
 
TARİH :09/01/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 

09.01.1998 tarihli toplantisinda, çikarilmiş sermayenin, 202.714.801.294 
TL'si gayrimenkul satiş karindan, 1.200.000.000 TL'si maliyet artiş 
fonundan, 457.729.128.994 TL'si olağanüstü yedeklerden, 
42.126.635.761 TL'si iştirakler yeniden değerleme değer artiş 
fonundan, 4.232.979.433.951 TL'si yeniden değerleme değer artiş 
fonundan karşilanmak suretiyle toplam 4.936.750.000.000 TL (%250) 
bedelsiz artirilarak 1.974.700 milyon TL'den 6.911.450 milyon TL'ye 
yükseltilmesinin kararlaştirildiği bildirilmiştir. 

                

 
TARİH :14/01/1998 

HURGZ İktisat Bankasi T.A.Ş.’nin Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş. ile 

ilgili olarak gönderdiği 14.01.1998 tarihli yazisi aşağiya çikarilmiştir. 
“Konu: Sermaye Piyasasi Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayili Tebliği 
uyarinca yapilan açiklamadir.  
İktisat Bankasi T.A.Ş., 14.01.1998 tarihinde Mepaş Medya Pazarlama 
A.Ş.’nin sahip olduğu 53.000.000.000,-TL. nominal değerdeki ve 
107161-107691 seri numarali Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş. 
hisse senetlerini 34.000,-TL. birim fiyatla Borsa dişindan satin almiş 
olup, toplam satiş tutari 1.802.000.000.000,-TL.’dir. Birim satiş fiyatinin 
hesaplanmasinda İMKB’de son 15 günde oluşan ağirlikli ortalama 
fiyatlarin ortalamasi esas alinmiş ve Borsa tarafindan izin verilen fiyat 
araliği kullanilmiştir. Hisse senetlerinin bedelleri karşiliğindaki tutar, 
Mepaş’a peşin ödenmiştir. Satin alinan hisse senetleri, Hürriyet 
Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş.’nin sermayesinin % 2.684’üne tekabül 
etmekte olup, bu işlem sonrasinda İktisat Bankasi T.A.Ş.’nin Şirket 
sermayesindeki toplam payi % 14.345 olmuştur.” 

 
TARİH :26/01/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş.'nin çikarilmiş sermayesinin 

4.936.750 milyon TL bedelsiz arttirilmasi için Sermaye Piyasasi 
Kurulu'na 16.01.1998 tarihinde başvuruda bulunulduğu bildirilmiştir. 

                

 
TARİH :28/01/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş.  ortaklarindan Doğan Yayin 

Holding A.Ş.'nin 28.01.1998 tarihinde gelen yazisi aşağiya çikarilmiştir. 
“Konu: Sermaye Piyasasi Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayili Tebliği 

uyarinca yapilan açiklamadir.  
Portföyümüzde bulunan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş. 'nin 
31.500.000.000,-TL (% 1.60) nominal değerdeki hisse senetlerini, 6 ay 
içerisinde İMKB Toptan Satişlar Pazari'nda satmayi planliyoruz.  
Bu hisse senetlerinin satişi  Seri: VIII, No: 20 Tebliği'nin 6. maddesi 
kapsaminda tedavülde bulunan hisse senedi miktarini artirici satiş olup, 
hisse senetlerinin Seri: I, No: 22 Tebliği'nin 5. maddesinin son fikrasi 
kapsaminda kayda alinmasi için Kurul'a müracaat edilmiştir.” 

                

 
TARİH :05/02/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş.'nin 05.02.1998 tarihli yazisi 

aşağiya çikarilmiştir. 
“Konu: Sermaye Piyasasi Kurulu’nun Seri: VIII, No:20 sayili Tebliği 
uyarinca yapilan açiklamadir. 
Şirketimizce alinan teşvik belgeleri tasarlanan, proje halinde yapilmasi 
düşünülen yatirimlardir. Yönetim kurulumuzda henüz görüşülmemiş ve 
karara bağlanmamiştir. 



Bu teşviklerle ilgili yatirim harcamalari başladiğinda Başkanliğiniza bilgi 
verilecektir. 
İzmir ili için alinan teşvik bilgileri: 
a) Yatirimlarin başlangiç tarihi : 29.12.1997 
Yatirimlarin bitiş tarihi : 29.12.1999 
b) Teşvik belgesinin aliniş tarihi : 15.01.1998 
c) Yararlanilacak teşvik tedbirleri :  
 1) Yatirim indirimi : % 100 
 2) Gümrük muafiyeti : % 100 
 3) KDV desteği : % KDV orani kadar. 

 d) Yatirimin % 15'i özkaynaklardan karşilanacaktir.  
e) Konusu Komple yeni yatirim. 
f) Yatirim Tutari (milyon TL) 
1) Sabit Yatirim : 3.000.000 
 i) Arazi-arsa : 440.000 
 ii) Bina-inşaat : 680.000 
 iii) Makina teçhizat : 1.530.375 
  - İthal : 1.353.300   
  - Yerli : 177.075 
 iv) Diğer harcamalar : 349.625 
2) Gümrük vergi, resmi : ---- 
3) İşletme sermayesi : --- 
Toplam Yatirim : 3.000.000 
İstanbul ili için alinan teşvik bilgileri: 
a) Yatirimlarin başlangiç tarihi : 01.12.1997 
Yatirimlarin bitiş tarihi : 01.12.1999 
b) Teşvik belgesinin aliniş tarihi : 15.01.1998 
c) Yararlanilacak teşvik tedbirleri : 
 1) Yatirim indirimi : % 100 
 2) Gümrük muafiyeti : % 100 
 3) KDV desteği : % KDV orani kadar. 
d) Şirket 1.974.700.000.000,-TL. olan sermayesini münhasiran bu 
yatirim için yatirim süresi sonuna kadar 1.079.520.000.000,-TL daha 
nakit olarak arttirarak belgeyi vize ettirecektir. 
e) Konusu Komple yeni yatirim. 
f) Yatirim Tutari (milyon TL) 
1) Sabit Yatirim : 7.196.770 
 i) Arazi-arsa : 1.076.250 
 ii) Bina-inşaat : 500.000 
 iii) Makina teçhizat : 5.095.520 
  - İthal : 4.075.260   
  - Yerli : 1.020.260 
 iv) Diğer harcamalar : 525.000 
2) Gümrük vergi, resmi : ---- 
3) İşletme sermayesi : --- 
Toplam Yatirim : 7.196.770 “ 

                

 
TARİH :13/02/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş.'nin çikarilmiş sermayesinin 

4.936.750 milyon TL bedelsiz arttirilmasi nedeniyle ihraç edilecek hisse 
senetlerinin  Sermaye Piyasasi Kurulu'nca kayda alindiği Sermaye 
Piyasasi Kurulu Haftalik Bülteni’nden öğrenilmiştir. 

                
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş.'nin 13.02.1998 tarihinde 

yapilan Yönetim Kurulu Toplantisi’nda, şirketin kayitli sermaye tavaninin 
6 trilyon TL’den 50 trilyon TL’ye yükseltilmesine ve buna ilişkin Ana 
Sözleşmenin 11. maddesinin tadil edilmesine karar verildiği bildirilmiştir. 

                



 
TARİH :16/02/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş.’nin 16.02.1998 tarihinde 

gelen yazisinda kayitli sermaye tavaninin 6 trilyon TL’den 50 trilyon 
TL’ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasasi Kurulu’na başvurulduğu 
bildirilmiştir. 

                

 
TARİH :18/02/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş.’nin çikarilmiş sermayesinin, 

4.936.750.milyon TL bedelsiz artirilarak 1.974.700 milyon TL’den 
6.911.450 milyon TL’ye yükseltilmesinde bedelsiz hisse senetlerinin 6 
nolu yeni pay alma kuponu karşiliğinda dağitilmasi işlemlerinin 
25.02.1998/12.03.1998 tarihleri arasinda Diş Yatirim A.Ş.’nin Merkez ve 
acentalarinda, Türk Diş Ticaret Bankasi’nin Eminönü/İstanbul, Bursa, 
Kavaklidere/Ankara, İzmir, Antalya şubelerinde  gerçekleştirileceği, 
bedelsiz hisse senetlerinin dağitimina 12.03.1998 tarihinden sonra 
sadece şirket merkezinde devam edileceği bildirilmiştir. Artirilan 
sermayeyi temsil eden hisse senetleri, üzerlerinde 1997 yili kar payi 
kuponlari bulunmayacağindan 25.02.1998 tarihinden itibaren “Yeni” 
olarak ayri bir sirada işlem görecektir.  

                

 
TARİH :19/02/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş.’nden 19.02.1998 tarihinde 

gelen yazi aşağiya çikarilmiştir. 
“Şirket Yönetim Kurulumuz 19.02.1998 tarihinde, Sayin Yaşar Eroğlu 
Başkanliğinda şirket merkezinde toplanarak,  
1)1997 takvim yili hesap dönemine ait 16.243.375 milyon TL net dönem 
karini ihtiva eden bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasina, 
2) Genel Kurul’a sunulmak üzere hazirlanan faaliyet raporu ile net 
dönem karindan yasal yedek akçelerin ve ortaklarimiza 1. ve 2. kar payi 
olarak toplam 14.217.840 milyon TL’nin (1.974.700 milyon TL olan 
çikarilmiş sermayemiz üzerinden %720, 1.000 TL nominal bedelli bir 
hisse için 7.200 TL) ayrilmasindan sonra kalanin olağanüstü yedek 
akçelere aktarilmasina, kar payi dağitiminin toplam 8.293.740 milyon 
TL’lik (%420, 1.000 TL nominal bedelli bir hisse için 4.200 TL) kisminin 
nakit, toplam 5.924.100 milyon TL’lik kisminin (%300, 1.000 TL nominal 
bedelli bir hisse için 3.000 TL ) ise ortaklara bedelsiz hisse senedi 
verilmesi biçiminde yapilmasini öngören karin dağitilmasi konusundaki 
teklifin onayina, oybirliği ile karar verilmiştir.” 

                

 
TARİH :23/02/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş.'nin 23.02.1998 tarihli yazisi 

aşağiya çikarilmiştir. 
“Konu: Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:VIII, No:20 sayili Tebliği 

uyarinca yapilan açiklamadir. 
Şirket yönetim kurulumuz 23.02.1998 tarihinde Yaşar Eroğlu 
başkanliğinda şirket merkezinde toplanarak,  
Gama Teks Tekstil sanayi ve Ticaret A.Ş. adina kayitli Bağcilar, 
Güneşli, 1 Pafta, 14 Parsel sayili taşinmazin 4.000.000 USD peşin, 24 
ay vadeli ödenecek 6.000.000 USD (İlk 23 ayda her ay için 90.000 
USD= 2.070.000 USD, takip eden 24’üncü ayda 3.930.000 USD) olmak 
üzere toplam 10.000.000 USD bedel karşiliğinda satin alinmasina, 
oy birliği ile karar verildi. 
Sözkonusu gayrimenkulümüzün değer tespiti Vakif Gayrimenkul 
Değerlendirme ve Ekspertiz A.Ş. tarafindan yapilmiştir.” 

                



 
TARİH :24/02/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik A.Ş.’nin çikarilmiş sermayesinin 4.936.750 milyon 

TL (%250) bedelsiz artirilarak 1.974.700 milyon TL’den 6.911.450 
milyon TL’ye yükseltilmesinde 25.02.1998 tarihli Birinci seansta “TBÜ 
Eski” ve “Yeni“ hisse senetlerinin baz fiyatlari aşağidadir. Şirket 
Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a teklif  kararina göre, “TBÜ Eski” 
hisse senetlerinin 1997 yili karindan %420 oraninda nakit, %300 
oraninda hisse senedi şeklinde kar payi alma haklari bulunmaktadir.  
“TBÜ Eski” Hisse senetlerinin baz fiyati:        31.579 TL 
“Yeni” Hisse Senetlerinin baz fiyati:   6.845 TL 

                

 
TARİH :24/02/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş.'nin 23.02.1998 tarihli özel 

durum açiklamasina ek olarak gönderdiği 24.02.1998 tarihli yazisi 
aşağiya çikarilmiştir. 
“Konu: Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:VIII, No:20 sayili Tebliği 

uyarinca yapilan açiklamadir. 
İlgi: 23.02.1998 tarihli 98/72 sayili yazimiz. 
İlgi yazimizda belirttiğimiz gayrimenkulümüzün 23.02.1998 tarihinde 
satiş bedelinin 4.000.000,-ABD Dolari peşin olarak ödenmiş olup, tapu 
tarafimiza tescil edilmiştir.” 

                
HURGZ Hürriyet Gazetecilik A.Ş.'nin 23.02.1998 tarihli özel durum 

açiklamasina ek olarak gönderdiği 24.02.1998 tarihli yazisi aşağiya 
çikarilmiştir. 
“Konu: Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:VIII, No:20 sayili Tebliği 

uyarinca yapilan açiklamadir. 
İlgi: 23.02.1998 tarihli, 1998/72 sayili yazimiz. 
Sözkonusu gayrimenkulümüzün değer tespiti Vakif Gayrimenkul 
Değerlendirme ve Ekspertiz A.Ş. tarafindan yapilmiş olup, satici firma 
Gamateks ile Şirketimiz arasinda doğrudan yada dolayli hiçbir ilişki 
bulunmamaktadir.”  

                 

 
TARİH :26/02/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş.’nin 25.02.1998 tarihinde 

başlayan % 250 oraninda bedelsiz sermaye artirim işleminde, bedelsiz 
karşiliği olan hisse senetleri 27.02.1998 tarihinde ilgili üye hesaplarina 
alacak kaydedilecektir. Şirket, sermaye artirim karşiliği olarak YENİ 
senet vermektedir. 

 
TARİH :27/02/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş.'nin kayitli sermaye tavaninin 

6 trilyon TL'den 50 trilyon TL'ye yükseltilmesinin Sermaye Piyasasi 
Kurulu'nca uygun görüldüğü Sermaye Piyasasi Kurulu Haftalik 
Bülteni’nden öğrenilmiştir. 

                

 
TARİH :02/03/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş.’nin olağan gündem 

maddelerinin yanisira kayitli sermaye tavaninin 50 trilyon TL’ye 
yükseltilmesi ve buna ilişkin Ana Sözleşmenin 11. maddesinin tadil 
edilmesi konusunun da görüşüleceği 1997 yili Olağan Genel Kurul 
Toplantisi’nin 16.03.1998 Pazartesi günü saat 11:00’de Hürriyet 
Tesisleri, Kireçocaği Mevkii, Evren Mahallesi, Güneşli, İstanbul 
adresinde yapilmasina karar verildiği bildirilmiştir. 

                



 
TARİH :03/03/1998 

HURG
Z 

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin kayıtlı sermaye tavanının 

6 trilyon TL’den 50 trilyon TL’ye yükseltilmesiyle ilgili başvurunun 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02.03.1998 tarih ve OFD/333 sayılı 
yazısı ile uygun görüldüğü bildirilmiştir. 

                

 
TARİH :10/03/1998 

HURGZ 
MILYT 
 

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş.'nin 10.03.1998 tarihinde 

gelen yazisi aşağiya çikarilmiştir. 
“Konu: Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:VIII, No:20 sayili Tebliği 

uyarinca yapilan açiklamadir. 
Şirket yönetim kurulumuz 10.03.1998 tarihinde, Aydin Doğan 
başkanliğinda şirket merkezinde toplanarak;  
1- Milliyet Gazetecilik A.Ş.’nin Yaysat Yayin Satiş Pazarlama ve 

Dağitim A.Ş.’ndeki 120.000 adet, 1.200.000.000.-TL nominal değerli 
ortaklik payini beher hisse (beher hisse 10.000.-TL nominal değerdedir) 
2.500.000.-TL değer üzerinden toplam 300.000.000.000.-TL bedel 
karşiliğinda devir alinmasina, 
2- AD Yayincilik A.Ş.’nin Yaysat Yayin Satiş Pazarlama ve Dağitim 
A.Ş.’ndeki 40.000 adet, 400.000.000.-TL nominal değerli ortaklik payini 
beher hisse 2.500.000.-TL değer üzerinden toplam 100.000.000.000.-
TL bedel karşiliğinda devir alinmasina, 
3- Gerçek Yayincilik A.Ş.’nin Yaysat Yayin Satiş Pazarlama ve Dağitim 
A.Ş.’ndeki 40.000 adet, 400.000.000.-TL nominal değerli ortaklik payini 
beher hisse 2.500.000.-TL değer üzerinden toplam 100.000.000.000.-
TL bedel karşiliğinda devir alinmasina,  
oybirliği ile karar verilmiş olup, devir bedelleri peşin olarak ödenecektir.”   

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş.'nin 10.03.1998 tarihinde 

gelen yazisi aşağiya çikarilmiştir. 
“İlgi: 4/GİD-375/AK-RAM/3585 sayi, 6 Mart 1998 tarihliyaziniz. 
İlgi yazinizla istemiş olduğunuz 31.12.1997 dönemine ait bilanço ve 
gelir tablosu kalemleri ile ilgili açiklamalar Ek:3’de dir.”  

                

 
TARİH :11/03/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik A.Ş.'nin 10.03.1998 tarihli Günlük Bülten'de i lan 

edilen açiklamasina ek olarak gönderdiği 11.03.1998 tarihli yazisi 
aşağiya çikarilmiştir. 
“İlgi: 10.03.1998 tarihli, 98/89 sayili yazimizin ekidir.  

Yaysat Yayin Satiş Pazarlama ve Dağitim A.Ş.'nde iştirakimiz daha 
önce olmayip, devirden sonra iştirak oranimiz %25 olmuştur. 
Fiyat belirlemesi çalişmasi, Ak Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin 
05.02.1998 tarih, 7 nolu raporuna göre yapilmiş olup, 
Bu çalişma; 
Revize edilmiş özsermaye hesabi,  
Fiyat/kazanç orani, 
Piyasa değeri/Defter değeri, 
yöntemlerinin ortalamasi alinarak saptanmiştir.” 

                

 
 
TARİH :16/03/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş.’nin 16.03.1998 tarihinde 

yapilan Olağan Genel Kurul Toplantisi’nda, 1.000 TL nominal değerli 
beher hisseye 4.200 TL (%420) nakit, %300 hisse senedi şeklinde 
olmak üzere toplam 14.217.840 milyon TL (%720) kar payi 
dağitilmasina, Sermaye Piyasasi Mevzutati çercevesinde bedelsiz hisse 



senedi biçiminde dağitilacak kar payinin sermayeye ilavesinin 
Sermayeye Piyasasi Kurulu tarafindan kayda alinmasini takip eden 10 
gün içinde, ödenecek nakit temettü ile birlikte yapilmasina, kayitli 
sermaye tavaninin 6 trilyon TL’den 50 trilyon TL’ye yükseltilmesine 
ilişkin ana sözleşmenin 11. maddesinin tadiline ve görev süresi bitmiş 
olan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine ve 1998 yili hesap dönemi 
faaliyet ve hesaplarini incelemek üzere toplanacak Genel Kurul’a kadar 
görev yapmak üzere Aydin Doğan, Yaşar Eroğlu, Mehmet Ali 
Yalçindağ, Ertuğrul Özkök, İmre Barmanbek, Birkan Erdal, Soner 
Gedik, Yalçin Balci’nin seçilmelerine karar verildiği bildirilmiştir. 

                

 

 
TARİH :17/03/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 

17.03.1998 tarihli toplantisinda, çikarilmiş sermayenin Genel Kurul 
kararina istinaden 5.924.100 milyon TL 1997 yili kar payindan 
karşilanmak suretiyle bedelsiz arttirilarak 12.835.550 milyon TL’ye 
yükseltilmesinin kararlaştirildiği ve 17.03.1998 tarihli bir yazi ile 
Sermaye Piyasasi Kurulu'na başvuruda bulunulduğu bildirilmiştir. 

                

 
TARİH :27/03/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin çikarilmiş sermayesinin 

5.924.100 milyon TL 1997 yılı kar payından karşılanmak suretiyle 
bedelsiz arttirilmasi nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin  
Sermaye Piyasasi Kurulu'nca 27.03.1998 tarihinde kayda alindiği 
bildirilmiştir. 

                

 
TARİH :30/03/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş.’nin %420 oraninda nakit, 

%300 oraninda hisse senedi şeklindeki 1997 yili kar paylari 31.03.1998 
tarihinden itibaren dağitilacağindan, çikarilmiş sermayenin 1.974.700 
milyon TL’den 6.911.450 milyon TL’ye yükseltilmesinde artirilan 
4.936.750 milyon TL sermayeyi temsil eden “Yeni” hisse senetleri, 
31.03.1998 tarihinden itibaren, 1.974.700 milyon TL sermayeyi temsil 
eden ve 31.03.1998 tarihinden itibaren nakit temettü ve temettüden 
bedelsiz pay alma haklari (TBÜ) üzerinden ayrilacak olan “Eski” hisse 
senetleri ve 1997 yili kar payindan dağitilacak olan 5.924.100 milyon TL 
sermayeyi temsil eden hisse senetleriyle birlikte ayni sirada işlem 
görecek olup, 31.03.1998 tarihli Birinci Seans’ta baz olarak alinacak 
fiyat 5.534,-TL’dir. 

 
TARİH :30/03/1998 

HURG
Z 

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş.’nin 1997 yili karindan %420 
oraninda nakit, %300 oraninda hisse senedi şeklinde kar paylarinin 
31.03.1998-24.04.1998 tarihleri arasinda 1997 yili kar payi kuponu 
karşiliğinda Dişbank-Türk Diş Ticaret Bankasi A.Ş.’nin 
Eminönü/İstanbul, Bursa, Kavaklidere/Ankara, İzmir, Antalya şubeleriyle 
Büyükdere Caddesi, Özsezen İşhani, No:122, C Blok, Esentepe, 
İstanbul adresindeki Diş Yatirim A.Ş.’de, 24.04.1998 tarihinden sonra 
ise sadece Hürriyet Medya Towers, Güneşli, İstanbul adresinde 
dağitilacaği bildirilmiştir. %420 oraninda nakit, %300 oraninda hisse 
senedi şeklindeki 1997 yili kar paylari 31.03.1998 tarihinden itibaren 
dağitilacağindan, çikarilmiş sermayenin 1.974.700 milyon TL’den 
6.911.450 milyon TL’ye yükseltilmesinde artirilan 4.936.750 milyon TL 
sermayeyi temsil eden “Yeni” hisse senetleri, 31.03.1998 tarihinden 
itibaren, 1.974.700 milyon TL sermayeyi temsil eden ve 31.03.1998 



tarihinden itibaren nakit temettü ve temettüden bedelsiz pay alma 
haklari (TBÜ) üzerinden ayrilacak olan “Eski” hisse senetleri ve 1997 yili 
kar payindan dağitilacak olan 5.924.100 milyon TL sermayeyi temsil 
eden hisse senetleriyle birlikte ayni sirada işlem görecektir. 

                

 
TARİH :13/04/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş., Borsa Başkanliği tarafindan 

Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri: VIII, No: 20 sayili Özel Durumlarin 
Kamuya Açiklanmasina İlişkin Tebliği'nin "Olağandişi Fiyat ve Miktar 
Hareketleri" başlikli 4. maddesine istinaden istenen açiklamaya 
cevaben gönderdiği 13.04.1998  tarihli yazisinda kamuya açiklanmamiş 
özel bir durumun olmadiğini bildirmiştir. 

                

 
TARİH :13/04/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş.’nin 31.03.1998 tarihinde 

başlayan %420 oranindaki temettü dağitim işleminde, ilgili tutarlar 
alacakli üyelerin Bankamiz nezdindeki serbest cari hesaplarina 
13.04.1998 tarihinde alacak kaydedilmiştir. 

TARİH:04/05/1998 
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 01.05.1998 tarihli Günlük Bülten’de 

yayınlanan 31.03.1998 tarihli ara dönem mali tablo dipnotlarına ilişkin olarak şirketten 
04.05.1998 tarihinde gelen düzeltme Ek:1’de yer almaktadır.  

                

 
 
TARİH:05/05/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 05.05.1998 tarihli yazısı aşağıya 

çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

açıklamadır. 
Şirketimizin 1997 yılı hesap ve işlemleri 3568 sayılı kanun uyarınca yeminli mali 
müşavir incelenmesi sonucunda yararlanılmış bulunan yatırım indirimi istisnası ve 
gayrimenkul satış kazancı istisnası nedeniyle vergi karşılığı 2.996.837 milyon TL 
olmuş, dönem net karı ise 16.223.789 milyon TL olmuştur. 
       Eski        Yeni    

Vergi karşılığı  2.977.251 2.996.837 
Kurumlar vergisi  1.673.418 1.669.903 
Gelir vergisi stp.  1.033.174  1.054.495  
% 10 fon  270.659  272.439 “ 

                

 
TARİH:26/05/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 26.05.1998 tarihli yazısı aşağıya 

çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği  uyarınca yapılan 

açıklamadır. 
Şirketimiz 1999 yılında başlaması planlanan yatırıma yönelik olarak İstanbul 
Bölgesinde aşağıda detayı verilen teşvik belgesi alınmış olup, 25.05.1998 tarihinde 
Ankara Bürosu tarafından Merkezimize gönderilmiştir. 
Yönetim Kurulumuzda henüz bu yatırım planlaması ile ilgili olarak herhangi bir karara 
varılmamıştır. Bu teşviklerle ilgili yatırım harcamaları 1999 yılında başladığında 
Başkanlığınıza bilgi verilecektir. 
i) Yatırımın Başlangıç Tarihi : 14.04.1998 

   Yatırımın Bitiş Tarihi : 14.04.2000 
ii) Teşvik Belgesinin Alınış Tarihi/Teşvik No : 15.05.1998/5599 
iii) Yararlanılacak Teşvik Tedbirleri : 
1) Yatırım İndirimi : % 100 



2) Gümrük Muafiyeti : % 100 
3) KDV Desteği :% KDV Oranı Kadar 
iv) Yatırımın % 20’si özkaynaklardan karşılanacaktır. 
v) Konusu kample yeni yatırım. 
vi) Yatırım Tutarı (Milyon TL)  
1) Sabit yatırım : 13.500.000 

a) Arazi-Arsa : 1.500.000 
b) Bina-İnşaat : 5.250.000 
c) Makina-Teçhizat : 5.261.710 

- İthal : 2.783.400 
- Yerli : 2.478.310 

d) Diğer harcamalar : 1.488.290 
2) Gümrük Vergi, Resim : ------- 
3) İşletme Sermayesi :  ------- 
Toplam Yatırım :  13.500.000 ” 

 

 
TARİH:05/06/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 05.06.1998 tarihli yazısı aşağıya 
çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

açıklamadır. 
Şirket yönetim kurulumuz Yaşar Eroğlu başkanlığında Şirket merkezinde 05.06.1998 
tarihinde toplanarak; 
Üç yıldır herhangi bir faaliyeti ve cirosu olmayan, elemanı bulunmayan, aktifinde sabit 
kıymeti olmayan, atıl olan Şirketimiz Hür İthalat İhracat ve Pazarlama A.Ş.’ndeki 
tamamen ödenmiş 1.000.000.-TL nominal değerli 4.996 adet toplam 4.996.000.000.-
TL’lık ortaklık payının beheri hisse 1.289.360.-TL bedel karşılığında olmak üzere, 
-1.000 adet, 1.000.000.000.-TL nominal değerdeki ortaklık payının Hür Medya İlancılık 
ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.’ne, 
-1.000 adet, 1.000.000.000.-TL nominal değerdeki ortaklık payının Hür Servis Sosyal 
Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’ne, 
-1.000 adet, 1.000.000.000.-TL nominal değerdeki ortaklık payının Anadolu Hür Servis 
İdari ve Genel Hizmet A.Ş.’ne, 
-1.000 adet, 1.000.000.000.-TL nominal değerdeki ortaklık payının Yaratım Sağlık 
Spor ve Eğitim Organizasyon A.Ş.’ne, 
-996 adet, 996.000.000.-TL nominal değerdeki ortaklık payının Basın İşletmecilik 
Kağıt Matbaa Sanayi A.Ş.’ne, devredilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.” 

                

 
TARİH:10/06/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 10.06.1998 tarihli Yönetim Kurulu 
Toplantısı’nda, çıkarılmış sermayenin 9.475.460.441,-TL maliyet artış fonundan, 
903.056.154.559,-TL olağanüstü yedek akçelerden, 216.132.690.094,-TL iştirakler 
yeniden değerleme değer artış fonundan, 5.289.110.694.906,-TL yeniden değerleme 
değer artış fonundan karşılanmak suretiyle toplam 6.417.775 milyon TL (%50) 
bedelsiz artırılarak 12.835.550 milyon TL’den 19.253.325 milyon TL’ye yükseltilmesine 
karar verildiği bildirilmiştir. 

                

 
TARİH:01/07/1998 

HURG
Z 

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin çıkarılmış sermayenin 6.417.775 milyon 

TL (%50) bedelsiz arttırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda 
bulunulduğu bildirilmiştir. 

                

 
TARİH:24/08/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 6.417.775 
milyon TL (%50) bedelsiz artırılarak 12.835.550 milyon TL’den 19.253.325 milyon 
TL’ye yükseltilmesine ilişkin bedelsiz hisse senetlerinin 7 nolu yeni pay alma kuponu 



karşılığında dağıtılması işlemlerinin 27.08.1998-10.09.1998 tar ihleri arasında Dış 
Yatırım A.Ş.'nin Büyükdere Caddesi, Özsezen İşhanı, No:122, C Blok, Esentepe, 
İstanbul adresindeki merkezi ile acentalarında ve Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş.'nin 
Eminönü/İst, Çiftehavuzlar/İst, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya şubelerinde 
gerçekleştirileceği, bedelsiz hisse senetlerinin dağıtımına 10.09.1998 tarihinden sonra 
sadece Perşembe günleri  şirket merkezinde devam edileceği bildirilmiştir. 

                

 
TARİH:28/08/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş.'nin 27.08.1998 tarihinde başlayan, %50 

oranindaki bedelsiz sermaye artirim işleminde, bedelsiz karşiliği olan hisse senetleri 
ilgili üye hesaplarina 31.08.1998 tarihinde alacak kaydedilecektir.                                                     

                

 
TARİH:30/09/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 30.09.1998 tarihli yazısı 

aşağıya çıkarılmıştır. 
“İlgi: 09.09.1998 tarihli, 741 no’lu yazınız.  

İlgi yazınızda istemiş olduğunuz T.C. Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığı’na gönderilen “Toptan Eşya Fiyatları Aylık Derleme Formu”  
Ek’te yeralmaktadır.” 

                

 
TARİH:12/11/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik A.Ş.’nin 12.11.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

açıklamadır. 
Şirketimiz yönetim kurulu başkan vekili Yaşar Eroğlu görevinden istifa etmiş olup, 
yerine bir atama yapılmamıştır.”  

                

 
TARİH:25/11/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 25.11.1998 tarihli yazısı aşağıya 

çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

açıklamadır. 
İlgi: 26.05.1998 tarihli ve 1998/146 sayılı yazımız. 
İlgi yazımızda belirttiğimiz teşvik belgesi, 26.10.1998 tarih ve 111485 sayılı 
müracaatımız ile, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel 
Müdürlüğü tarafından Sayı: B.02.1 HM.0.TUGM-01/B ve 23.11.1998-79575 tarihli 
yazıyla iptal edilmiştir.” 

 
 
TARİH:02/12/1998 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ortaklarından İktisat Bankası T.A.Ş. 

01.01.1998-30.11.1998 tarihleri arasında 665.302.000.000.-TL nominal değerli satış, 
491.396.000.000.-TL nominal değerli alış işlemi gerçekleştirdiğini, bu işlemlerden 
sonra 30.11.1998 tarihi itibariyle 2.584.237.750.000.-TL nominal değerli hisse senedi 
sahibi olduğunu bildirmiştir. Sözkonusu işlemlere ait bilgiler Ek’te yeralmaktadır.  

 
 


