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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.




