL‹YET KÂRI 112.685.618 122.149.481

Net parasal pozisyon kâr›/(zarar›) 40 - -

ANA ORTAKLIK DIfiI ZARAR/(KÂR) 24 1.298.698 (225.958)

VERG‹ ÖNCES‹ KÂR 113.984.316 121.923.523

Vergiler 41 (9.826.853) (34.915.345)

NET DÖNEM KÂRI 104.157.463 87.008.178

H‹SSE BAfiINA KAZANÇ 42 0,250 0,209

Takip eden notlar konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.

HÜRR‹YET GAZETEC‹L‹K VE MATBAACILIK A.fi.
1 OCAK-31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE
KONSOL‹DE GEL‹R TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak ifade edilmifltir)
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Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Birikmifl Kârlar
Özsermaye

enflasyon Yabanc›
düzeltme Yasal Ola¤anüstü para çevrim Geçmifl y›l Net dönem Toplam

Sermaye farklar› yedek yedek farklar› kârlar› kâr› özsermaye
1 Ocak 2005 itibariyle bakiyeler 416.742.560 81.270.970 11.170.063 2.108.245 (354.811) 44.880.754 27.200.087 583.017.868
Ba¤l› ortakl›klardaki etkin 

ortakl›k oran› de¤iflimi - - - - - 13.165.961 - 13.165.961
1 Ocak 2005 itibariyle yeniden

düzenlenmifl bakiyeler 416.742.560 81.270.970 11.170.063 2.108.245 (354.811) 58.046.715 27.200.087 596.183.829

Yabanc› para çevrim farklar› - - - - (855.247) - - (855.247)
Transferler - - 2.152.612 24.209.250 - 838.225 (27.200.087) -
Temettüler - - - - - (12.490.543) - (12.490.543)
Net dönem kâr› - - - - - - 87.008.178 87.008.178

31 Aral›k 2005 
itibariyle bakiyeler 416.742.560 81.270.970 13.322.675 26.317.495 (1.210.058) 46.394.397 87.008.178 669.846.217

1 Ocak 2006 itibariyle bakiyeler 416.742.560 81.270.970 13.322.675 26.317.495 (1.210.058) 33.228.436 87.580.389 657.252.467
Ba¤l› ortakl›klardaki etkin 

ortakl›k oran› de¤iflimi - - - - - 13.165.961 (572.211) 12.593.750
1 Ocak 2006 itibariyle yeniden

düzenlenmifl bakiyeler 416.742.560 81.270.970 13.322.675 26.317.495 (1.210.058) 46.394.397 87.008.178 669.846.217

Yabanc› para çevrim farklar› - - - - 1.712.026 - - 1.712.026
Transferler - - 5.357.103 26.395.600 - 55.255.475 (87.008.178) -
Temettü - - - - - (41.730.232) - (41.730.232)
Ba¤l› ortakl›klardaki etkin

ortakl›k oran› de¤iflimi - - - - - (31.305.288) - (31.305.288)
Net dönem kâr› - - - - - - 104.157.463 104.157.463

31 Aral›k 2006 
itibariyle bakiyeler 416.742.560 81.270.970 18.679.778 52.713.095 501.968 28.614.352 104.157.463 702.680.186

Takip eden notlar konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.

HÜRR‹YET GAZETEC‹L‹K VE MATBAACILIK A.fi.
31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE 
KONSOL‹DE ÖZSERMAYE DE⁄‹fi‹M TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak ifade edilmifltir)
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Not 2006 2005
Net dönem kâr› 104.157.463 87.008.178
Düzeltmeler:
Amortisman 18,19 48.840.139 46.217.491
‹tfa paylar› 20 649.611 1.109.479
Maddi ve maddi olmayan varl›k ve yat›r›m 

amaçl› gayrimenkul sat›fl kâr› 18,19 1.920.832 (5.496.037)
Ana ortakl›k d›fl› paylar 24 (1.298.698) 225.958
Vergi 41 9.826.853 34.915.345
K›dem tazminat› karfl›l›¤›, net 23 2.134.079 1.247.443
Ba¤l› ortakl›k sat›fl (kârlar›) 38 (7.898.504) (589.833)
Faiz gelirleri 38 (22.629.994) (18.431.161)
Faiz giderleri 39 8.455.820 6.217.237
Yat›r›m amaçl› gayrimenkul de¤er düflüklü¤ü/(iptali) 18 1.806.438 (2.815.320)
Yabanc› para çevrim farklar› (4.551.178) 4.008.473
‹ptal edilen karfl›l›klar 23 (764.268) -
Karfl›l›k giderleri 2.452.792 10.009.309

‹flletme varl›k ve yükümlülüklerindeki de¤ifliklik öncesi
‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan net nakit 143.101.385 163.626.562

‹flletme varl›k ve yükümlülüklerindeki net de¤iflim 43 7.116.435 (23.833.532)
Ödenen vergiler (25.105.406) (25.144.440)
Ödenen k›dem tazminatlar› 23 (1.615.032) (168.758)

‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan net nakit 123.497.382 114.479.832

Yat›r›m faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›mlar›:
Yat›r›m amaçl› gayrimenkul al›mlar› 18 (3.098.811) (2.066.250)
Maddi varl›k al›mlar› 19 (119.759.912) (56.841.669)
Maddi olmayan varl›k al›mlar› 20 (1.259.318) (855.602)
Maddi ve maddi olmayan varl›k ve yat›r›m

amaçl› gayrimenkul sat›fl›ndan elde edilen nakit 11.389.149 39.082.845
Al›nan faizler 23.714.305 17.607.429
Finansal varl›k sat›fl›ndan elde edilen nakit 16 15.779.159 3.288.281
Ba¤l› ortakl›k al›mlar›, net ödenen (34.067.756) -
Finansal varl›klardaki art›fl (1.248.515) 62.128

Yat›r›m faaliyetlerinde/den kullan›lan/kaynaklanan net nakit (108.551.699) 277.162

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›mlar›:
Ödenen temettü (41.730.232) (12.490.543)
Kredilerdeki de¤iflim (21.000.611) (8.847.644)
Uzun vadeli ticari borçlardaki de¤iflim 47.253.881 (7.522.655)
Ödenen faizler (9.122.610) (6.164.472)

Finansman faaliyetlerinde kullan›lan net nakit (24.599.572) (35.025.314)

Nakit ve nakit benzeri de¤erlerdeki de¤iflim (9.653.889) 79.731.680
Bloke mevduatlardaki de¤iflim (49.269.590) 223.751
Dönem bafl› nakit ve nakit benzeri de¤erler bakiyesi 148.965.460 69.010.029

Dönem sonu nakit ve nakit benzeri de¤erler 90.041.981 148.965.460

Takip eden notlar konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.

HÜRR‹YET GAZETEC‹L‹K VE MATBAACILIK A.fi.
31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE
KONSOL‹DE NAK‹T AKIM TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak ifade edilmifltir)
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NOT 1-fi‹RKET'‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac›l›k A.fi. (“Hürriyet” veya “fiirket”) 1960 y›l›nda kurulmufl ve Türkiye'de tescil edilmifltir. Gazetecilik, matbaac›l›k ve ilanc›l›k
alanlar›nda faaliyet gösteren fiirket'in ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Adana, Antalya, Trabzon ve Almanya'da olmak üzere 7 tane bas›m fabrikas› bulunmaktad›r.
fiirket, Do¤an Yay›n Holding A.fi.'nin (“Do¤an Yay›n”) yat›r›mlar›yla, Do¤an fiirketler Grubu Holding A.fi.'nin (“Do¤an Holding”) bünyesinde kurulmufl olup
fiirket'in hisselerinin büyük bir bölümü Do¤an Yay›n'a aittir. 

Kay›tl› ofisin adresi afla¤›daki gibidir:

Hürriyet Medya Towers
34212 Güneflli, ‹stanbul 
Türkiye

fiirket, Sermaye Piyasas› Kurulu'na (“SPK”) kay›tl› olup 1992 y›l›ndan itibaren fiirket'in hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda (“‹MKB”) ifllem
görmektedir. fiirket sermayesinin %40'› ‹MKB'de dolafl›mda bulunmaktad›r.

fiirket'in ba¤l› ortakl›klar› (“Ba¤l› Ortakl›klar”) ve ifltirakleri (“‹fltirakler”) ve temel faaliyet konular› afla¤›da belirtilmifltir:

Bulundu¤u Faaliyet
fiirket ismi ülke 2006 2005 konusu
Hürriyet Medya Bas›m Hizmetleri

ve Ticaret A.fi. (“Hürriyet Medya Bas›m”) (9) Türkiye Ba¤l› Ortakl›k Ba¤l› Ortakl›k Bas›m ve idari hizmetler
Do¤an Ofset Yay›nc›l›k ve Matbaac›l›k A.fi. (“Do¤an Ofset”) Türkiye Ba¤l› Ortakl›k Ba¤l› Ortakl›k Dergi ve kitap bas›m
Hürriyet Zweigniederlassung GmbH. (“Hürriyet Zweigniederlassung”) Almanya Ba¤l› Ortakl›k Ba¤l› Ortakl›k Gazete bas›m
DS Servis ‹dari Hizmetler ve Tic. A.fi. (“DS Servis”) (1) Türkiye - Ba¤l› Ortakl›k ‹dari hizmetler
Yenibirifl ‹nsan Kaynaklar› Hizmetleri 

Dan›flmanl›k ve Yay›nc›l›k A.fi. (“Yenibir”) (2) Türkiye Ba¤l› Ortakl›k Ba¤l› Ortakl›k ‹nternet hizmetleri
Egeser Servis ‹dari Hizmetleri ve Tic A.fi. (“Egeser Servis”) (1) Türkiye - Ba¤l› Ortakl›k ‹dari hizmetler
Hür Servis Sosyal Hizmetler ve Tic A.fi. (“Hür Servis”) (3) Türkiye - Ba¤l› Ortakl›k ‹dari hizmetler
Hür Medya ‹lanc›l›k ve Reklamc›l›k Tic A.fi. (“Hür Medya”) Türkiye Ba¤l› Ortakl›k Ba¤l› Ortakl›k Reklamc›l›k
Hürriyet Ticari ve S›nai Ürünleri Pazarlama A.fi. (“Hürriyet Pazarlama”) (4) Türkiye - Ba¤l› Ortakl›k Pazarlama
Do¤an Haber Ajans› A.fi. (“Do¤an Haber”) Türkiye Ba¤l› Ortakl›k Ba¤l› Ortakl›k Haber
Orta Anadolu Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.fi. (“Orta Anadolu Oto”) (4) Türkiye - Ba¤l› Ortakl›k Otomotiv
Do¤an Daily News Gazetecilik ve Matbaac›l›k A.fi.

(“Do¤an Daily News”) (5) Türkiye Ba¤l› Ortakl›k - Gazete yay›nc›l›¤›
Emlaksimum Elektronik Yay›nc›l›k ve Ticaret A.fi. (“Emlaksimum”) (6) Türkiye Ba¤l› Ortakl›k - ‹nternet hizmetleri
Hürriyet Invest BV.(“Hürriyet Invest”) (7) Hollanda Ba¤l› Ortakl›k - Yat›r›m
Do¤an Kitapç›l›k A.fi. (“Do¤an Kitapç›l›k”) (8) Türkiye - ‹fltirak Kitap bas›m
Do¤an Media International (“Do¤an Media”) Almanya ‹fltirak ‹fltirak Yay›n ve ilan sat›fl›
Yaysat Yay›n Pazarlama ve Da¤›t›m A.fi. (“Yaysat”) Türkiye ‹fltirak ‹fltirak Da¤›t›m
DYG ‹lan ve Reklam Hizmetleri A.fi. (“DYG ‹lan”) Türkiye ‹fltirak ‹fltirak Reklam

Almanya'da kurulu olan Hürriyet Zweigniederlassung ve Do¤an Media d›fl›nda tüm Ba¤l› Ortakl›k ve ‹fltirakler Türkiye'de kay›tl›d›r.

fiirket ve Ba¤l› Ortakl›klar› (“Grup”) a¤›rl›kl› olarak medya alan›nda faaliyet gösterdi¤i ve Grup'un sat›fllar›n›n ve varl›klar›n›n büyük bir k›sm›n›n Türkiye'de
bulunmas› nedeniyle finansal bilgiler bölümlere göre raporlanmam›flt›r. 

HÜRR‹YET GAZETEC‹L‹K VE MATBAACILIK A.fi.
31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak ifade edilmifltir)
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(1) Grup, sermayelerine %99,99 oran›nda ifltirak etti¤i ve gayri faal durumdaki, DS Servis ile Egeser Servis'in sermayesinde sahip oldu¤u paylar›n
tamam›n› defter de¤erleri üzerinden %60'l›k k›sm›n› Do¤an Yay›n'a geri kalan k›sm›n› Do¤an Ailesi fertlerine nakden ve peflinen satm›flt›r. Sat›fl
sonras› 3.587 YTL kâr “Di¤er faaliyetlerden gelir ve kârlar” alt›nda s›n›fland›r›lm›flt›r.

(2) Yenibir ‹nsan Kaynaklar› ve Dan›flmanl›k Hizmetleri A.fi.'nin ticari unvan› 31 A¤ustos 2006 tarihinde Yenibirifl ‹nsan Kaynaklar› Hizmetleri Dan›flmanl›k
ve Yay›nc›l›k A.fi. olarak de¤iflmifltir.

(3) Grup, sermayesine %99,99 oran›nda ifltirak etti¤i Hür Servis'in sermayesinde sahip oldu¤u paylar›n %81'ini 615.600 YTL' ye Do¤an Müzik Kitap
Ma¤azac›l›k Pazarlama A.fi. (“DMK”)'ye satm›flt›r. Hür Servis, sat›fl iflleminden sonra sat›lmaya haz›r finansal varl›k olarak s›n›fland›r›lm›flt›r. Sat›fl
sonras› oluflan 105.576 YTL zarar “Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar” alt›nda s›n›fland›r›lm›flt›r.

(4) Grup, 18 May›s 2006 tarihinde Hürriyet Pazarlama ve Orta Anadolu Oto'nun hisselerinin tamam›n› 12.081.320 ABD Dolar› karfl›l›¤› 17.137.352 YTL'ye
Do¤an Holding'e satm›flt›r. Sat›fl sonras› 9.051.890 YTL kâr “Di¤er faaliyetlerden gelir ve kârlar” alt›nda s›n›fland›r›lm›flt›r.

(5) Grup, 18 May›s 2006 tarihinde %94,25 oran›ndaki Do¤an Daily News'in hisselerini 2.073.412 ABD Dolar› karfl›l›¤› 2.941.135 YTL' ye Do¤an Yay›n'dan
sat›n alm›flt›r. Al›m neticesinde oluflan 1.960.360 YTL tutar›ndaki zarar “Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar” alt›nda s›n›fland›r›lm›flt›r.

(6) Emlaksimum 14 fiubat 2006 tarihinde Grup taraf›ndan kurulmufltur.

(7) Grup merkezi Hollanda'da bulunan Hürriyet Invest BV adl› flirketi 27 Kas›m 2006 tarihinde kurmufltur. %100' üne ifltirak etti¤i flirketin sermayesinin
%20'lik k›sm›na karfl›l›k gelen 18.000 Euro'sunu ödemifltir.

(8) Grup, 23 Kas›m 2006 tarihinde %48,90 oran›nda ifltirak etti¤i Do¤an Kitapç›l›k'taki tüm hisselerini 2.454.780 ABD Dolar› karfl›l›¤› 3.596.989 YTL' ye
Do¤an ve Egmont Yay›nc›l›k ve Yap›mc›l›k Ticaret A.fi. (“Do¤an Egmont”)'ye satm›flt›r. Sat›fl sonras› 908.964 YTL kâr “Di¤er faaliyetlerden gelir ve
kârlar” alt›nda s›n›fland›r›lm›flt›r.

(9) Do¤an Bas›m ve Da¤›t›m ‹flleri A.fi.'nin ticari unvan› 18 Eylül 2006 tarihinde Hürriyet Medya Bas›m Hizmetleri ve Ticaret A.fi. olarak de¤iflmifltir.

NOT 2-MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR

2.1 Uygulanan Muhasebe Standartlar›  

Mali Tablolar›n Haz›rlanma ‹lkeleri

Grup'un konsolide mali tablolar›, Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”) taraf›ndan yay›mlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Muhasebe Standartlar›”)
uygun olarak haz›rlanm›flt›r. SPK XI-25 No'lu “Sermaye Piyasalar›nda Muhasebe Standartlar›” tebli¤inde kapsaml› bir muhasebe ilkeleri seti yay›nlam›flt›r.
An›lan tebli¤de, alternatif olarak Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (“UMSK”) taraf›ndan ç›kar›lm›fl olan Uluslararas› Finansal Raporlama
Standartlar›'n›n uygulanmas›n›n da, SPK Muhasebe Standartlar›na uyulmufl say›laca¤› belirtilmifltir. 

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm›fl oldu¤u bir kararla, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar›'na uygun mali tablo haz›rlayan flirketler
için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n gerekli olmad›¤›n› ilan etmifltir. Dolay›s›yla mali
tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden bafllamak kayd›yla, UMSK taraf›ndan yay›mlanm›fl 29 No'lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama”
standard› (“UMS 29”) uygulanmam›flt›r. 

Mali tablolar ve ilgili dipnotlar yukar›da bahsedilen SPK'n›n izin verdi¤i alternatif uygulama çerçevesinde ve SPK taraf›ndan uygulanmas› zorunlu k›l›nan
formatlara uygun olarak sunulmufltur.

Mali tablolar, makul de¤erleri ile gösterilen finansal varl›k ve yükümlüklülerin d›fl›nda, tarihi maliyet esas› baz al›narak Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak
haz›rlanm›flt›r.

HÜRR‹YET GAZETEC‹L‹K VE MATBAACILIK A.fi.
31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak ifade edilmifltir)
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2.2 Yabanc› ülkelerde faaliyet gösteren Ba¤l› Ortakl›k ve ‹fltirak mali tablolar›

Yabanc› ülkelerde faaliyet gösteren Ba¤l› Ortakl›k ve ‹fltirak mali tablolar›, faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan mevzuata göre haz›rlanm›fl olup Not
2'de belirtilen mali tablolar›n haz›rlanma ilkelerine uygunluk aç›s›ndan gerekli düzeltme ve s›n›fland›rmalar yans›t›larak düzenlenmifltir. Yabanc› Ba¤l›
Ortakl›k ve ‹fltirakin aktif ve pasifleri bilanço tarihindeki döviz kurundan YTL'ye çevrilmifltir. Gelir ve giderler ortalama döviz kuru kullan›larak YTL'ye
çevrilmifltir ve enflasyon muhasebesinin uyguland›¤› dönemler için, ilgili dönemin düzeltme katsay›s› kullan›larak YTL'nin bilanço tarihinde (31 Aral›k
2004 için) geçerli olan cari sat›n alma gücü cinsinden YTL olarak ifade edilmifltir. Kapan›fl ve ortalama kur kullan›m› sonucu ortaya ç›kan kur farklar›
özsermaye içerisindeki yabanc› para çevrim farklar› kalemi alt›nda takip edilmektedir. 

2.3 Konsolidasyon Esaslar›

Konsolide mali tablolar, afla¤›da (a)'den (c)'e kadar olan bölümlerde beyan edilen esaslar çerçevesindeki ana flirket, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac›l›k
A.fi., Ba¤l› Ortakl›klar›, ve ‹fltiraklerine (tümü 'Grup' olarak ifade edilmifltir) ait hesaplar› içerir. Konsolidasyon kapsam›na dahil edilen flirketlerin mali
tablolar›n›n haz›rlanmas› s›ras›nda, tarihsel maliyet esas›na göre tutulan kay›tlar›na Not 2.1'de belirtilen mali tablolar›n haz›rlanma ilkelerine uygunluk ve
Grup taraf›ndan uygulanan muhasebe politikalar›na ve sunum biçimlerine uyumluluk aç›s›ndan, enflasyon muhasebesinin uyguland›¤› dönemlerde mali
tablolar›n YTL'nin bilanço tarihindeki (31 Aral›k 2004 için) cari sat›n alma gücüne getirilmesi de dahil olmak üzere, gerekli düzeltme ve s›n›fland›rmalar
yap›lm›flt›r.

(a) Ba¤l› Kurulufllar

Ba¤l› Ortakl›klar, fiirket'in ya (a) do¤rudan ve/veya dolayl› olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde flirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakk›n›n
%50'den fazlas›n› kullanma yetkisi kanal›yla veya (b) oy kullanma hakk›n›n %50'den fazlas›n› kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve
iflletme politikalar› üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali ve iflletme politikalar›n› fiirket'in menfaatleri do¤rultusunda kontrol etme
yetkisi ve gücüne sahip oldu¤u flirketleri ifade eder. Ba¤l› Ortakl›klar'›n faaliyet sonuçlar›, operasyon üzerindeki kontrolün fiirket'e transfer edildi¤i tarihten
itibaren konsolide mali tablolara dahil edilmifltir.

Afla¤›da 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle Ba¤l› Ortakl›klar ve ortakl›k oranlar› gösterilmifltir:

2006 2005
fiirket ve Ba¤l› Ortakl›klar› fiirket ve Ba¤l› Ortakl›klar›

taraf›ndan do¤rudan ve taraf›ndan do¤rudan ve
‹sim dolayl› pay (%) dolayl› pay (%)
Hürriyet Medya Bas›m 99,99 99,99
Do¤an Ofset (*) 99,89 54,85
Hürriyet Zweigniederlassung 100,00 100,00
DS Servis - 99,99
Yenibir 100,00 100,00
Egeser Servis - 99,99
Hür Servis 19,00 99,99
Hür Medya 100,00 100,00
Hürriyet Pazarlama - 97,43
Do¤an Haber 50,01 50,01
Orta Anadolu Oto - 81,36
Do¤an Daily News 94,25 -
Emlaksimum 98,41 -
Hürriyet Invest 100,00 -

(*) Grup, 18 May›s 2006 tarihinde %45,04 oran›ndaki Do¤an Ofset hisselerini 22.069.290 ABD Dolar› karfl›l›¤› 31.305.288 YTL' ye Do¤an Yay›n 'dan sat›n
alm›flt›r.
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(b) ‹fltirakler

‹fltirakler özsermaye yöntemi ile konsolide edilmifltir. ‹fltirakler Grup'un %20-50 aras›nda oy hakk›na ya da önemli etkiye sahip oldu¤u ancak kontrol
etmedi¤i flirketlerdir. Grup ve ‹fltirakler'i aras›ndaki ifllemlerden do¤an gerçekleflmemifl kârlar, Grup'un ‹fltirak pay›na paralel olarak silinmifltir;
gerçekleflmemifl zararlar da, transfer edilen varl›kla ilgili herhangi bir de¤er düflüklü¤üyle ilgili kan›t sa¤lanamamas› durumunda elimine edilmektedir.
‹fltiraklerin net varl›klar›ndaki art›fl veya azal›fllar Grup'un pay›na düflen k›sm› gösterecek flekilde art›r›larak veya azalt›larak konsolide mali tablolara
yans›t›l›r ve konsolide gelir tablolar›nda “Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar” kaleminde gösterilir. Grup, ‹fltirakler ile ilgili yükümlülük alt›na girmedi¤i
sürece, ‹fltiraklerin kay›tl› de¤eri s›f›r oldu¤unda özsermaye yöntemi kullan›lmas›na son verir. ‹fltirakin kay›tl› de¤eri, yukar›da bahsi geçen önemli etkinin
ortadan kalkt›¤› tarihten itibaren, maliyet bedeli olarak kabul edilir.

Afla¤›da 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle ‹fltirakler ve ortakl›k oranlar› gösterilmifltir:

2006 2005
fiirket ve Ba¤l› Ortakl›klar› fiirket ve Ba¤l› Ortakl›klar›

taraf›ndan do¤rudan ve taraf›ndan do¤rudan ve
‹sim dolayl› pay (%) dolayl› pay (%)
Do¤an Media 43,93 43,93
Yaysat 25,00 25,00
DYG ‹lan 20,00 20,00
Do¤an Kitapç›l›k (*) - 48,90

(*) Grup, 23 Kas›m 2006 tarihinde %48,90 oran›nda ifltirak etti¤i Do¤an Kitapç›l›k'taki tüm hisselerini 2.454.780 ABD Dolar› karfl›l›¤› 3.596.989 YTL' ye
Do¤an ve Egmont Yay›nc›l›k ve Yap›mc›l›k Ticaret A.fi. (“Do¤an Egmont”)'ye satm›flt›r.

(c) Makul de¤er de¤iflimleri gelir tablosuna yans›t›lan sat›lmaya haz›r finansal varl›klar

Grubun do¤rudan ve dolayl› pay toplam› %20'nin alt›nda olan, veya %20'nin üzerinde olmakla birlikte Grubun önemli bir etkiye sahip olmad›¤› veya
konsolide mali tablolar aç›s›ndan önemlilik teflkil etmeyen; teflkilatlanm›fl piyasalarda ifllem görmeyen ve makul de¤erleri güvenilir bir flekilde
belirlenemeyen makul de¤er de¤iflimleri gelir tablosuna yans›t›lan sat›lmaya haz›r finansal varl›klar, maliyet bedelleri bilanço tarihi itibariyle enflasyon
muhasebesi uygulanan dönemlerde, YTL'nin cari al›m gücüne göre düzeltilmifl ve YTL olarak konsolide mali tablolara yans›t›lm›flt›r (Not 16).

(d) Ana ortakl›k d›fl› pay

Ba¤l› Ortakl›klar'›n net varl›klar›nda ve faaliyet sonuçlar›nda ana ortakl›k d›fl› paya sahip hissedarlar›n paylar›, konsolide bilanço ve gelir tablosunda ana
ortakl›k d›fl› pay olarak gösterilmektedir.

Bir Ba¤l› Ortakl›k ile ilgili olarak ana ortakl›k d›fl› paya isabet eden zarar›n tutar›, Ba¤l› Ortakl›k'taki ana ortakl›k d›fl› pay tutar›n› aflabilir. Bu durumda, ana
ortakl›k d›fl› pay sahiplerinin zarar› karfl›lamaya yönelik herhangi bir ba¤lay›c› yükümlülü¤ünün olmamas› ve/veya zarar› karfl›lamak için gerekli ilave
yat›r›mlar› yapabilme gücünün yeterli olmamas› halinde, söz konusu fazla k›sm› ana ortakl›¤›n Ba¤l› Ortakl›k'taki pay›ndan mahsup edilir. Konsolidasyona
tabi ortakl›¤›n daha sonra kâra geçmesi halinde, daha önce mahsup edilen tutarlara ulafl›l›ncaya kadar tüm kârlar ana ortakl›¤›n pay›na ilave edilir.

(e) Ortak Kontrol alt›nda gerçekleflen iflletme birleflmelerine iliflkin muhasebe politikas›

Ortak kontrol alt›nda gerçekleflen iflletme birleflmelerinin muhasebelefltirilmesinde ise iflletme birleflmesine konu olan varl›k ve yükümlükler kay›tl›
de¤erleri ile konsolide mali tablolara al›n›r. Gelir tablolar› ise iflletme birleflmesinin gerçekleflti¤i mali y›l›n bafllang›c›ndan itibaren konsolide edilir. Önceki
dönem mali tablolar› da karfl›laflt›r›labilirlik amac›yla ayn› flekilde yeniden düzenlenir. Bu ifllemler sonucunda herhangi bir flerefiye veya negatif flerefiye
hesaplanmaz. ‹fltirak tutar› ile sat›n al›nan flirket'in sermayesindeki pay› nispetindeki tutar›n netlefltirmesi sonucu oluflan fark do¤rudan özsermaye
içerisinde “ortak kontrol alt›ndaki iflletme birleflmeleri etkisi” olarak muhasebelefltirilir. Ortak kontrole tabi iflletmelerin sat›lma ifllemlerinden kaynaklanan
kâr veya zararlar gelir tablosunda muhasebelefltirilir.
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NOT 3-UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI

Konsolide mali tablolar›n haz›rlanmas›nda izlenen önemli muhasebe politikalar› afla¤›da özetlenmifltir:

Önemli muhasebe politikalar›n›n bafll›klar›: 

3.1 ‹liflkili taraflar

Konsolide mali tablolarda, Do¤an Holding ve Do¤an Yay›n, ortaklar, fiirket üst düzey yönetimi ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve kendileri taraf›ndan
kontrol edilen önemli etkinli¤e sahip bulunulan flirketler, “‹liflkili taraflar” olarak kabul edilirler (Not 9).

3.2 Makul de¤er de¤iflimleri gelir tablosuna yans›t›lan finansal varl›klar

UMS 39-Finansal Araçlar (“UMS 39”), 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmifltir. Buna göre, borsaya kay›tl› herhangi bir
rayiç de¤eri olmayan veya makul de¤eri güvenilir bir flekilde ölçülemeyen hisse senetlerindeki yat›r›mlar haricindeki finansal varl›klar›n, ilk defa mali
tablolara al›nmas› s›ras›nda tan›mlanmas› kofluluyla, makul de¤erlerindeki de¤iflimler gelir tablosuna yans›t›labilir.

Yeniden düzenlenen UMS 39'da belirtildi¤i üzere, Grup, yeniden düzenlenen UMS 39'u ilk defa uygularken, daha önce mali tablolara al›nan finansal
varl›klar› tekrar gözden geçirmifl ve borsaya kay›tl› herhangi bir rayiç de¤eri olmayan veya makul de¤eri güvenilir bir flekilde ölçülemeyen hisse
senetlerindeki yat›r›mlar haricindeki daha önceki dönemlerde al›m-sat›m amaçl› varl›klar olarak s›n›fland›r›lm›fl bulunan varl›klar›, makul de¤er
de¤iflimleri gelir tablosuna yans›t›lan finansal varl›klar olarak s›n›fland›rm›flt›r (Not 16). 31 Aral›k 2004 tarihine kadar söz konusu finansal varl›klar›n
makul de¤erlerindeki de¤iflimler gelir tablosunda muhasebelefltirildi¤i için önceki dönemlerde aç›klanan ilgili karfl›laflt›rmal› tutarlar yeniden
düzenlenmemifltir. Grup cari dönemde söz konusu varl›klar›n makul de¤er de¤iflimlerini gelir tablosunda muhasebelefltirmektedir.

3.3 Ticari alacaklar ve flüpheli alacak karfl›l›klar›

Grup taraf›ndan bir borçluya ürün veya hizmet sa¤lanmas› sonucunda oluflan ticari alacaklar ertelenmifl finansman gelirinden netlefltirilmifl olarak
tafl›n›rlar. Ertelenmifl finansman geliri netlefltirilmifl ticari alacaklar, orijinal fatura de¤erinden kayda al›nan alacaklar›n izleyen dönemlerde elde edilecek
tutarlar›n›n etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplan›r. Belirlenmifl faiz oran› olmayan k›sa vadeli alacaklar, orijinal etkin faiz oran›n›n etkisinin
çok büyük olmamas› durumunda, fatura de¤erleri üzerinden gösterilmifltir (Not 7).

Grup, ödenmesi gereken tutarlar› tahsil edemeyecek oldu¤unu gösteren bir durumun söz konusu olmas› halinde ticari alacaklar için bir alacak risk
karfl›l›¤› oluflturulur. Söz konusu bu karfl›l›¤›n tutar›, alaca¤›n kay›tl› de¤eri ile tahsili mümkün tutar aras›ndaki farkt›r. Tahsili mümkün tutar,
teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek tutarlar da dahil olmak üzere beklenen nakit girifllerinin, bafllang›çta oluflan alaca¤›n orijinal etkin faiz
oran› esas al›narak iskonto edilen cari de¤eridir.

fiüpheli alacak tutar›na karfl›l›k ayr›lmas›n› takiben, flüpheli alacak tutar›n›n tamam›n›n veya bir k›sm›n›n tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar
ayr›lan flüpheli alacak karfl›l›¤›ndan düflülerek di¤er gelirlere kaydedilir.

3.4 Stoklar

Stoklar, sat›fl› gerçeklefltirme maliyetlerinden ar›nd›r›lm›fl makul de¤er ya da maliyet bedelinden düflük olan› ile de¤erlenir. Stoklara dahil edilen maliyeti
oluflturan unsurlar malzeme, iflçilik ve genel üretim giderleridir. Maliyet, a¤›rl›kl› ortalama metodu ile hesaplanmaktad›r (Not 12). 

3.5 Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller ve ilgili amortisman

Mal ve hizmetlerin üretiminde kullan›lmak veya idari maksatlarla veya ifllerin normal seyri esnas›nda sat›lmak yerine, kira elde etmek veya de¤er
kazanmas› amac›yla veya her ikisi için tutulan araziler ve binalar yat›r›m amaçl› gayrimenkuller olarak s›n›fland›r›l›r. Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller
(araziler hariç) do¤rusal amortisman metoduyla amortismana tabi tutulmufltur. Yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin amortisman dönemleri, tahmin edilen
faydal› ömürleri esas al›narak, 50 y›l olarak belirlenmifltir (Not 18). 

Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller olas› bir de¤er düflüklü¤ünün tespiti amac›yla incelenir ve bu inceleme sonunda yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin kay›tl›
de¤eri, geri kazan›labilir de¤erinden fazla ise, karfl›l›k ayr›lmak suretiyle kay›tl› de¤eri geri kazan›labilir de¤erine indirilir. Geri kazan›labilir de¤er, ilgili
yat›r›m amaçl› gayrimenkulün mevcut kullan›l›fl›ndan gelecek net nakit ak›mlar› ile net sat›fl fiyat›ndan yüksek olan› olarak kabul edilir.
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3.6 Maddi varl›klar ve ilgili amortisman

Maddi varl›klar sat›n al›m maliyet de¤erlerinden, birikmifl amortisman›n düflülmesi suretiyle gösterilmektedir. Maddi varl›klar do¤rusal amortisman
metoduyla amortismana tabi tutulmufltur (Not 19). Maddi varl›klar›n amortisman dönemleri, tahmin edilen faydal› ömürleri esas al›narak, afla¤›da
belirtilmifltir:

Binalar 25-50 y›l
Makina ve teçhizatlar 10-15 y›l
Mobilya ve demirbafllar 4-10 y›l
Motorlu araçlar 5 y›l
Özel maliyetler 5 y›l

Maddi varl›klar olas› bir de¤er düflüklü¤ünün tespiti amac›yla incelenir ve bu inceleme sonunda maddi varl›¤›n kay›tl› de¤eri, geri kazan›labilir de¤erinden
fazla ise, karfl›l›k ayr›lmak suretiyle kay›tl› de¤eri geri kazan›labilir de¤erine indirilir. Geri kazan›labilir de¤er, ilgili maddi varl›¤›n mevcut kullan›m›ndan
gelecek net nakit ak›mlar› ile sat›fl› gerçeklefltirme maliyetlerinden ar›nd›r›lm›fl makul de¤erin yüksek olan› olarak kabul edilir.

Maddi varl›klar›n sat›fl› dolay›s›yla oluflan kâr ve zararlar di¤er faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplar›na dahil edilirler.

Bak›m ve onar›m giderleri gerçekleflti¤i tarihte gider yaz›l›r. E¤er bak›m ve onar›m gideri ilgili aktifte geniflleme veya gözle görülür bir geliflme sa¤l›yorsa
aktiflefltirilir (Not 19).

3.7 Finansal kiralama

Tüm fayda ve risklerin üstlenildi¤i maddi varl›klar›n finansal kiralama yolu ile elde edilmesi Grup taraf›ndan finansal kiralama ad› alt›nda s›n›fland›r›l›r.
Finansal kiralamalar gerçeklefltirildikleri tarihte, kiralanan varl›¤›n piyasa de¤eri veya minimum finansal kiralama ödemelerinin bugünkü de¤erinin düflük
olan›ndan aktiflefltirilirler. Kira ödemeleri anapara ve faiz içeriyormufl gibi iflleme konulur.

Anapara kira ödemeleri yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe azalt›l›r. Faiz ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi boyunca konsolide gelir
tablosunda giderlefltirilir. Finansal kiralama sözleflmesi ile elde edilen maddi varl›klar, varl›¤›n faydal› ömrü boyunca amortismana tabi tutulur. 

3.8 fierefiye ve ilgili itfa pay›

Konsolide mali tablolarda, iktisap edilen flirketin net varl›klar›n›n makul de¤erindeki pay› ile sat›n alma fiyat› aras›ndaki fark› gösteren flerefiye ve negatif
flerefiye, 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçekleflen sat›n almalara iliflkin ise aktiflefltirilmifl ve do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak faydal› ömrü
üzerinden 31 Aral›k 2004 tarihine kadar itfa edilmifltir. UFRS 3-“‹flletme Birleflmeleri” çerçevesinde 31 Mart 2004 tarihinden sonra gerçekleflen sat›n
almalardan kaynaklanan flerefiye için amortisman muhasebesi uygulanmamakta, hesaplanan flerefiye gözden geçirilerek varsa de¤er düflüklü¤ü
ayr›lmaktad›r. Yine ayn› tarihten sonra gerçekleflen sat›n almalara iliflkin negatif flerefiye söz konusu ise bu tutar yeniden gözden geçirilir ve olufltu¤u
dönemde gelir olarak kaydedilir. UFRS 3 çerçevesinde, Grup, 31 Mart 2004 tarihinden sonra sona eren ilk y›ll›k hesap döneminin bafl›ndan itibaren (1 Ocak
2005), 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçekleflmifl ifllemlerden do¤an flerefiye tutar›n› itfa etmeyi durdurmufltur ve bu flerefiye tutar›na iliflkin herhangi
bir de¤er düflüklü¤ü olup olmad›¤›na yönelik olarak y›ll›k de¤erlendirme yap›lmaktad›r (Not 17).

3.9 Maddi olmayan varl›klar ve ilgili itfa pay›

fierefiye d›fl›nda maddi olmayan varl›klar edinilmifl bilgi sistemleri, imtiyaz haklar› ve tan›mlanm›fl di¤er haklardan oluflmaktad›r. Maddi olmayan
varl›klar, sat›n al›m maliyet de¤erlerinden tafl›n›r ve faydal› ömürleri olan 5 y›l boyunca do¤rusal olarak itfa edilirler (Not 20).

3.10 Önemli muhasebe tahminleri ve kararlar›

Mali tablolar›n haz›rlanmas›, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varl›klar ve yükümlülüklerin tutarlar›n›, flarta ba¤l› varl›klar›n ve yükümlülüklerin
aç›klamas›n› ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlar›n› etkileyebilecek tahmin ve varsay›mlar›n kullan›lmas›n› gerektirmektedir.
Bu tahmin ve varsay›mlar, fiirket yönetiminin mevcut olaylar ve ifllemlere iliflkin en iyi bilgilerine dayanmas›na ra¤men, fiili sonuçlar varsay›mlardan
farkl›l›k gösterebilir.
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3.11 Kurum kazanc› üzerinden hesaplanan vergiler

Dönemin kâr veya zarar› üzerindeki vergi yükümlülü¤ü, cari dönem vergisi ve ertelenen vergiyi içermektedir. Cari y›l vergi yükümlülü¤ü, dönem kâr›n›n
vergiye tabi olan k›sm› üzerinden ve bilanço tarihi itibariyle geçerli olan vergi oranlar› ile yürürlükteki vergi mevzuat› uyar›nca hesaplanan vergi
yükümlülü¤ünü ve geçmifl y›llardaki vergi yükümlülü¤ü ile ilgili düzeltme kay›tlar›n› içermektedir.

Ertelenen vergi, yükümlülük metodu kullan›larak, varl›klar›n ve yükümlülüklerin indirilebilir vergi matrah› ile bunlar›n mali tablolardaki kay›tl› tutar›
aras›nda oluflan geçici farklar üzerinden hesaplanmaktad›r. Ertelenen verginin hesaplanmas›nda yürürlükte olan vergi oranlar› kullan›lmaktad›r.

Bafll›ca geçici farklar, gelir ve giderlerin Not 2'de belirtilen mali tablo haz›rlama esaslar› çerçevesinde haz›rlanan bu konsolide mali tablolara göre ve vergi
kanunlar›na göre de¤iflik raporlama dönemlerinde muhasebeleflmesinden kaynaklanmaktad›r.

Ertelenen vergi yükümlülü¤ü vergiye tabi tüm geçici farklar için hesaplan›rken, indirilecek geçici farklardan oluflan ertelenen vergi varl›klar›, indirilecek
geçici fark›n kullan›labilece¤i ileride gerçekleflmesi beklenen vergiye tabi kârlar›n oluflmas› olas› görüldü¤ü sürece hesaplanmaktad›r. 

Ayn› vergi otoritesi taraf›ndan belirlenen gelir vergileri ile ilgili olan ertelenen vergi varl›klar› ve yükümlülükleri, karfl›l›kl› olarak birbirinden mahsup edilir.

3.12 Finansal borçlar

Finansal borçlar, al›nd›klar› tarihlerde, al›nan borç tutar›ndan ifllem giderleri ç›kart›ld›ktan sonraki de¤erleriyle kaydedilir. Finansal borçlar, müteakip
tarihlerde, etkin faiz yöntemiyle hesaplanm›fl iskonto edilmifl de¤erleri ile konsolide mali tablolarda takip edilirler. Finansal borç tutar› (ifllem giderleri
hariç) ile geri ödeme de¤eri aras›ndaki fark, konsolide gelir tablosunda borç süresince muhasebelefltirilir (Not 6). 

3.13 K›dem tazminat› karfl›l›¤›

Grup yürürlükteki Bas›n Mesle¤inde Çal›flanlar Aras›ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakk›ndaki Kanun (medya sektörü çal›flanlar› için) ve di¤er kanunlara
göre emeklilik dolay›s›yla veya istifa ve ‹fl Kanunu'nda belirtilen davran›fllar d›fl›ndaki sebeplerle istihdam› sona erdirilen çal›flanlara k›dem tazminat›
ödemekle yükümlüdür. K›dem tazminat› karfl›l›¤›, Grup'un çal›flanlar›n›n ‹fl Kanunu uyar›nca emekliye ayr›lmas›ndan do¤acak gelecekteki olas›
yükümlülüklerinin tahmini toplam karfl›l›¤›n›n aktüeryal varsay›mlar uyar›nca flimdiki zamana indirgenmifl de¤erini ifade eder (Not 23).

3.14 Karfl›l›klar

Grup, geçmiflteki ifllemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya geçerli bir yükümlülü¤ünün bulunmas› ve yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için kaynaklar›n
d›fla akmas›n›n gerekli olabilece¤i ve tutar için güvenilir bir tahminin yap›labilece¤i durumlarda karfl›l›klar oluflturur.

3.15 Sermaye ve temettüler

Adi hisseler, özsermaye olarak s›n›fland›r›l›r. Adi hisseler üzerinden da¤›t›lan temettüler, beyan edildi¤i dönemde kaydedilir. Al›nacak temettüler ise
temettü tahsil etme hakk›n›n ortaya ç›kt›¤› tarihte gelir olarak kaydedilir.

3.16 Yabanc› para cinsinden ifllemler 

Dönem içinde gerçekleflen yabanc› para cinsinden ifllemler, ifllem tarihlerinde geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› al›fl kurlar› üzerinden
çevrilmifltir. Yabanc› para ile ifade edilen parasal varl›k ve yükümlülükler, dönem sonunda geçerli olan döviz kurlar› üzerinden çevrilmifltir. Yabanc› para ile
ifade edilen parasal varl›k ve yükümlülüklerin çevrimlerinden do¤an kur fark› gelir ve giderleri, konsolide gelir tablosuna yans›t›lm›flt›r.
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3.17 Gelirlerin kaydedilmesi

Gazete sat›fl gelirleri da¤›t›m flirketi taraf›ndan gazetelerin bayilere sevk edildi¤i tarihte faturalanm›fl de¤erler üzerinden tahakkuk esas›na göre kaydedilir.
Reklam gelirleri ise reklamlar›n yay›nland›¤› tarihte faturalanm›fl de¤erler üzerinden tahakkuk esas›na göre kaydedilir. Kaydedilecek gelirin miktar›
güvenilir olarak ölçülebildi¤inde ve ifllemlerden kaynaklanan ekonomik faydalar olufltu¤unda, gelirler ilk olarak elde edilecek ya da elde edilebilir tutar›n
makul de¤eriyle kaydedilmektedir. Sat›fl ifllemi bir finansman ifllemini de içeriyorsa, sat›fl bedelinin makul de¤eri, alacaklar›n izleyen dönemlerde elde
edilecek tutarlar›n›n etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesiyle hesaplan›r. ‹skonto iflleminde kullan›lan faiz oran›, alaca¤›n nominal de¤erini ilgili mal veya
hizmetin peflin sat›fl fiyat›na indirgeyen faiz oran›d›r. Sat›fl bedelinin nominal de¤eri ile makul de¤er aras›ndaki fark, finansman geliri olarak ilgili
dönemlere kaydedilir. Net sat›fllar, mallar›n fatura edilmifl bedelinin, iskonto, indirim ve komisyonlar›n düflülmesi suretiyle hesaplan›r. Gazete sat›fl
iadeleri geçmifl deneyimler ve di¤er ilgili veriler çerçevesinde karfl›l›k ayr›lmas›yla sat›fl›n gerçekleflti¤i tarih itibariyle kaydedilir.

Faiz Geliri:

Faiz geliri etkin faiz getirisi yöntemi üzerinden hesaplanan tahakkuk esas›na göre kaydedilir.

Kira Geliri:

Kira gelirleri tahakkuk esas›na göre kaydedilir.

Di¤er gelirler:

Di¤er gelirler, tahakkuk esas›na göre kaydedilir. 

3.18 Takas (“Barter”) anlaflmalar›

Benzer özellikler ve de¤ere sahip servis veya mallar›n takas edilmesi, has›lat do¤uran ifllemler olarak tan›mlanmaz. Farkl› özellikler ve de¤ere sahip servis
veya mallar›n takas edilmesi has›lat do¤uran ifllemler olarak tan›mlan›r. Has›lat, transfer edilen nakit ve nakit benzerlerini de dahil etmek suretiyle elde
edilen mal veya hizmetin makul de¤eri olarak de¤erlenir. Elde edilen mal veya hizmetin makul de¤erinin güvenilir bir flekilde belirlenemedi¤i durumlarda
has›lat, transfer edilen nakit ve nakit benzerlerini de hesaba katmak suretiyle verilen mal veya hizmetlerin makul de¤eri olarak de¤erlenir (Not 31). 

3.19 Hisse bafl›na kazanç

Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse bafl›na kazanç, net kâr›n, dönem boyunca ç›kar›lm›fl hisse senetlerinin a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesi ile
bulunmufltur.

Türkiye'de flirketler, sermayelerini hissedarlar›na geçmifl y›l karlar›ndan da¤›tt›klar› “bedelsiz hisse” yolu ile art›rabilmektedirler (Not 26). Bu tip “bedelsiz
hisse” da¤›t›mlar›, hisse bafl›na kazanç hesaplamalar›nda, ihraç edilmifl hisse gibi de¤erlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullan›lan a¤›rl›kl›
ortalama hisse adedi, hisse senedi da¤›t›mlar›n›n geçmifle dönük etkilerini de hesaplayarak bulunmufltur (Not 42).

Temettü da¤›t›lmas›n›n söz konusu olmas› durumunda hisse bafl›na düflecek kazanç hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedi üzerinden de¤il, mevcut hisse
senedi adedi dikkate al›narak belirlenecektir.

3.20 Nakit ve nakit benzeri de¤erler 

Nakit ve nakit benzeri de¤erler, nakit, banka mevduatlar› ve tutar› belirli nakde kolayca çevrilebilen k›sa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve de¤erindeki
de¤iflim riski önemsiz olan vadesi 3 ay veya daha k›sa olan yat›r›mlar› içermektedir (Not 4). 

3.21 Netlefltirme

‹çerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, konsolide mali tablolarda ayr› gösterilir. Önemli olmayan tutarlar,
esaslar› veya fonksiyonlar› aç›s›ndan birbirine benzeyen kalemler itibariyle toplulaflt›r›larak gösterilir. ‹fllem ve olay›n özünün mahsubu gerekli k›lmas›
sonucunda, bu ifllem ve olay›n net tutarlar üzerinden gösterilmesi veya varl›klar›n, de¤er düflüklü¤ü düflüldükten sonraki tutarlar› üzerinden izlenmesi,
mahsup edilmeme kural›n›n ihlali olarak de¤erlendirilmez. Grup'un normal ifl ak›fl› içinde gerçeklefltirdi¤i ifllemler sonucunda, “Has›lat” bafll›kl› k›sm›nda
tan›mlanan has›lat d›fl›nda elde etti¤i gelirler, ifllem veya olay›n özüne uygun olmas› flart›yla, net de¤erleri üzerinden gösterilir.
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3.22 Karfl›laflt›rmal› bilgiler

31 Aral›k 2006 tarihli konsolide mali tablolar›n sunumu ile uygunluk sa¤lamas› için geçmifl dönem mali tablolar›nda gerekli s›n›fland›rma ifllemleri
yap›lm›flt›r.

3.23 Finansal enstrümanlar ve finansal risk yönetimi 

Faiz haddi riski

Grup, faize duyarl› varl›k ve borçlar› sebebiyle faiz oran› riskine aç›kt›r. Bu riskler faiz oran›na duyarl› varl›k ve borçlar›n birbirlerini dengelemesi yoluyla
yönetilmektedir.

Fonlama riski

Mevcut ve ileriye dönük borçlanma ihtiyaçlar›, fonlama kabiliyeti yüksek kaliteli borç veren kurulufllardan yeterli fonlama taahhütlerinin sa¤lanmas›
yoluyla yap›lmaktad›r.

Kredi riski

Finansal aktiflerin mülkiyeti karfl› taraf›n sözleflme flartlar›n› yerine getirememe riskini beraberinde getirir. Bu riskler her bir borçlu için kredi miktar›n›n
s›n›rland›r›lmas› ile kontrol edilir. Borçlu taraflar›n say›ca çok olmas› dolay›s›yla kredi riski büyük ölçüde da¤›t›lmaktad›r.

Kur riski

Grup, döviz cinsinden borçlar›n›n ve alacaklar›n›n YTL'ye çevriminde kullan›lan kur oranlar›n›n de¤iflimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Bu risk yabanc›
para pozisyonu analizi ile izlenmektedir (Not 29).

Finansal enstrümanlar›n makul de¤eri

Makul de¤er, bir finansal enstrüman›n zorunlu bir sat›fl veya tasfiye ifllemi d›fl›nda gönüllü taraflar aras›ndaki bir cari ifllemde, el de¤ifltirebilece¤i tutar
olup, e¤er varsa kote edilen ve s›¤ olmayan bir piyasada belirlenmifl fiyat ile en iyi flekilde belirlenir. 

Grup, finansal enstrümanlar›n tahmini makul de¤erlerini, hali haz›rda mevcut piyasa bilgileri ve uygun de¤erleme yöntemlerini kullanarak belirlemifltir.
Ancak piyasa bilgilerini de¤erlendirip gerçek de¤erleri tahmin edebilmek yorum gerektirmektedir. Sonuç olarak sunulan tahminler, her zaman, grubun
cari bir piyasa iflleminde elde edebilece¤i de¤erlerin göstergesi olamayabilir.

Afla¤›daki yöntem ve varsay›mlar, makul de¤eri belirlenebilen finansal enstrümanlar›n makul de¤erinin tahmininde kullan›lm›flt›r: 

Parasal varl›klar

Dönem sonu kurlar›yla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul de¤erlerinin, kay›tl› de¤erlerine yak›n oldu¤u öngörülmektedir. 

Nakit ve nakit benzeri de¤erler dahil, makul de¤erleri güvenilir bir flekilde bulunamayan baz› finansal varl›klar›n, makul de¤erlerinin, k›sa vadeli olmalar›
ve alacak kay›plar›n›n ihmal edilebilir olmas› dolay›s›yla kay›tl› de¤erlerine yak›n oldu¤u öngörülmektedir. 

Ticari alacaklar›n kay›tl› de¤erlerinin, ilgili flüpheli alacak karfl›l›klar›yla beraber makul de¤eri yans›tt›¤› tahmin edilmektedir.

Parasal borçlar

Ticari borçlar›n kay›tl› de¤erlerinin, makul de¤erlerini yans›tt›¤› öngörülmektedir.

Krediler ve di¤er parasal borçlar›n k›sa vadeli olmalar› nedeniyle makul de¤erlerinin kay›tl› de¤erlerine yaklaflt›¤› kabul edilmektedir.

De¤iflik faiz oranlar›na sahip yabanc› para uzun vadeli krediler bilanço tarihinde döviz kuru ile YTL'ye çevrilmifl olup, makul de¤erleri kay›tl› de¤ere
yaklaflmaktad›r.
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3.24 Nakit ak›m›n›n raporlanmas›

Nakit ak›m tablosunda, döneme iliflkin konsolide nakit ak›mlar› iflletme, yat›r›m ve finansman faaliyetlerine dayal› bir biçimde s›n›fland›r›larak raporlan›r.

‹flletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›mlar›, Grup'un esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›mlar›n› gösterir. 

Yat›r›m faaliyetleriyle ilgili nakit ak›mlar›, Grup'un yat›r›m faaliyetlerinde (varl›k yat›r›mlar› ve finansal yat›r›mlar) kulland›¤› ve elde etti¤i nakit ak›mlar›n›
gösterir. 

Finansman faaliyetlerine iliflkin nakit ak›mlar›, Grup'un finansman faaliyetlerinde kulland›¤› kaynaklar› ve bu kaynaklar›n geri ödemelerini gösterir.

Nakit ve nakit benzeri de¤erler, nakit ve banka mevduat› ile tutar› belirli nakde kolayca çevrilebilen k›sa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya
daha k›sa olan yat›r›mlar› içermektedir (Not 4).

3.25 Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kâra iliflkin herhangi bir duyuru veya di¤er seçilmifl finansal bilgilerin kamuya aç›klanmas›ndan sonra ortaya ç›km›fl
olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yay›m› için yetkilendirilme tarihi aras›ndaki tüm olaylar› kapsar.

Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar›n ortaya ç›kmas› durumunda, konsolide mali tablolara al›nan tutarlar› bu yeni duruma
uygun flekilde düzeltir.

NOT 4-HAZIR DE⁄ERLER

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle kasa ve nakit de¤erlerin detay› afla¤›daki gibidir:

2006 2005
Kasa 430.374 547.574
Bankalar

-vadesiz mevduatlar 961.578 4.439.820
-vadeli mevduatlar 89.396.513 145.808.861
-bloke mevduatlar 51.034.707 1.765.117

141.823.172 152.561.372

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle konsolide nakit ak›m tablolar›nda gösterilen nakit ve nakit benzeri de¤erler afla¤›da gösterilmifltir.

2006 2005 2004
Kasa ve bankalar 141.823.172 152.561.372 72.005.960
Bloke mevduatlar (51.034.707) (1.765.117) (1.988.868)
Eksi: Faiz tahakkuklar› (746.484) (1.830.795) (1.007.063)

90.041.981 148.965.460 69.010.029

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle nakit ve nakit benzeri varl›klar›n 51.034.707 YTL'lik (2005: 1.765.117 YTL) tutar› Grup'un Not 34 de aç›klanan ba¤l› ortakl›k
al›m›nda kullanaca¤› banka kredisi ile ilgili olarak bloke edilmifltir ve bu nedenle kullan›ma haz›r de¤ildir. 
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Vadeli mevduatlar›n, bloke vadeli mevduatlar dahil, kalan vadelerine göre analizi afla¤›da gösterilmifltir:

2006 2005
0-1 ay 74.043.035 65.091.364
1-3 ay 15.353.478 68.423.985
3-6 ay 51.034.707 14.058.629
6-12 ay - -

140.431.220 147.573.978

31 Aral›k 2006 tarihinde YTL vadeli mevduatlar›n a¤›rl›kl› ortalama faiz oran› %20,0'dir (2005: %17,9). Yabanc› para vadeli mevduatlar›n a¤›rl›kl› ortalama
faiz oran› %4,9'dur (2005: %3,9). 

NOT 5-MENKUL KIYMETLER

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihi itibariyle makul de¤er de¤iflimleri gelir tablosuna yans›t›lan finansal varl›klar›n detay› afla¤›daki gibidir:

2006 2005
Hazine bonolar› ve devlet tahvilleri 23.056.445 17.725.328

23.056.445 17.725.328

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle hazine bonolar› ve devlet tahvillerinin makul de¤erlerinin belirlenmesinde 29 Aral›k 2006 tarihindeki ikinci seans sonu
itibariyle bekleyen güncel emirler aras›ndaki en iyi al›fl fiyat› kullan›lm›flt›r. 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle devlet tahvili ve hazine bonolar›n›n a¤›rl›kl›
ortalama faiz oran› %19,8'dir (2005: %14,5). 

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, makul de¤er de¤iflimleri gelir tablosuna yans›t›lan finansal varl›klar›n kalan vadelerine göre analizi afla¤›da
gösterilmifltir. 

2006 2005
31-90 gün - 16.951.754
91-180 gün 15.623.355 517.125
181-365 gün 7.433.090 256.449
365 günden sonras› - -

23.056.445 17.725.328

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle makul de¤er de¤iflimleri gelir tablosuna yans›t›lan finansal varl›klar›n içerisinde bloke ve rehin finansal varl›klar
mevcut de¤ildir.
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NOT 6-F‹NANSAL BORÇLAR

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle finansal borçlar›n detay› afla¤›daki gibidir:

A¤›rl›kl› ortalama Orijinal
efektif faiz oran› (%) yabanc› para YTL

2006 2005 2006 2005 2006 2005
K›sa vadeli finansal borçlar

- ABD Dolar› 6,8 6,0 1.048.544 509.127 1.473.835 683.147
- Euro - 4,7 - 3.884.318 - 6.166.355
- YTL - - - 59.354 - 59.354

Toplam 1.473.835 6.908.856

Uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›sm›
- Euro 5,8 6,3 2.303.982 2.143.214 4.265.823 3.402.353
- ABD Dolar› 8,3 7,7 615.081 26.940.301 864.558 36.148.496
- Di¤er 5,0 4,0 419.760 421.179 482.849 429.097

Toplam 5.613.230 39.979.946

Uzun vadeli finansal borçlar
- Euro 4,6 5 11.594.235 13.067.925 21.466.727 20.745.331
- ABD Dolar› 7,6 5,6 11.700.023 3.313.131 16.445.553 4.445.559
- Di¤er 5,0 4,0 969.000 1.356.600 1.114.640 1.382.104
- YTL - - - 5.626 - 5.626

Toplam uzun vadeli finansal borçlar 39.026.920 26.578.620

Uzun vadeli finansal borçlar›n geri ödeme plan› afla¤›da belirtilmifltir:

Y›l 2006 2005
2007 - 5.974.308
2008 10.409.261 5.640.906
2009 15.437.951 6.588.541
2010 4.899.532 1.777.813
2011 7.631.437 1.144.436
2012 ve sonras› 648.739 5.452.616

Toplam 39.026.920 26.578.620

HÜRR‹YET GAZETEC‹L‹K VE MATBAACILIK A.fi.
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NOT 7-T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle ertelenmifl finansman gelirlerinden netlefltirilmifl k›sa vadeli ticari alacaklar afla¤›daki gibidir:

2006 2005
Ticari alacaklar 143.681.111 138.266.941
Alacak senetleri ve çekler 27.040.392 21.555.165
Kredi kartlar› alacaklar› 147.877 72.253

170.869.380 159.894.359

Kazan›lmam›fl finansman gelirleri (2.048.613) (2.094.040)

168.820.767 157.800.319

Eksi: fiüpheli alacaklar karfl›l›¤› (12.901.857) (10.616.655)

Ticari alacaklar 155.918.910 147.183.664

Grup'un Do¤an Faktoring Hizmetleri A.fi. (“Do¤an Faktoring”) ile imzalad›¤› faktoring anlaflmas› uyar›nca, Grup'a ait reklam ve yay›nlarla ilgili 105.564.252
YTL (2005: 101.384.480 YTL) tutar›ndaki ticari alaca¤› Do¤an Faktoring taraf›ndan takip edilmektedir. Grup'un Do¤an Faktoring taraf›ndan takip edilen
alacaklar› için vadeli sat›fllardan kaynaklanan tahakkuk etmemifl finansman geliri tutar› 2.048.613 YTL (2005: 2.094.040 YTL) uygulanan etkin y›ll›k faiz
oran› %17'dir (2005: %19).

fiüpheli alacaklara ayr›lan karfl›l›klar›n dönem içindeki hareketi afla¤›daki gibidir:

2006 2005
1 Ocak 10.616.655 6.229.530
Y›l içinde ayr›lan karfl›l›klar (Not 38) 2.839.659 4.586.026
Y›l içindeki tahsilatlar (386.867) (198.901)
Ba¤l› ortakl›k al›mlar› (167.590) -

31 Aral›k 12.901.857 10.616.655

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle uzun vadeli ticari alacaklar afla¤›daki gibidir:

2006 2005
Verilen depozito ve teminatlar 334.638 222.212

334.638 222.212

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle ticari borçlar afla¤›daki gibidir:

2006 2005
K›sa vadeli ticari borçlar 40.980.909 38.537.093
Borç senetleri 8.109.871 677.068

49.090.780 39.214.161

HÜRR‹YET GAZETEC‹L‹K VE MATBAACILIK A.fi.
31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T
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2006 2005
Tedarikçilere ödenecek uzun vadeli ticari borçlar 78.001.254 30.747.373

Tedarikçilere ödenecek uzun vadeli borçlar, makine ve teçhizat al›m› ile ilgilidir. Tedarikçilere ödenecek uzun vadeli ticari borçlar›n a¤›rl›kl› ortalama faiz
oran› ABD Dolar› için %5,2, Euro için %4,1, ‹sviçre Frang› için %2,7'dir (31 Aral›k 2005: ABD Dolar›:%4,4, Euro:%3,3, ‹sviçre Frang› %4,0).

Uzun vadeli borçlar›n geri ödeme plan› afla¤›da belirtilmifltir:

Y›l 2006 2005
2007 - 11.072.872
2008 15.020.381 10.008.851
2009 15.410.227 5.683.074
2010 10.818.150 3.982.576
2011 10.408.457 -
2012 26.344.039 -

78.001.254 30.747.373

NOT 8-F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle finansal kiralama borçlar› afla¤›daki gibidir:

2006 2005
K›sa vadeli finansal kiralama borçlar› 4.620.935 1.791.072
Uzun vadeli finansal kiralama borçlar› 8.066.629 3.724.463

12.687.564 5.515.535

Uzun vadeli finansal kiralama borçlar›n›n geri ödeme plan› afla¤›da belirtilmifltir:

Y›l 2006 2005
2007 - 1.863.233
2008 2.593.785 1.036.556
2009 2.520.474 356.903
2010 2.283.778 291.509
2011 ve sonras› 668.592 176.262

8.066.629 3.724.463

Uzun vadeli finansal kiralama borçlar›n›n a¤›rl›kl› ortalama faiz oran› ABD Dolar› için %6,5, Euro için %5 'dir (31 Aral›k 2005: Euro:%6).

HÜRR‹YET GAZETEC‹L‹K VE MATBAACILIK A.fi.
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NOT 9-‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR

i) ‹liflkili taraf bakiyeleri:

a) ‹liflkili taraflardan alacaklar:

K›sa vadeli ticari alacaklar:

2006 2005
Do¤an Gazetecilik A.fi. (“Do¤an Gazetecilik”) 7.476.577 6.647.801
Ifl›l ‹thalat ‹hracat Mümessillik A.fi. (“Ifl›l ‹thalat”) 5.951.581 269
Do¤an Media 3.594.097 1.934.083
Milliyet Verlags und Handels GmbH (“Milliyet Verlags”) 2.876.395 2.573.517
Do¤an Müzik Kitapç›l›k A.fi.(“DMK”) (*) 2.617.516 1.378.094
DTV Haber ve Görsel Yay›nc›l›k A.fi. (“Kanal D”) 2.479.688 669.527
Do¤an Burda Dergi Yay›nc›l›k ve Pazarlama A.fi. (“DB”) 1.730.095 2.082.015
Eko TV Televizyon Yay›nc›l›k A.fi. (“Eko TV”) 1.525.463 289.687
Do¤an Müzik Yap›m ve Ticaret A.fi. (“DMC”) 1.223.151 1.723.542
Medyanet ‹letiflim Reklam Pazarlama ve Turizm A.fi. (“Medyanet A.fi.”) 1.175.485 -
Do¤an Da¤›t›m Sat›fl ve Pazarlama A.fi. (“Do¤an Da¤›t›m”) 1.081.093 5.891.252
Süper Kanal Televizyon Video Radyo Bas›n Yap›m

Yay›n Tan›t›m ve Haber Hizmetleri A.fi. (“Süper Kanal”) (**) 1.002.370 1.271.350
Milliyet Haber Ajans› A.fi.(“Milha”) 831.116 826.659
Do¤an D›fl Ticaret A.fi. (“Do¤an D›fl Ticaret”) 644.151 3.419.226
Hürriyet Ticari ve S›nai Pazarlama A.fi. (“Hürriyet Pazarlama”) (***) 605.598 -
Hür Servis 405.142 -
Do¤an Elektronik Turizm Sat›fl Pazarlama 

Hizmetleri ve Yay›nc›l›k A.fi. (“Do¤an Elektronik Turizm”) 379.175 2.636
D Market Ticaret A.fi. (“D Market”) 349.751 295.168
Dergi Pazarlama Planlama A.fi. 318.256 425.471
Ayd›n Do¤an Vakf› 310.149 262.572
Do¤an Egmont 293.208 88.096
Do¤an Kitapç›l›k 233.238 198.998
Do¤an Factoring 192.391 544.483
Katalog Yay›n ve Tan›t›m Hizmetleri A.fi. 40.608 1.623.940
Do¤an Yay›n (****) - 20.801.108
Do¤an TV - 1.691.312
Di¤er 1.229.712 683.532

38.566.006 55.324.338

(*) Grup'un DMK'dan alaca¤›n›n 615.600 YTL'lik k›sm› Hür Servis hisselerinin sat›fl›ndan kaynaklanmaktad›r.
(**) Grup'un Süper Kanal'dan olan alaca¤› Digital Hizmetler hisselerinin Pluton Televizyon ve Yay›nc›l›k A.fi.'ye sat›lmas› ve alaca¤›n Süper Kanal

taraf›ndan üstlenilmesinden do¤mufltur.
(***) Grup 18 May›s 2006 tarihinde Hürriyet Pazarlama hisselerinin tamam›n› Do¤an Holding'e satt›¤›ndan ilgili flirket konsolidasyon kapsam›ndan

ç›kar›lm›flt›r.
(****) Grup, 27 Ocak 2004 tarihinde Barclays Bank PLC bankas›ndan al›nan 15.000.000 ABD Dolar› tutar›nda, %7,63 faizli ve 27 Ocak 2006 vadeli krediyi,

ayn› koflullarla ortaklar›ndan Do¤an Yay›n'a kulland›rm›flt›r (Not 6). Bu kredi 27 Ocak 2006 tarihinde ödenmifltir.

HÜRR‹YET GAZETEC‹L‹K VE MATBAACILIK A.fi.
31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T
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b) ‹liflkili taraflara k›sa vadeli borçlar:

2006 2005
Do¤an ‹letiflim 792.070 238.836
Milta Turizm 742.178 127.736
Do¤a Televizyon ve Yay›nc›l›k A.fi. (“Do¤a TV”) 177.637 -
Hürbim Görsel Yay›nc›l›k A.fi. (“Hürbim”) 176.748 371.517
Do¤an Internet Yat›r›mlar› Ticaret A.fi. 168.037 168.037
Do¤an Yay›n 119.044 3.055.567
Do¤an Platform Yat›r›mlar› A.fi. 97.478 -
Petrol Ofisi 83.881 50.410
Do¤an TV 71.260 -
Born Investment Holding Company S.A. (“Born Investment”) (**) - 1.355.441
D-Yap› ‹nflaat Sanayi Ticaret A.fi. (*) - 1.328.584
Do¤an Daily News (***) - 358.446
Ifl›l Televizyon Yay›nc›l›k Yap›mc›l›k Sanayi ve Ticaret A.fi. (“Ifl›l TV”) - 324.293
Di¤er 459.524 1.083.556

2.887.857 8.462.423

(*) Grup'un ‹zmir'deki tesis inflaat›n›n hakedifl faturalar›ndan oluflmaktad›r.
(**) Grup'un Born Investment'a olan borcu finansal borç niteli¤indedir.
(***) Grup, Do¤an Daily News hisselerinin %94,25'ini 18 May›s 2006 tarihinde Do¤an Yay›n'dan sat›n alarak konsolidasyon kapsam›na dahil etmifltir.

ii) ‹liflkili taraflarla yap›lan önemli ifllemler: 

a) ‹liflkili taraflara önemli hizmet ve ürün sat›fllar›:

2006 2005
Do¤an Da¤›t›m 80.285.922 71.373.062
Do¤an Gazetecilik 27.077.352 26.483.403
Do¤an Media 15.086.538 14.685.174
DB 10.865.555 8.387.089
Kanal D 5.172.658 5.868.598
Eko TV 4.028.356 2.255.839
Milliyet Verlags 2.410.708 2.414.116
Do¤an Yay›n 2.340.830 1.633.691
Medyanet A.fi. 2.182.672 577.735
Petrol Ofisi 1.960.343 1.480.938
Ifl›l TV 1.687.567 4.779
DMK 1.339.072 379.490
Do¤an Egmont 1.122.967 990.016
Di¤er 6.308.020 3.964.287

161.868.560 140.498.217
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b) ‹liflkili taraflardan önemli hizmet ve mamul al›mlar›:

2006 2005
Ifl›l ‹thalat (*) 80.648.864 -
Do¤an D›fl Ticaret (*) 71.508.784 120.828.957
Do¤an Da¤›t›m (**) 20.378.465 15.415.750
Do¤an Yay›n 13.031.481 9.708.690
Kanal D 9.180.791 7.739.609
Milta Seyahat Acentas› ‹flletmecili¤i A.fi. (“Milta”) 6.224.364 1.600.662
Ifl›l TV 3.902.411 279.620
Do¤an ‹letiflim Telekomünikasyon Elektronik Servis

Hizmetleri Turizm ve Yay›nc›l›k A.fi. (“Do¤an Online”) 3.374.202 2.346.706
DB 2.427.481 652.448
Petrol Ofisi 1.580.971 845.443
Do¤a TV 1.459.824 -
D Yap›m Yay›n ve Reklamc›l›k A.fi 1.320.279 2.110.807
Do¤an Media 1.215.119 942.730
Eko TV 1.117.425 1.872.864
DMK 1.030.847 787.017
Hürbim 155.758 6.315.007
DMC - 1.146.912
Di¤er 6.212.518 5.277.699

224.769.584 177.870.921

(*) Grup bafll›ca hammaddelerini Do¤an D›fl Ticaret ve Ifl›l ‹thalat'tan sat›n almaktad›r.
(**) Do¤an Da¤›t›m, Grup'a gazete da¤›t›m hizmeti sa¤lamaktad›r. Do¤an Da¤›t›m'dan al›nan hizmet ve mamüller tutar›n›n içerisinde gazete iadeleri,

da¤›t›m ve nakliye hizmet giderleri yer almaktad›r. 

c) ‹liflkili taraflarla ilgili di¤er önemli ifllemler:

Di¤er gelirler:
2006 2005

Do¤an D›fl Ticaret 923.747 1.665.476
Do¤an Da¤›t›m 801.983 744.401
Ifl›l ‹thalat 679.710 38.061
DB 525.587 463.892
Do¤an Media 346.484 94.942
DMK 92.383 168.516
Do¤an ‹letiflim 80.224 149.952
Do¤an Yay›n 79.250 62.855
Katalog Yay›n 73.273 224.470
Do¤an Gazetecilik 38.607 296.355
Hürbim 28.459 25.844
Eko TV 770 468.536
D›flbank (*) - 2.537.935
Di¤er 356.532 875.661

4.027.009 7.816.896

(*) Do¤an Holding'in 11 Nisan 2005 tarihinde imzalad›¤› hisse al›m ve sat›m anlaflmas› çerçevesinde 4 Temmuz 2005 tarihi itibariyle Fortis Bank Nv-Sa'a
devredilmesi sebebiyle iliflkili taraf kapsam›ndan ç›km›flt›r. D›flbank'›n ad› devir sonras›nda Fortis Bank A.fi. olarak de¤iflmifltir.
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2006 2005
Di¤er giderler:
Do¤an Faktoring 1.077.855 1.010.912
Do¤an D›fl Ticaret 140.067 35.082
Do¤an Egmont 94.018 -
Di¤er 60.085 51.834

1.372.025 1.097.828

2006 2005
Maddi varl›k sat›fllar›:
Çamtepe ‹nflaat Yat›r›m Ticaret A.fi. (“Çamtepe”) (*) - 26.000.000
Di¤er - 29.617

- 26.029.617

(*) Grup, 2005 y›l›nda ‹stanbul fiiflli'deki makul de¤eri (ekspertiz de¤eri) 22.000.000 YTL olarak belirlenmifl 23.373 m2 arsas›n› 26.000.000 YTL
karfl›l›¤›nda bir iliflkili kurulufl olan Çamtepe'ye peflin olarak satm›flt›r.

2006 2005
Maddi varl›k al›mlar›:
D-yap› ‹nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. (*) 12.905.349 3.320.604
D-Market Elektronik Hizmet Ticaret A.fi. 530.637 185.744
Milta Turizm 81.324 -
Do¤an Online 46.211 -
Do¤an Kitapç›l›k 45.103 -
Do¤an Gazetecilik 44.136 1.000
Di¤er 2.500 169.429

13.655.260 3.676.777

(*) Grup'un ‹zmir'de yapt›rmakta oldu¤u bask› tesisinin hak edifl faturalar›ndan oluflmaktad›r.

2006 2005
Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yap›lan ödemeler 4.637.358 3.176.884

4.637.358 3.176.884

NOT 10-D‹⁄ER ALACAKLAR VE BORÇLAR

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle di¤er alacaklar afla¤›daki gibidir:

2006 2005
Peflin ödenen vergi ve fonlar (Not 41) 19.230.600 27.818.852
Personele verilen avanslar 3.330.671 2.968.780
‹fl avanslar› 1.256.820 1.424.800
Katma De¤er Vergisi (“KDV”) alaca¤› 442.857 478.605
Di¤er dönen varl›klar 179.237 1.252.951

24.440.185 33.943.988
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31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle di¤er borçlar afla¤›daki gibidir:

2006 2005
Ödenecek vergi ve fonlar 10.822.667 10.066.117
Gelecek aylara ait gelirler 1.962.603 759.823
Gider karfl›l›klar› 633.254 147.725
Personele borçlar 283.427 1.088.896
Di¤er 515.305 382.114

14.217.256 12.444.675

NOT 11-CANLI VARLIKLAR

Yoktur (2005: Yoktur).

NOT 12-STOKLAR

2006 2005
Promosyon stoklar› 3.880.348 1.782.370
Promosyon stoklar› de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (223.665) (132.939)

Promosyon stoklar›, net 3.656.683 1.649.431

Hammadde ve malzeme 12.130.464 9.610.672
Mamül mallar ve ticari emtia 1.593.437 4.010.044
Yar› mamül mallar 268.504 483.049
Hammadde al›m› için siparifl avanslar› 353.777 2.091.845
Di¤er stoklar - -

18.002.865 17.845.041

Promosyon stoklar›, kitap, cd gibi promosyon malzemelerinden oluflmaktad›r.

NOT 13-DEVAM EDEN ‹NfiAAT SÖZLEfiMELER‹ ALACAKLARI VE HAKED‹fi BEDELLER‹

Yoktur. (2005: Yoktur)
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NOT 14-ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹

Grup, ertelenen gelir vergisi varl›k ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin Not 2'de belirtilen mali tablolar›n haz›rlanma ilkeleri ve yasal mali tablolar›
aras›ndaki farkl› de¤erlendirilmelerin sonucunda ortaya ç›kan geçici farklar›n etkilerini dikkate alarak hesaplamaktad›r. Söz konusu geçici farklar
genellikle gelir ve giderlerin, Not 2'de belirtilen mali tablolar›n haz›rlanma ilkeleri ve vergi kanunlar›na göre de¤iflik raporlama dönemlerinde
muhasebeleflmesine yol açar.

2006 y›l›nda geçici farklar için uygulanacak oran %20'dir (2005: %30).

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle geçici farklar ve ertelenmifl vergi varl›¤›/(yükümlülü¤ü)'nün aç›klanan vergi oranlar› kullan›larak haz›rlanan
dökümü afla¤›daki gibidir:

Toplam Ertelenen vergi varl›klar›/
geçici farklar (yükümlülükleri)

2006 2005 2006 2005
K›dem tazminat› karfl›l›¤› 8.470.347 8.133.033 1.694.069 2.439.910
Ticari alacaklar ve iliflkili taraflardan 

alacaklar›n kay›tl› de¤eri ile vergi 
matrahlar› aras›ndaki net fark 1.463.176 1.498.918 292.636 449.675

Ertelenmifl gelirler 1.374.906 - 274.981 -
Finansal kiralama borçlar›n›n kay›tl› de¤eri ile

vergi matrahlar› aras›ndaki net fark 12.621.514 5.515.534 4.876.953 2.059.501
Di¤er, net 2.556.109 543.190 511.222 162.957
Ertelenen vergi varl›klar› 26.486.052 15.690.675 7.649.861 5.112.043

Maddi ve maddi olmayan varl›klar›n
kay›tl› de¤eri ile vergi matrahlar› 
aras›ndaki net fark (127.127.279) (120.922.579) (28.077.084) (36.857.871)

Di¤er, net (5.250.828) (1.155.543) (1.414.444) (418.415)
Ertelenen vergi yükümlülükleri (132.378.107) (122.078.122) (29.491.528) (37.276.286)

Ertelenen vergi yükümlülükleri, net (105.892.055) (106.387.447) (21.841.667) (32.164.243)

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren y›llara ait net ertelenen vergi hareketleri afla¤›da belirtilmektedir:

2006 2005
Ertelenen vergi yükümlülükleri-net
1 Ocak itibariyle 32.164.243 30.942.556

Konsolide gelir tablosundaki ertelenen vergi (geliri)/gideri (Not 41) (10.858.060) 1.221.687
Yabanc› para çevrim farklar› 232.051 -
Ba¤l› ortakl›klar sat›fl› 313.276 -
Ba¤l› ortakl›k al›m› (9.843) -

Ertelenen vergi yükümlülükleri-net, 31 Aral›k 21.841.667 32.164.243

HÜRR‹YET GAZETEC‹L‹K VE MATBAACILIK A.fi.
31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak ifade edilmifltir)
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NOT 15-D‹⁄ER DÖNEN/DURAN VARLIKLAR

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle di¤er dönen varl›klar afla¤›daki gibidir:

2006 2005
Peflin ödenen giderler 3.580.423 3.427.557
Gelir tahakkuklar› 1.498.013 306.255

5.078.436 3.733.812

NOT 16-F‹NANSAL VARLIKLAR

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle finansal varl›klar›n detay› afla¤›daki gibidir:

2006 2005
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar 6.079.239 4.362.682
‹fltirakler 4.683.331 7.676.708

10.762.570 12.039.390

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle sat›lmaya haz›r finansal varl›klar afla¤›daki gibidir:

% 2006 % 2005
Do¤an Havac›l›k San. ve Tic. A.fi. (“Do¤an Havac›l›k”) 9,00 4.513.093 9,00 2.893.093
Do¤an Faktoring 5,00 736.422 5,00 736.422
Do¤an D›fl Ticaret 1,75 346.040 1,75 346.040
Coats ‹plik Sanayi A.fi. 0,50 257.849 0,50 257.849
Hür Servis 19,00 169.166 - -
Di¤er - 56.669 - 129.278

6.079.239 4.362.682

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle ifltirakler afla¤›daki gibidir:

% 2006 % 2005
Do¤an Media 43,93 3.714.273 43,93 3.714.273
Yaysat 25,00 879.207 25,00 1.354.272
DYG ‹lan 20,00 89.851 20,00 122.019
Do¤an Kitapç›l›k - - 48,90 2.486.144

4.683.331 7.676.708

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren y›llara ait ifltirak hareketleri afla¤›daki gibidir:

2006 2005
1 Ocak 7.676.708 11.100.831
‹fltiraklerden gelen zararlar (Not 38) (505.276) (493.370)
‹fltiraklerden gelen kârlar 201.890
‹fltirak sat›fl› (2.689.991) (2.930.753)

31 Aral›k 4.683.331 7.676.708

HÜRR‹YET GAZETEC‹L‹K VE MATBAACILIK A.fi.
31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak ifade edilmifltir)
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NOT 17-POZ‹T‹F/NEGAT‹F fiEREF‹YE

31 Aral›k 2006 tarihinde sona eren dönemde pozitif flerefiye hareketi yoktur. 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle flerefiye 11.332.183 YTL tutar›ndad›r (2005:
11.332.183 YTL). Grup, flerefiye tutar›nda herhangi bir de¤er düflüklü¤ü olup olmad›¤›na yönelik olarak senede bir defa flerefiyenin olufltu¤u tarihte test
ve de¤erlendirme yap›p, varsa de¤er düflüklü¤ünü mali tablolara yans›tmaktad›r.

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UFRS 3-“‹fl Birleflmeleri” gere¤ince, flerefiyenin itfa edilmesi durdurulmufl ve yukar›da belirtildi¤i flekilde flerefiye için
de¤er düflüklü¤ü testi yap›lmas› söz konusu olmufltur.

NOT 18-YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER

31 Aral›k 2006 tarihinde sona eren y›lda yat›r›m amaçl› gayrimenkuller ve ilgili amortismanlar›nda gerçekleflen hareketler afla¤›daki gibidir:

De¤er 
düflüklü¤ü 31 Aral›k

1 Ocak 2006 ‹laveler Ç›k›fllar Transferler karfl›l›¤› 2006
Maliyet:
Arsalar, yeralt› ve yerüstü düzenleri 5.468.941 - - 4.096.554 - 9.565.495
Binalar 13.445.412 3.098.811 (8.838.699) - (1.806.438) 5.899.086
Toplam 18.914.353 3.098.811 (8.838.699) 4.096.554 (1.806.438) 15.464.581

Birikmifl amortisman:
Binalar 685.293 163.991 (604.432) - - 244.852
Toplam 685.293 163.991 (604.432) - - 244.852

Net kay›tl› de¤eri 18.229.060 15.219.729

31 Aral›k 2006 tarihinde sona eren döneme ait 163.991 YTL amortisman gideri sat›fllar›n maliyetine dahil edilmifltir.

31 Aral›k 2005 tarihinde sona eren y›lda yat›r›m amaçl› gayrimenkuller ve ilgili amortismanlar›nda gerçekleflen hareketler afla¤›daki gibidir:

De¤er 
düflüklü¤ü 31 Aral›k

1 Ocak 2005 ‹laveler Ç›k›fllar iptali 2005
Maliyet:
Arsalar, yeralt› ve yerüstü düzenleri 26.500.000 - (22.000.000) 968.941 5.468.941
Binalar 14.220.015 2.066.250 (4.687.232) 1.846.379 13.445.412
Toplam 40.720.015 2.066.250 (26.687.232) 2.815.320 18.914.353

Birikmifl amortisman:
Binalar 536.842 234.638 (86.187) - 685.293
Toplam 536.842 234.638 (86.187) - 685.293

Net kay›tl› de¤eri 40.183.173 18.229.060

31 Aral›k 2005 tarihinde sona eren y›la ait 234.638 YTL amortisman gideri sat›fllar›n maliyetine dahil edilmifltir.

HÜRR‹YET GAZETEC‹L‹K VE MATBAACILIK A.fi.
31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak ifade edilmifltir)
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NOT 19-MADD‹ VARLIKLAR 

31 Aral›k 2006 tarihinde sona eren y›la ait maddi varl›klar ve ilgili birikmifl amortismanlar›nda gerçekleflen hareketler afla¤›daki gibidir: 

Yabanc›
para çevrim Ba¤l› Ortakl›klar

1 Ocak 2006 farklar› ‹laveler Ç›k›fllar Transferler ‹laveler Ç›k›fllar 31 Aral›k 2006
Maliyet
Arsalar yeralt› ve yerüstü düzenleri 53.289.072 527.432 1.494.120 (609.160) (4.096.554) - - 50.604.910
Binalar 233.192.530 1.993.920 163.834 (9.945) 22.140.976 - (12.505.409) 244.975.906
Makine ve teçhizatlar 516.569.101 5.602.825 2.192.433 (9.917.371) 82.712.147 411.537 (84.274) 597.486.398
Motorlu araçlar 7.743.419 - 208.794 (780.611) - - (460.861) 6.710.741
Mobilya ve demirbafllar 72.489.899 122.710 2.682.549 (166.090) 987.281 703.916 (719.553) 76.100.712
Özel maliyetler 22.241.708 - 1.807.367 - - - - 24.049.075
Verilen avanslar 2.207.570 - 14.096.369 - (8.299.013) - - 8.004.926

907.733.299 8.246.887 22.645.466 (11.483.177) 93.444.837 1.115.453 (13.770.097) 1.007.932.668

Yap›lmakta olan yat›r›mlar 4.208.378 - 97.114.446 (20.668) (97.541.391) - - 3.760.765
911.941.677 8.246.887 119.759.912 (11.503.845) (4.096.554) 1.115.453 (13.770.097) 1.011.693.433

Birikmifl amortisman
Yer alt› ve yerüstü düzenleri 243.508 - 34.931 - - - - 278.439
Binalar 41.922.240 305.147 5.092.958 - - - (1.083.727) 46.236.618
Makine ve teçhizatlar 325.769.800 1.611.984 37.150.376 (6.073.880) - 209.876 (21.697) 358.646.459
Motorlu araçlar 2.454.957 - 1.177.051 (230.686) - - (107.723) 3.293.599
Mobilya ve demirbafllar 60.344.314 66.552 3.169.312 (133.050) - 399.621 (407.563) 63.439.186
Özel maliyetler 19.480.263 - 2.051.520 - - - - 21.531.783

450.215.082 1.983.683 48.676.148 (6.437.616) - 609.497 (1.620.710) 493.426.084

Net kay›tl› de¤eri 461.726.595 518.267.349

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle makine ve teçhizatlar grubu içinde yer alan ve finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi varl›klar›n net kay›tl› de¤eri
16.458.488 YTL (31 Aral›k 2005: 7.907.561 YTL) dir.

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle maddi varl›klar üzerinde rehin ve ipotek yoktur. (31 Aral›k 2005: 12.500 YTL).

31 Aral›k 2006 tarihinde sona eren döneme ait amortisman giderinin 40.862.339 YTL'si sat›lan mal›n maliyetine 7.813.809 YTL'si faaliyet giderlerine dahil
edilmifltir.

HÜRR‹YET GAZETEC‹L‹K VE MATBAACILIK A.fi.
31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak ifade edilmifltir)
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31 Aral›k 2005 tarihinde sona eren y›la ait maddi varl›klar ve ilgili birikmifl amortismanlar›nda gerçekleflen hareketler afla¤›daki gibidir: 

Yabanc›
para çevrim

1 Ocak 2005 farklar› ‹laveler Ç›k›fllar Transferler 31 Aral›k 2005
Maliyet
Arsalar yeralt› ve yerüstü düzenleri 45.034.400 (411.171) 4.250.315 (1.118.932) 5.534.460 53.289.072
Binalar 232.868.347 (1.508.620) 1.826.791 (934.285) 940.297 233.192.530
Makine ve teçhizatlar 490.890.410 (4.815.869) 16.120.241 (4.076.011) 18.450.330 516.569.101
Motorlu araçlar 5.384.686 - 590.312 (417.168) 2.185.589 7.743.419
Mobilya ve demirbafllar 69.022.818 (149.257) 1.635.373 (691.514) 2.672.479 72.489.899
Özel maliyetler 21.660.728 - 639.393 (71.491) 13.078 22.241.708
Verilen Avanslar 59.708 - 4.793.896 (2.646.034) - 2.207.570

864.921.097 (6.884.917) 29.856.321 (9.955.435) 29.796.233 907.733.299

Yap›lmakta olan yat›r›mlar 7.502.201 (242.015) 26.985.348 - (30.037.156) 4.208.378
872.423.298 (7.126.932) 56.841.669 (9.955.435) (240.923) 911.941.677

Birikmifl amortisman
Yeralt› ve yerüstü düzenleri 213.387 - 30.121 - - 243.508
Binalar 36.778.832 (6.515) 5.156.252 (6.329) - 41.922.240
Makine ve teçhizatlar 294.766.084 (2.010.371) 35.394.658 (2.380.571) - 325.769.800
Motorlu araçlar 2.191.374 - 653.707 (390.124) - 2.454.957
Mobilya ve demirbafllar 58.248.736 (246.326) 2.623.093 (281.189) - 60.344.314
Özel maliyetler 17.395.174 - 2.125.022 (39.933) - 19.480.263

409.593.587 (2.263.212) 45.982.853 (3.098.146) - 450.215.082

Net kay›tl› de¤eri 462.829.711 461.726.595

31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle makine ve teçhizatlar grubu içinde yer alan ve finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi varl›klar›n net kay›tl› de¤eri
7.907.561 YTL (31 Aral›k 2004: 7.820.768 YTL) dir.

31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle maddi varl›klar üzerindeki rehin ve ipotek tutarlar›n›n toplam› 12.500 YTL'dir (31 Aral›k 2004: 12.500 YTL).

31 Aral›k 2005 tarihinde sona eren döneme ait amortisman giderinin 36.757.037 YTL'si sat›lan mal›n maliyetine 9.225.899 YTL'si faaliyet giderlerine dahil
edilmifltir.

HÜRR‹YET GAZETEC‹L‹K VE MATBAACILIK A.fi.
31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak ifade edilmifltir)
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NOT 20-MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR 

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren y›llara ait maddi olmayan varl›klar ve ilgili itfa paylar›nda gerçekleflen hareketler afla¤›daki gibidir:

Ba¤l› ortakl›klar
1 Ocak 2006 ‹laveler Ç›k›fllar Transferler ‹laveler Ç›k›fllar 31 Aral›k 2006

Maliyet
Haklar 9.786.515 200.970 - - 626.578 (11.044) 10.603.019
Di¤er maddi olmayan varl›klar 3.811.917 1.058.348 (12.027) - - (406.360) 4.451.878

13.598.432 1.259.318 (12.027) - 626.578 (417.404) 15.054.897

Birikmifl amortisman
Haklar 9.192.399 218.789 - - 622.488 (10.878) 10.022.798
Di¤er maddi olmayan varl›klar 3.572.796 430.822 (2.542) - - (148.647) 3.852.429

12.765.195 649.611 (2.542) - 622.488 (159.525) 13.875.227

Net kay›tl› de¤eri 833.237 1.179.670

Ba¤l› ortakl›klar
1 Ocak 2005 ‹laveler Ç›k›fllar Transferler ‹laveler Ç›k›fllar 31 Aral›k 2005

Maliyet
Haklar 9.484.504 245.269 - 56.742 - - 9.786.515
Di¤er maddi olmayan varl›klar 3.286.958 610.333 (269.555) 184.181 - - 3.811.917

12.771.462 855.602 (269.555) 240.923 - - 13.598.432

Birikmifl amortisman
Haklar 8.724.276 468.123 - - - - 9.192.399
Di¤er maddi olmayan varl›klar 3.072.521 641.356 (141.081) - - - 3.572.796

11.796.797 1.109.479 (141.081) - - - 12.765.195

Net kay›tl› de¤eri 974.665 833.237

31 Aral›k 2006 tarihinde sona eren döneme ait itfa giderinin 649.611 YTL'si faaliyet giderlerine dahil edilmifltir (31 Aral›k 2005: 1.109.479 YTL).

NOT 21-ALINAN AVANSLAR

2006 2005
K›sa vadeli al›nan avanslar 1.080.121 960.188

1.080.121 960.188

K›sa vadeli al›nan avanslar düzenlenen kampanyalar için ve müflterilerden al›nan di¤er avanslardan oluflmaktad›r.

NOT 22-EMEKL‹L‹K PLANLARI

Yoktur (2005: Yoktur).

HÜRR‹YET GAZETEC‹L‹K VE MATBAACILIK A.fi.
31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak ifade edilmifltir)
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NOT 23-BORÇ KARfiILIKLARI

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle k›sa vadeli borç karfl›l›klar› afla¤›daki gibidir.

2006 2005
Dava ve tazminat karfl›l›klar› 6.240.306 14.504.574
Vergi karfl›l›¤› (Not 41) 20.369.940 33.693.658

26.610.246 48.198.232

Hukuki davalar için ayr›lan karfl›l›klar›n dönem içindeki hareketi afla¤›daki gibidir:

2006 2005
1 Ocak itibariyle 14.504.574 8.807.489
Dönem içinde ilaveler (Not 38) 9.697 5.697.085
Daha önce ayr›lan karfl›l›klar›n iptali (764.268) -
Karfl›l›klara iliflkin ödemeler (7.500.000) -
Ba¤l› ortakl›k sat›fllar›ndan dolay› ç›k›fllar (9.697) -

31 Aral›k 6.240.306 14.504.574

fiirket Vergi Dairesi Baflkanl›¤›'nca (“Vergi Dairesi”) muhtelif tarihlerde taraf›na tebli¤ edilen vergi ve ceza ihbarnamelerine iliflkin olarak ilgili vergi
mahkemeleri nezdinde iki adet dava açm›fl bulunmaktad›r.

Birinci dava ile ilgili olarak, Vergi Dairesi'nce 28 A¤ustos 2001 ve 17 Ekim 2001 tarihlerinde tebli¤ edilen vergi ve ceza ihbarnameleri ile sal›nm›fl bulunan
vergi ve cezalar›na karfl› Grup taraf›ndan haks›z tarhiyat yap›ld›¤› gerekçesiyle Vergi Mahkemesi nezdinde yasal süresi içerisinde dava aç›lm›flt›r. Vergi
Mahkemesi Grup'un talebini hakl› görerek sal›nan vergi ve cezalar›n 28 Mart 2002 tarihinde iptal ve terkinine karar vermifltir. Ancak, Vergi Dairesi Grup
lehine sonuçlanan mahkeme kararlar›n› temyiz etmifl, Dan›fltay nezdinde görülmekte olan temyiz davalar›n›n oy çoklu¤u (3'e karfl› 2) ile fiirket aleyhine
sonuçland›¤› 14 Haziran 2004 tarihinde ö¤renilmifltir. fiirket 22 Haziran 2004 tarihinde Vergi Mahkemesi'nin karar›n›n onanmas›na karar verilmesi (tashihi
karar) talebinde bulunmufltur. 

Fakat 30 Aral›k 2004 tarihinde Grup'un tashihi karar talebi, oy çoklu¤u ile reddedilmifltir. 6 May›s 2005 tarihinde Vergi Mahkemesi'nin Dan›fltay 4.
Daire'nin bu karar›na uyulmas›n› kararlaflt›rd›¤› ö¤renilmifltir. Grup, 25 May›s 2005 tarihinde Vergi Mahkemesi'nin bu uyma karar›n› da temyiz etmifltir.
Dan›fltay temyiz talebini k›smen kabul ederek yerel mahkemenin karar›n› bozmufltur. Bundan sonra yerel mahkemenin karar› beklenmektedir.

Ancak, Grup yerel mahkemeye iade edilen ve halen Mahkeme'nin nihai karar›n›n beklendi¤i dava ile ilgili olarak; ileride oluflabilecek iade talebi sakl›
kalmak kayd›yla, ihtilaf konusu olan ve ba¤l› olunan Vergi Dairesince hesaplanan 852.871 YTL kurumlar vergisi, 85.287 YTL fon pay›, 196.868 YTL kusur
cezas› ile 6.099.796 YTL gecikme faizi ihtilaf›n uzamas›nda bir kamu yarar› olmad›¤›n› dikkate al›narak ve Mahkeme'nin nihai karar›n› beklemeksizin 30
Aral›k 2006 tarihinde ödenmifltir. Söz konusu ödemenin tamam›, bu dava için ayr›lan “karfl›l›klar”dan karfl›lanm›flt›r. 

HÜRR‹YET GAZETEC‹L‹K VE MATBAACILIK A.fi.
31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak ifade edilmifltir)
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‹kinci dava ile ilgili olarak, Vergi Dairesi'nce 12 Kas›m 2003 tarihinde tebli¤ edilen vergi ve ceza ihbarnameleri ile sal›nm›fl bulunan vergi ve cezalara karfl›
fiirket taraf›ndan haks›z tarhiyat yap›ld›¤› gerekçesiyle Vergi Mahkemesi nezdinde yasal süresi içerisinde dava aç›lm›flt›r. Mahkeme, vergi inceleme
raporunda tarh› istenen 2001 y›l› Kurumlar Vergisi ve Fon Pay›n›n tasdikine, Kurumlar Vergisi ve Fon Pay›na iliflkin vergi ziya› cezas›n›n %50 oran›nda
azalt›larak al›nmas›na ve geçici verginin vergi ziya› cezas›n›n tamam›n›n kald›r›lmas›na 26 May›s 2004 tarihinde karar vermifltir. fiirket yönetimi, Vergi
Mahkemesi'nin bu karar›na karfl› 10 Eylül 2004 tarihinde Dan›fltay nezdinde temyiz ve yürütmenin durdurulmas› talebinde bulunmufltur. Dan›fltay,
toplam 10.329.985 YTL'lik vergi asl› ve cezas›n›n örtülü kazanç aktar›m› nedeniyle sal›nan 2.122.283 YTL'lik k›sm› için yürütmenin durdurulmas›na,
8.207.702 YTL'lik k›sm› için ise yürütmenin durdurulmas› isteminin reddine karar vermifltir. 29 Aral›k 2004 tarihinde, 8.207.702 YTL tutar›ndaki vergi asl›
ve cezas›ndan 2003 y›l› Nisan ay›nda ödenmifl 1.676.491 YTL tutar›ndaki vergi asl› mahsup edildikten sonra kalan 6.541.530 YTL'lik vergi asl› ve cezas› ile
7.210.655 YTL'lik gecikme faizi ödenmifl olup; vergi asl› ve ceza tutar› 6.541.530 YTL ayr›lan karfl›l›ktan mahsup edilerek; gecikme faizi tutar› 7.210.655
YTL ise do¤rudan gider olarak dikkate al›nmak suretiyle muhasebelefltirilmifltir.

Di¤er taraftan, Dan›fltay 10 Eylül 2004 tarihinde yap›lan temyiz talebini k›smen kabul ederek yerel mahkemenin karar›n› bozmufltur. Bundan sonra yerel
mahkemenin karar› beklenmektedir. 

Gelecekte davan›n tamamen veya k›smen Grup lehine sonuçlanmas› durumunda, bir önceki paragrafta gider olarak muhasebelefltirilen tutarlar›n, di¤er
faaliyet gelirleri olarak muhasebelefltirilmesi söz konusu olabilecektir.

Grup yönetimi, Grup hukuk müflavirinin de görüflü do¤rultusunda, her iki vergi davas›na iliflkin olarak,31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle 2.529.000 YTL
tutar›nda karfl›l›k ay›rm›flt›r.

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle uzun vadeli borç karfl›l›klar› afla¤›daki gibidir:

2006 2005
K›dem tazminat› karfl›l›¤› 8.470.347 8.133.033

8.470.347 8.133.033

Afla¤›da belirtilen yasal yükümlülükler haricinde, Grup'un herhangi bir emeklilik taahhüdü anlaflmas› bulunmamaktad›r.

Türk ‹fl Kanunu'na göre fiirket, bir hizmet y›l›n› doldurmak kayd›yla sebepsiz olarak ifline son verilen, askere ça¤r›lan, ölen veya 25 y›l (kad›nlar için 20 y›l)
hizmetini tamamlad›ktan sonra emekli olan ve emeklilik yafl›na ulaflan (kad›nlar için 58, erkekler için 60) personeline k›dem tazminat› ödemek ile
yükümlüdür. Ödenecek tutar, 31 Aral›k 2006 tarihinde, her hizmet y›l› için en fazla 1.857,44 YTL (2005: 1.727,15 YTL) ile s›n›rl› olmak üzere, bir ayl›k
maafla eflittir.

Di¤er taraftan Bas›n Mesle¤inde Çal›flanlar Aras›ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakk›ndaki Kanun'a göre Grup bu kanuna tabi ve gazetecilik mesle¤inde en
az 5 y›l çal›flm›fl her personeline herhangi bir sebep dolay›s›yla ifl akdinin feshi halinde k›dem tazminat› ödemekle mükelleftir. Ödenecek tazminat
çal›fl›lan her sene için 30 günlük ücret tutar› ile s›n›rland›r›lm›flt›r. Ayr›ca Grup, e¤er çal›flan kendi iste¤iyle 1 y›l çal›flt›ktan sonra iflten ayr›l›rsa 40 günlük
maafl› kadar, e¤er Grup çal›flan› iflten ç›kar›rsa 50 günlük maafl› kadar ödeme yapar. Ayl›k maafl tutar›, y›l içindeki tüm nakit ve nakit olmayan
ödemelerinin toplam tutar›n›n 12'ye bölünmesi ile bulunur.

K›dem tazminat› karfl›l›¤› yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de¤ildir ve herhangi bir fonlama flart› bulunmamaktad›r. 

K›dem tazminat› karfl›l›¤›, Grup'un çal›flanlar›n›n emekli olmas›ndan do¤an gelecekteki olas› yükümlülü¤ün bugünkü de¤erinin tahmini üzerinden
kay›tlara yans›t›lm›flt›r. 
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Not 2'de belirtilen mali tablolar›n haz›rlanma ilkeleri, k›dem tazminat› karfl›l›¤›n› tahmin etmek için aktüer de¤erleme yöntemlerinin gelifltirilmesini
öngörmektedir. Buna göre toplam karfl›l›¤›n hesaplanmas›na yönelik afla¤›daki varsay›mlar yap›lm›flt›r.

2006 2005
‹skonto oran› (%) 5,71 5,49
Emeklilik olas›l›¤›n›n tahmini için devir h›z› oran› (%) 90 90

Temel varsay›m, enflasyon ile orant›l› olarak her y›ll›k hizmet için 1.857,44 YTL (2005: 1.727,15 YTL) olan tavan karfl›l›¤›n artmas›d›r. Böylece uygulanan
iskonto oran› enflasyonun beklenen etkilerinden ar›nd›r›lm›fl gerçek oran› gösterir. Grup'un k›dem tazminat› karfl›l›¤›, k›dem tazminat› tavan› her alt› ayda
bir ayarland›¤› için, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren 1.960,69 YTL (1 Ocak 2006: 1.770,62 YTL) üzerinden hesaplanmaktad›r.

K›dem tazminat› karfl›l›¤›n›n y›l içindeki hareketleri afla¤›daki gibidir:

2006 2005
1 Ocak 8.133.033 7.054.348

Y›l içindeki art›fl 2.134.079 1.247.443
Ba¤l› ortakl›k sat›n al›m› nedeniyle ilaveler 49.219 -
Y›l içindeki ödemeler ve iptal edilen karfl›l›klar (1.615.032) (168.758)
Ba¤l› ortakl›k sat›fllar›ndan dolay› ç›k›fllar (230.952) -

31 Aral›k 8.470.347 8.133.033

NOT 24-ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIfiI (KÂR) / ZARAR

Y›l içerisindeki ana ortakl›k d›fl› paylardaki de¤iflimler afla¤›daki gibidir: 

2006 2005
1 Ocak 3.451.810 3.225.852
Ana ortakl›k d›fl› paylardan gelen net kâr (1.298.698) 225.958
Ba¤l› ortakl›k hisse al›mlar›ndan do¤an ana ortakl›k d›fl› pay 31.667 -
Ba¤l› ortakl›k sat›fllar› (2.073.639) -

31 Aral›k 111.140 3.451.810
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NOT 25-SERMAYE/KARfiILIKLI ‹fiT‹RAK SERMAYE DÜZELTMES‹

fiirket, SPK'ya kay›tl› olan flirketlerin yararland›¤› kay›tl› sermaye sistemini benimsemifl ve nominal de¤eri 1.000 TL olan nama yaz›l› hisselerle temsil
edilen kay›tl› sermayesi için bir limit tespit etmifltir. ‹mtiyazl› hisse senedi bulunmamaktad›r. fiirket'in 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle taahhüt
edilmifl, tarihi ve ödenmifl sermayesi afla¤›da gösterilmifltir:

2006 2005
Kay›tl› sermaye limiti (tarihi) 800.000.000 500.000.000
Tarihi ödenmifl sermaye 416.742.560 416.742.560

Türkiye'deki flirketler, mevcut hissedarlar›na bedelsiz hisse senedi ihraç etti¤i takdirde kay›tl› sermayesindeki s›n›r› aflabilir.

Hissedarlar›n yap›s› afla¤›da belirtilmifltir:

2006 Pay (%) 2005 Pay (%)
Do¤an Yay›n Holding A.fi. 250.045.536 60 250.045.536 60
Halka arz edilen 166.697.024 40 166.697.024 40

416.742.560 416.742.560

Sermaye düzeltmesi 77.198.813 77.198.813

Toplam ödenmifl sermaye 493.941.373 493.941.373

Sermaye düzeltmesi, ödenmifl sermayeye yap›lan nakit ve nakit muadili ilavelerin en son bilanço tarihindeki sat›n alma gücüyle yeniden de¤erleme
etkisini ifade eder.

NOT 26-SERMAYE YEDEKLER‹

fiirket'in 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle sermaye yedekleri kalemi içinde yer alan özsermaye enflasyon düzeltme farklar›n›n detay› afla¤›daki
gibidir:

2006 2005
Özsermaye Özsermaye

enflasyon enflasyon
Tarihi Endekslenmifl düzeltmesi Tarihi Endekslenmifl düzeltmesi

de¤erler de¤erler farklar› de¤erler de¤erler farklar›
Sermaye 416.742.560 493.941.373 77.198.813 416.742.560 493.941.373 77.198.813
Yasal yedekler 18.679.778 22.581.010 3.901.232 13.322.675 17.223.907 3.901.232
Ola¤anüstü yedekler 52.713.095 52.884.020 170.925 26.317.495 26.488.420 170.925

Toplam 488.135.433 569.406.403 81.270.970 456.382.730 537.653.700 81.270.970
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NOT 27-KÂR YEDEKLER‹

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle kâr yedeklerinin detay› afla¤›daki gibidir: 

2006 2005
Yasal Yedekler 18.679.778 13.322.675
Ola¤anüstü Yedekler 52.713.095 26.317.495
Yabanc› Para Çevrim Farklar› 501.968 (1.210.058)

71.894.841 38.430.112

NOT 28-GEÇM‹fi YILLAR KÂRLARI

Kanuni defterlerdeki birikmifl kârlar, afla¤›da belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde da¤›t›labilirler. Türk Ticaret Kanunu'na göre, yasal yedekler
birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayr›l›r. Türk Ticaret Kanunu'na göre birinci tertip yasal yedekler, fiirket'in ödenmifl sermayesinin
%20'sine ulafl›l›ncaya kadar, kanuni net kâr›n %5'i olarak ayr›l›r. ‹kinci tertip yasal yedekler ise ödenmifl sermayenin %5'ini aflan da¤›t›lan kâr›n
%10'udur. Türk Ticaret Kanunu'na göre, yasal yedekler ödenmifl sermayenin %50'sini geçmedi¤i sürece sadece zararlar› netlefltirmek için kullan›labilir,
bunun d›fl›nda herhangi bir flekilde kullan›lmas› mümkün de¤ildir.

Halka aç›k flirketler, temettü da¤›t›mlar›n› SPK'n›n öngördü¤ü flekilde afla¤›daki gibi yaparlar:

1 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Seri:XI No:25 say›l› tebli¤ uyar›nca Not 2'de belirtilen mali tablo haz›rlama esaslar›na uygun olarak
haz›rlanan mali tablolara göre hesaplanan y›ll›k faaliyetlerden elde edilen kârlar dikkate al›nmak üzere, da¤›t›labilir kâr›n en az %20'si oran›nda kâr
da¤›t›m› zorunlulu¤u getirilmifltir. Bu da¤›t›m flirketlerin genel kurullar›n›n alaca¤› karara ba¤l› olarak nakit olarak ya da da¤›t›labilir kâr›n %20'sinden
afla¤› olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi da¤›t›lmas› suretiyle gerçeklefltirilebilecektir.
Birinci temettü tutar›n›n mevcut ç›kar›lm›fl sermayenin %5'inden az olmas› durumunda söz konusu tutar da¤›t›lmadan flirket bünyesinde
b›rak›labilecektir.

Seri: XI, No: 25 say›l› tebli¤ uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi sonucunda özsermaye kalemlerinden “Sermaye, Emisyon
Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Ola¤anüstü Yedekler” kalemlerine bilançoda kay›tl› de¤erleri ile yer verilir. Bu hesap kalemlerinin
düzeltilme farklar› toplu halde özsermaye grubu içinde “özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar›” hesab›nda yer al›r.

Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar› sadece bedelsiz sermaye art›r›m› veya zarar mahsubunda; ola¤anüstü yedeklerin kay›tl› de¤erleri ise, bedelsiz
sermaye art›r›m›, nakit kâr da¤›t›m› ya da zarar mahsubunda kullan›labilecektir. Ayr›ca, iç kaynaklardan yap›lacak sermaye art›r›mlar›nda SPK muhasebe
uygulamalar› sonucunda bulunan tutarlar ile kanuni kay›tlardaki tutarlardan düflük olan› esas al›nacakt›r.

Yukar›daki hususa göre fiirket'in Seri: XI, No:25 say›l› tebli¤ine göre özsermaye tablosu afla¤›daki gibidir:

2006 2005
Sermaye 416.742.560 416.742.560
Yasal yedekler 18.679.778 13.322.675
Ola¤anüstü yedekler 52.713.095 26.317.495
Özsermaye enflasyon düzeltme farklar› 81.270.970 81.270.970
Yabanc› para çevrim farklar› 501.968 (1.210.058)
Net dönem kâr› 104.157.463 87.008.178
Geçmifl y›l kârlar› 28.614.352 46.394.397

Toplam özsermaye 702.680.186 669.846.217
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NOT 29-YABANCI PARA POZ‹SYONU

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle Grup taraf›ndan tutulan yabanc› para varl›klar›n ve borçlar›n YTL karfl›l›klar› afla¤›daki gibidir:

2006
ABD Dolar› Euro Di¤er Toplam Döviz

Varl›klar 
Kasa ve nakit benzeri de¤erler 83.909.876 14.232.097 77.627 98.219.600
Ticari ve iliflkili taraflardan alacaklar 789.837 606.277 63.756 1.459.870

Toplam 84.699.713 14.838.374 141.383 99.679.470

Yükümlülükler
K›sa vadeli finansal borçlar ve finansal kiralama borçlar› 2.367.603 8.857.548 482.849 11.708.000
K›sa vadeli ticari borçlar ve iliflkili taraflara borçlar 8.007.661 7.937.527 1.304.059 17.249.247
Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler 6.966 - - 6.966
Uzun vadeli finansal borçlar ve finansal kiralama borçlar› 16.485.414 29.493.495 1.114.640 47.093.549
Uzun vadeli borçlar 22.839.639 23.432.150 31.729.465 78.001.254
Toplam 49.707.283 69.720.720 34.631.013 154.059.016

Net pozisyon 34.992.430 (54.882.346) (34.489.630) (54.379.546)

2005
ABD Dolar› Euro Di¤er Toplam Döviz

Varl›klar 
Kasa ve nakit benzeri de¤erler 34.422.464 12.248.843 487.326 47.158.633
Ticari ve iliflkili taraflardan alacaklar 22.078.249 7.342.433 81.798 29.502.480
Di¤er dönen varl›klar 172 130 - 302
Toplam 56.500.885 19.591.406 569.124 76.661.415

Yükümlülükler
K›sa vadeli finansal borçlar ve finansal kiralama borçlar› 31.520.776 8.149.375 429.097 40.099.248
K›sa vadeli ticari borçlar ve iliflkili taraflara borçlar 7.046.339 16.028.311 2.517.097 25.591.747
Di¤er k›sa vadeli

yükümlülükler - 115.073 - 115.073
Di¤er borçlar 158.332 7.303 - 165.635
Uzun vadeli finansal borçlar ve 

finansal kiralama borçlar› 4.445.559 27.475.219 1.382.104 33.302.882
Uzun vadeli borçlar 20.466.713 9.319.100 961.560 30.747.373
Toplam 63.637.719 61.094.381 5.289.858 130.021.958

Net pozisyon (7.136.834) (41.502.975) (4.720.734) (53.360.543)

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle aktif ve pasifte yer alan döviz bakiyeleri flu kurlarla çevrilmifltir:1,4056 YTL= 1 ABD Dolar› ve 1,8515 YTL=1 Euro (2005:
1,3418 YTL= 1 ABD Dolar› ve 1,5875 YTL=1 Euro). 

NOT 30-DEVLET TEfiV‹K VE YARDIMLARI

Grup, 34.905.838 ABD Dolar'l›k ithal makine ve 739.909 YTL'lik yerli makine teçhizat yat›r›m› için 9 Eylül 2004 tarih, 76844 say›l› Yat›r›m Teflvik Belgesi
alm›flt›r. Belgedeki yat›r›m tamamlama tarihi 26 A¤ustos 2006 olup 1 y›l uzat›lm›flt›r. Belge kapsam›nda yap›lacak makine ithalat› Gümrük Vergisi ve
Toplu Konut Fonundan muaft›r ve KDV'den istisnad›r.
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NOT 31-KARfiILIKLAR, fiARTA BA⁄LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Yönetimin önemli zarar veya mükellefiyet beklemedi¤i taahhütler ve ar›zi mesuliyetler afla¤›da özetlenmifltir:

Para Orijinal Orijinal
birimi döviz 2006 döviz 2005

a) Verilen teminatlar:
Teminat mektuplar› YTL 9.627.090 9.627.090 16.043.766 16.043.766

ABD Dolar› 76.819 103.076

Munzam senetler YTL 202.223 202.223 202.223 202.223

Teminat senetleri YTL 1.714 1.714 1.714 1.714

Verilen kefaletler ABD Dolar› 5.500.000 7.730.800 5.500.000 7.379.900
Euro 16.529.578 26.240.705
YTL 8.146.009 8.146.009 10.646.009 10.646.009

25.707.836 60.617.393

b) Verilen taahhütler:

Grup'un Not 34 de aç›kland›¤› üzere ba¤l› ortakl›k al›m› için kullanaca¤› banka kredileri ile ilgili olarak, 51.034.707 YTL tutar›nda blokeli finansal varl›k ve
banka mevduat› (2005: 1.765.117 YTL) bulunmaktad›r (Not 4).

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle maddi varl›klar üzerinde ipotek yoktur. (2005: 12.500 YTL) (Not 19).

c) Takas anlaflmalar›:

Grup, medya sektöründe yayg›n bir uygulama olan takas anlaflmalar› yapm›flt›r. Bu anlaflmalar mal ve hizmetlerin herhangi bir nakdi ödeme veya tahsilat
olmaks›z›n de¤iflimini kapsamaktad›r. 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle, Grup'un bu anlaflmalar çerçevesinde henüz kullan›lmam›fl 550.619 ABD Dolar›
(2005: 1.292.094 ABD Dolar›) tutar›nda reklam taahhüdü ve 794.526 ABD Dolar› (2005: 1.166.635 ABD Dolar›) tutar›nda mal ve hizmet alma hakk›
bulunmaktad›r.

d) Hukuki davalar:

Gruba karfl› aç›lan hukuki davalar 62.527.244 YTL tutar›ndad›r (2005: 59.953.100 YTL). 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle Grup hukuk davalar› için 3.711.306
YTL (2005: 9.311.002 YTL) tutar›nda karfl›l›k ay›rm›flt›r. Ayr›ca, Not 23.'de detayl› olarak aç›klanan vergi davalar›na iliflkin olarak ayr›lan karfl›l›k tutar›
2.529.000 YTL (2005: 5.193.752 YTL) olup, 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle toplam dava karfl›l›klar› tutar› 6.240.306 YTL'dir (2005: 14.504.574 YTL).

NOT 32-‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹

2006 ve 2005 y›llar›nda Grup bünyesinde ifl birleflmesi yoktur.

NOT 33-BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Yoktur (2005: Yoktur).
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NOT 34-B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR

Grup Ba¤l› Ortakl›k'lar›ndan Hollanda'da yerleflik Hurriyet Invest BV vas›tas›yla, hisseleri Global Depository Receipt (“GDR”) olarak Londra Borsas›'nda ifllem
görmekte olan Trader Media East Limited (“TME”) flirketi'nin sermayesini temsil eden, beheri 16 ABD cent nominal de¤erli 50.000.000 adet hissesinin
%67,30'una karfl›l›k gelen 33.649.091 adet hisseyi “gönüllü ça¤r›” yöntemini kullanarak, bir hisse için 10 ABD Dolar› ödemek suretiyle 29 Mart 2007' de
sat›n alm›flt›r. Grup %67,30 hissenin karfl›l›¤› olan 336.490.910 ABD Dolar›n› 30 Mart 2007' de ödemifl bulunmaktad›r.

TME Grubu, baflta emlak, otomotiv ve insan kaynaklar› olmak üzere, ç›kard›¤› günlük ve haftal›k gazeteler, dergiler ve internet siteleri vas›tas›yla sektörel
seri ilan yay›nc›l›¤› yapmakta olup; baflta Rusya olmak üzere çeflitli Do¤u Avrupa ülkelerinde faaliyette bulunmaktad›r. Bafll›ca Polonya, Macaristan,
H›rvatistan, Ukrayna, Kazakistan, Belarus ve Litvanya olmak üzere toplam 8 ülkede faaliyet göstermektedir.

Grup'un ana orta¤› Do¤an Yay›n, 28 fiubat 2007 ile 30 Mart 2007 tarihleri aras›nda %0,21 oran›nda fiirket hisse senedini borsadan sat›n alm›flt›r.

NOT 35-DURDURULAN FAAL‹YETLER

Yoktur (2005: Yoktur).

NOT 36-ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren y›llara ait sat›fl gelirlerinin detay› afla¤›daki gibidir.

2006 2005
Yurtiçi 599.697.605 557.527.756
Yurtd›fl› 32.674.942 27.647.178

Sat›fl gelirleri 632.372.547 585.174.934

Sat›fllar›n maliyeti (423.205.484) (375.570.681)

Brüt esas faaliyet kâr› 209.167.063 209.604.253

NOT 37-FAAL‹YET G‹DERLER‹

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren y›llara ait faaliyet giderleri afla¤›daki gibidir:

2006 2005
Reklam giderleri 32.674.404 27.186.885
Nakliye, depolama ve seyahat 24.086.000 18.639.162
Personel giderleri 15.139.165 14.308.926
Dan›flmanl›k giderleri 13.013.770 11.711.607
Promosyon giderleri 7.801.005 5.073.439
Amortisman ve itfa paylar› 8.463.420 10.335.379
Tamir ve bak›m giderleri 3.536.859 3.339.756
Ciro primleri 3.123.905 3.411.592
‹letiflim giderleri 2.613.933 2.567.713
Kira giderleri 2.575.302 2.621.430
Vergi, resim ve harçlar 2.153.971 1.762.690
Di¤er 7.006.757 5.036.021

122.188.491 105.994.600

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren y›llara ait Personel giderleri afla¤›daki gibi s›n›fland›r›lm›flt›r. 

2006 2005
Sat›fllar›n maliyeti 96.014.890 72.761.195
Faaliyet giderleri (Not 37) 15.139.165 14.308.926

111.154.055 87.070.121
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NOT 38-D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DER VE KÂR/ZARARLAR

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihinde sona eren y›llara ait di¤er faaliyetlerden gelir ve kârlar afla¤›daki gibidir:

2006 2005
Kur fark› geliri 25.027.121 14.445.542
Banka mevduat› faiz gelirleri 18.987.146 12.842.962
Vadeli sat›fllardan kaynaklanan vade fark› gelirleri 10.329.961 10.164.609
Ba¤l› ortakl›k sat›fl kârlar› (*) 9.964.443 589.833
Kira ve verilen bina hizmet gelirleri 3.909.884 3.748.621
Makul de¤er de¤iflikli¤i gelir tablosuna yans›t›lan

finansal varl›k faiz geliri, net 3.642.848 5.588.199
Ticari alacaklardan

kaynaklanan vade fark› gelirleri 2.477.490 2.425.989
‹ptal edilen karfl›l›klar 1.582.187 2.815.320
Maddi varl›k sat›fl kâr› 501.356 6.541.492
Di¤er 1.302.038 1.085.888

77.724.474 60.248.455

(*) Ba¤l› ortakl›k sat›fl kârlar› Hürriyet Pazarlama ve Orta Anadolu hisselerinin tamam›n›n Do¤an Holding'e Do¤an Kitapç›l›k hisselerinin Do¤an Egmont'a
sat›lmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren y›llara ait di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar afla¤›daki gibidir:

2006 2005
Kur fark› giderleri 21.224.988 7.370.290
Ba¤›fl ve yard›mlar 3.000.560 5.322.231
fiüpheli alacak karfl›l›k gideri 2.839.659 4.586.026
Maddi varl›k sat›fl zarar› 2.422.188 1.045.455
Ba¤l› ortakl›k al›m sat›m zararlar› 2.065.939 -
Banka komisyon ve faktoring giderleri 1.385.832 2.007.619
Ödenen cezalar ve tazminatlar 859.571 1.335.855
‹fltirak zararlar› 505.276 493.370
Hukuki davalar için ayr›lan karfl›l›klar 9.697 5.697.085
Di¤er 4.983.490 4.385.412

39.297.200 32.243.343

Grup'un 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren y›llar içerisinde kamu yarar›na, çeflitli vak›f ve derneklere yapm›fl oldu¤u ba¤›fllar ve yard›mlar›n
detay› afla¤›daki gibidir:

2006 2005
Erzurum ve Erzincan'da ö¤renci yurdu yap›m› 1.989.555 1.500.000
Milli E¤itim Bakanl›¤› 400.124 -
Ayd›n Do¤an Vakf› 35.952 2.794.665
Pakistan afet yard›m merkezi - 682.200
Di¤er 574.929 345.366

3.000.560 5.322.231
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NOT 39-F‹NANSMAN G‹DERLER‹

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihinde sona eren y›llara ait finansman giderleri afla¤›daki gibidir:

2006 2005
Faiz gideri 8.455.820 6.217.237
Kur fark› gideri 4.264.408 3.248.047

12.720.228 9.465.284

NOT 40-NET PARASAL POZ‹SYON KÂRI/(ZARARI)

Yoktur (2005: Yoktur).

NOT 41-VERG‹LER

2006 2005
Ödenecek kurumlar ve gelir vergisi (Not 23) 20.369.940 33.693.658
Eksi: peflin ödenen vergiler (Not 10) (19.230.600) (27.818.852)

Vergi yükümlülü¤ü, net 1.139.340 5.874.806

Ertelenen vergi yükümlülükleri 29.491.528 37.276.286
Ertelenen vergi varl›klar› (7.649.861) (5.112.043)

Ertelenen vergi yükümlülü¤ü, net 21.841.667 32.164.243

Türk vergi mevzuat›, ana ortakl›k olan fiirket'in Ba¤l› Ortakl›klar› ve ‹fltiraklerini konsolide etti¤i mali tablolar› üzerinden vergi beyannamesi vermesine
olanak tan›mamaktad›r. Bu sebeple bu konsolide mali tablolara yans›t›lan vergi karfl›l›klar›, tam konsolidasyon kapsam›na al›nan tüm flirketler için ayr›
ayr› hesaplanm›flt›r. 

Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 say›l› yasa ile de¤iflmifltir. Söz konusu 5520 say›l› yeni Kurumlar Vergisi Kanunu'nun pek çok
hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü¤e girmifltir. Buna göre Türkiye'de kurumlar vergisi oran› %20'dir (2005:%30). Kurumlar vergisi
oran› kurumlar›n ticari kazanc›na vergi yasalar› gere¤ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar›nda yer alan istisna (ifltirak
kazançlar› istisnas›, yat›r›m indirimi istisnas› vb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrah›na uygulan›r. (GVK Geçici
61. madde kapsam›nda yararlan›lan yat›r›m indirimi istisnas› olmas› halinde yararlan›lan istisna tutar› üzerinden hesaplan›p ödenen %19,8 oran›ndaki
stopaj hariç).

Türkiye'deki bir iflyeri ya da daimi temsilcisi arac›l›¤› ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye'de yerleflik kurumlara ödenen kâr paylar›na (temettüler)
stopaj uygulanmaz. Bunlar›n d›fl›nda kalanlara yap›lan temettü ödemeleri %15 oran›nda stopaja tabidir. Kâr›n sermayeye ilavesi, kâr da¤›t›m› say›lmaz. 

fiirketler üçer ayl›k mali kârlar› üzerinden %20 (2005:%30) oran›nda geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ay›n 10'uncu gününe kadar beyan
edip 17'nci günü akflam›na kadar öderler. Y›l içinde ödenen geçici vergi o y›la ait olup izleyen y›l verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden
hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba ra¤men ödenmifl geçici vergi tutar› kalm›fl ise bu tutar nakden iade al›nabilece¤i gibi devlete
karfl› olan herhangi bir baflka mali borca da mahsup edilebilir.

30 Aral›k 2003 tarihinde Resmi Gazete'de yay›mlanan, 5024 say›l› Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nda De¤ifliklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun (“5024 say›l› Kanun”), kazançlar›n› bilanço esas›na göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin mali tablolar›n›
1 Ocak 2004 tarihinden bafllayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmas›n› öngörmektedir. An›lan yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yap›labilmesi
son 36 ayl›k kümülatif enflasyon oran›n›n (D‹E TEFE art›fl oran›n›n) %100'ü ve son 12 ayl›k enflasyon oran›n›n (D‹E TEFE art›fl oran›n›n) %10'u aflmas›
gerekmektedir. 2005 y›l› için söz konusu flartlar sa¤lanmad›¤› için enflasyon düzeltmesi yap›lmam›flt›r.

Türkiye'de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa¤lamak gibi bir uygulama bulunmamaktad›r. Kurumlar vergisi beyannameleri
hesap döneminin kapand›¤› ay› takip eden dördüncü ay›n 25 inci günü akflam›na kadar ba¤l› bulunulan vergi dairesine verilir. 
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Vergi incelemesine yetkili makamlar befl y›l zarf›nda muhasebe kay›tlar›n› inceleyebilir ve hatal› ifllem tespit edilirse ödenecek yap›lacak vergi tarhiyat›
nedeniyle vergi miktarlar› de¤iflebilir.

Türk vergi mevzuat›na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aflmamak kayd›yla dönem kurum kazanc›ndan indirilebilirler. Ancak, mali
zararlar, geçmifl y›l kârlar›ndan mahsup edilemez.

Kurumlar›n tam mükellefiyete tabi bir baflka kurumun sermayesine ifltirakten elde ettikleri temettü kazançlar› (yat›r›m fonlar›n›n kat›lma belgeleri ile
yat›r›m ortakl›klar› hisse senetlerinden elde edilen kâr paylar› hariç) kurumlar vergisinden istisnad›r.

Anonim flirketlerin kurulufllar›nda veya sermayelerini art›rd›klar› s›rada ç›kard›klar› hisse senetlerinin itibari de¤erlerinin üzerinde elden ç›kar›lmas›ndan
sa¤lanan emisyon primi kazançlar› kurumlar vergisinden istisnad›r.

Kanuni ve ifl merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim veya limited flirket mahiyetindeki bir flirketin (esas faaliyet konusu finansal kiralama veya her nevi
menkul k›ymet yat›r›m› olanlar hariç) sermayesine, kazanc›n elde edildi¤i tarihe kadar devaml› olarak en az bir y›l süreyle %10 veya daha fazla oranda
ifltirak eden kurumlar›n, bu ifltiraklerin kanunî veya ifl merkezinin bulundu¤u ülke vergi kanunlar› uyar›nca en az %15 oran›nda (esas faaliyet konusu
finansman temini veya sigortac›l›k olanlarda en az, Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oran›nda) kurumlar vergisi benzeri vergi yükü tafl›yan ve elde
edildi¤i vergilendirme dönemine iliflkin y›ll›k kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer ettikleri ifltirak
kazançlar› kurumlar vergisinden istisnad›r.

Kurumlar›n yurt d›fl›nda bulunan ifl yerleri veya daimi temsilcileri (esas faaliyet konusu finansal kiralama veya her nevi menkul k›ymet yat›r›m› olanlar
hariç) arac›l›¤› ile elde ettikleri ve ifl yeri veya daimi temsilcinin bulundu¤u ülke vergi kanunlar› uyar›nca en az %15 oran›nda (esas faaliyet konusu
finansman temini veya sigortac›l›k olanlarda en az Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oran›nda) kurumlar vergisi benzeri bir vergi yükü tafl›yan ve
elde edildi¤i vergilendirme dönemine iliflkin y›ll›k kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer ettikleri kazançlar›
kurumlar vergisinden istisnad›r.

Kurumlar›n, en az iki tam y›l süreyle aktiflerinde yer alan ifltirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakk›, kurucu senedi ve intifa senetleri
sat›fl›ndan do¤an kazançlar›n›n %75'i kurumlar vergisinden istisnad›r. ‹stisnadan yararlanmak için söz konusu kazanc›n pasifte bir fon hesab›nda
tutulmas› ve 5 y›l süre ile iflletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Sat›fl bedelinin sat›fl›n yap›ld›¤› y›l› izleyen ikinci takvim y›l› sonuna kadar tahsil
edilmesi gerekir.

Uzun y›llard›r uygulanmakta olan ve en son mükelleflerin belli bir tutar› aflan sabit k›ymet al›mlar›n›n %40'› olarak hesaplad›klar› yat›r›m indirimi
istisnas›na 30 Mart 2006 tarihli 5479 say›l› yasa ile son verilmifltir. Ancak, sözkonusu yasa ile Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 69. madde uyar›nca
gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 2005 tarihi itibariyle mevcut olup, 2005 y›l› kazançlar›ndan indiremedikleri yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar› ile;

a) 24 Nisan 2003 tarihinden önce yap›lan müracaatlara istinaden düzenlenen yat›r›m teflvik belgeleri kapsam›nda, 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun 9
Nisan 2003 tarihli ve 4842 say›l› Kanunla yürürlükten kald›r›lmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'nc› maddeleri çerçevesinde bafllan›lm›fl yat›r›mlar› için
belge kapsam›nda 1 Ocak 2006 tarihinden sonra yapacaklar› yat›r›mlar›,

b) 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun mülga 19'uncu maddesi kapsam›nda 1 Ocak 2006 tarihinden önce bafllanan yat›r›mlarla ilgili olarak, yat›r›mla
iktisadi ve teknik bak›mdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yap›lan yat›r›mlar›, 

nedeniyle, 2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacaklar› yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar›n›, yine bu tarihteki mevzuat
hükümleri (vergi oran›na iliflkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 y›llar›na ait kazançlar›ndan indirebilirler.

Dolay›s› ile ticari kâr rakam› içinde yer alan yukar›da say›lan nitelikteki kazançlar kurumlar vergisi hesab›nda dikkate al›nm›flt›r.

Kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde yukar›da yer alan istisnalar yan›nda ayr›ca Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8, 9 ve 10. maddeleri ile Gelir Vergisi
Kanunu'nun 40. madde hükmünde belirtilen indirimler de dikkate al›n›r.
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31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren y›llara ait net vergi gideri / (geliri) afla¤›da özetlenmifltir:

2006 2005
Cari 20.684.913 33.693.658
Ertelenen (10.858.060) 1.221.687

9.826.853 34.915.345

31 Aral›k 2006 tarihinde sona eren y›la ait konsolide gelir tablosundaki cari dönem vergi gideri ile konsolide vergi ve ana ortakl›k d›fl› paylar öncesi kârlar
üzerinden cari vergi oran› kullan›larak hesaplanacak vergi giderinin mutabakat› afla¤›daki gibidir:

Vergi ve ana ortakl›k d›fl› paylar öncesi kâr 112.685.618

%20 etkin vergi oran›ndan hesaplanan cari dönem vergi gideri 22.537.124
Farkl› ülkelerdeki farkl› vergi oranlar›ndan kaynaklanan farklar 430.619
Vergiye konu olmayan giderler 2.389.148
Vergiye konu olmayan gelirler (4.658.764)
Etkin vergi oran› de¤iflikli¤i etkisi (10.310.624)
Di¤er (560.650)

Cari dönem vergi gideri 9.826.853

NOT 42-H‹SSE BAfiINA KAZANÇ

Hisse bafl›na kâr miktar›, net dönem kâr›n›n fiirket hisselerinin dönem içindeki a¤›rl›kl› ortalama pay adedine (416.742.560 adet) bölünmesiyle hesaplan›r.
Hesaplamas› afla¤›daki gibidir:

2006 2005
Net kâr 104.157.463 87.008.178
Ç›kar›lm›fl adi hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedi (Beheri 1 YTL) 416.742.560 416.742.560
Hisse bafl›na kazanç 0,250 0,209

NOT 43-NAK‹T AKIM TABLOSU

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren y›llara ait konsolide nakit ak›m tablolar›nda yer alan iflletme varl›k ve yükümlülüklerindeki de¤iflimlerinin
detay› afla¤›daki gibidir:

2006 2005
Ticari alacaklardaki de¤iflim (19.299.830) (31.079.526)
‹liflkili taraflardan alacaklardaki de¤iflim 9.939.228 (433.064)
Menkul k›ymetlerdeki de¤iflim (5.350.784) 16.092.477
Stoklardaki de¤iflim (6.581.584) (1.074.544)
Di¤er dönen varl›klardaki de¤iflim (789.456) (10.288.356)
Ticari borçlardaki de¤iflim 22.453.307 (2.831.271)
‹liflkili taraflara borçlardaki de¤iflim 4.347.555 2.872.018
Di¤er k›sa vadeli yükümlülüklerdeki de¤iflim 2.397.999 2.908.734

7.116.435 (23.833.532)

NOT 44-MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA MAL‹ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB‹L‹R VE ANLAfiILAB‹L‹R OLMASI
AÇISINDAN GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER HUSUSLAR 

Yoktur (2005: Yoktur).

HÜRR‹YET GAZETEC‹L‹K VE MATBAACILIK A.fi.
31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [“YTL”] olarak ifade edilmifltir)
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HÜRR‹YET GAZETEC‹L‹K VE MATBAACILIK A.fi.

MAL‹ TABLOLARIN KABULÜNE ‹L‹fiK‹N YÖNET‹M KURULU'NUN
KARAR TAR‹H‹: 06.04.2007
KARAR SAYISI : 2007/17

01.01.2006-31.12.2006 HESAP DÖNEMINE A‹T MAL‹ TABLO VE D‹PNOTLARA ‹L‹fiK‹N 
KABUL BEYANI

(SERMAYE P‹YASASI KURULUNUN SER‹:X, NO:22 NUMARALI TEBL‹⁄‹N ‹K‹NC‹ 
KISMININ  26. MADDES‹ GERE⁄‹NCE) 

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac›l›k A.fi'nin, 01.01.2006-31.12.2006 hesap dönemine ait ba¤›ms›z denetimden geçmifl, SPK'nun Seri:XI No:25 Tebli¤i
hükümleri dahilinde ve Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› ile uyumlu olarak haz›rlanan; sunum esaslar› SPK'n›n 10.12.2004 tarih ve 1604 say›l›
Karar› uyar›nca belirlenen konsolide mali tablo ve dipnotlar› taraf›m›zdan incelenmifl olup,

- Görev ve sorumluluk alan›m›zda sahip oldu¤umuz bilgiler çerçevesinde gerçe¤e ayk›r› bir aç›klama ya da aç›klaman›n yap›ld›¤› tarih itibariyle yan›lt›c›
olmas› sonucunu do¤urabilecek herhangi bir eksiklik içermedi¤i,

- Sahip oldu¤umuz bilgiler çerçevesinde, raporun iliflkin oldu¤u dönem itibariyle, mali tablolar›n ve rapordaki di¤er bilgilerin ortakl›¤›n mali durumu ve
faaliyet sonuçlar› hakk›nda gerçe¤i do¤ru bir biçimde yans›tt›¤›,

tespit olunmufltur. 

SONER GED‹K AHMET TOKSOY HAL‹L ÖZKAN
Yönetim Kurulu Üyesi Mali ‹fller Grup Baflkan› Mali ‹fller Müdürü
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