
 
TARİH:06/01/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ile ilgili olarak İktisat Bankası T.A.Ş.’nin 

06.01.1999 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

açıklamadır. 
Bankamız portföyü adına Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. hisse senetleri ile 
ilgili 11.12.1998-31.12.1998 tarihleri arasında yapılan işlemlerin dökümü Sermaye 
Piyasası Kurulu Seri: VIII, No: 20 Tebliğinin 3-H-A maddesi gereğince ekte bilgilerinize 
arz edilmiştir.” 

                

 
TARİH:11/01/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 11.01.1999 tarihli yazısı aşağıya 

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

açıklamadır. 
Şirket Yönetim Kurulumuz 08.11.1998 tarihinde Mehmet Ali Yalçındağ başkanlığında 
şirket merkezinde toplanarak; Orhan Refik Yüce adına kayıtlı İstanbul ili, 
Büyükçekmece ilçesi, Esenyurt beldesi, Maşatlık Mevkii'nde yer alan 1408 ada, 2 ve 4 
nolu parsel, 62183.09 metrekare taşınmazını 2 trilyon TL bedelle peşin olarak satın 
alınmasına oy birliği ile karar almıştır. Sözkonusu gayrimenkulümüzün değer tespiti 
Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş. tarafından yapılmıştır. Tapu tescil 
işlemlerine başlanmış olup, Orhan Refik Yüce ile şirketimizin hiçbir ticari ilişkisi 
bulunmamaktadır.”   

                

 
TARİH:12/01/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik A.Ş.'nin 11.01.1999 tarihli Borsa Günlük Bülteni'nde yayımlanan 

haberi ile ilgili olarak gönderdiği 12.01.1999 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

açıklamadır. 
11.01.1999 tarih 2 sayılı yazımızdaki Yönetim Kurulu kararı sehven 08.11.1998 olarak 
yazılmıştır. Yönetim Kurulu karar tarihi 08.01.1999 tarihli olacaktır.”  

                

 
TARİH:12/01/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik A.Ş.'nin 11.01.1999 tarihli Günlük Bültende yayımlanan habere 

ilişkin olarak gönderdiği açıklamasına ek olarak gönderdiği 12.01.1999 tarihli yazısı 
aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

açıklamadır. 
İlgi: 11.01.1998 tarih 2 sayılı yazımız. 
İlgi yazımızda belirttiğimiz sözkonusu taşınmazların tapu işlemleri tamamlanmış, tapular 
adımıza tescil edilmiştir.” 

                

 
TARİH:13/01/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 13.01.1999 tarihli yazısı aşağıya 

çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 
açıklamadır. 
Şirket Yönetim Kurulumuz 13.01.1999 tarihinde Mehmet Ali Yalçındağ başkanlığında 
Şirket merkezinde toplanarak: 
Tahsin Yusuf Kenan ve Şükran Öztiryaki adlarına kayıtlı İstanbul, B.Çekmece İlçesi, 
Esenyurt Köyü, Çiftlik mevkiinde bulunan 8470 parsel sayılı taşınmazın Vakıf 
Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş.'nin 04.01.1999 tarihli raporunda 
belirlenen değer nazara alınarak nakten ve peşinen ödenecek toplam 
2.850.000.000.000,-TL bedel karşılığında satın alınmasına karar vermiştir. 
Tapu tescil işlemleri devam etmekte olup, Tahsin Yusuf Kenan ve Şükran Öztiryaki ile 



Şirketimizin iştirak ilişkisi yoktur.”  
                

 
TARİH:13/01/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 13.01.1999 tarihli yazısı aşağıya 

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

açıklamadır. 
İlgi: a)  11.01.1999 tarih, 99/2 sayılı yazı. 
 b) 13.01.1999 tarih, 99/4 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazımızda belirttiğimiz Orhan Refik Yüce’den alınan taşınmazın değer tespiti 
Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş. tarafından yapılmış olup 
2.246.408.150.000,-TL hesap ve tespit edilmiştir. 
İlgi (b) yazımızda belirttiğimiz Tahsin, Yusuf Kenan ve Şükran Öztiryaki’den alınan 
taşınmazın değer tespiti Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş. 
tarafından yapılmış olup 3.251.242.800.000,-TL hesap ve tespit edilmiştir.” 

                

 
TARİH:29/01/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 29.01.1999 tarihli yazısı aşağıya 
çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

açıklamadır. 
Şirket yönetim kurulumuz 29.01.1999 tarihinde Mehmet Ali Yalçındağ başkanlığında 
şirket merkezinde toplanarak, 
Simge Yayıncılık A.Ş. adına kayıtlı İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy Mah., Abide-i Hürriyet 
Cad. 289 pafta, 2524 ada, 1 parsel sayılı taşınmazı 2.602.708.400.000,-TL. ve 2 parsel 
sayılı taşınmazı 2.262.291.600.000,-TL. olmak üzere toplam 4.865.000.000.000,-TL. + 
KDV bedelle satın alınmasına oy birliği ile karar almıştır.”  

                

 
TARİH:29/01/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 29.01.1999 tarihli yazısına ek olarak 

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

açıklamadır. 
Şirketimizin % 8.99 iştirak payına sahip olduğu Simge Yayıncılık ve Dağıtım A.Ş. adına 
kayıtlı İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy Mah., Abide- i Hürriyet Cad. 289 pafta, 2524 ada, 1 ve 
2 parsel sayılı toplam 23.370 m² taşınmaz toplam 4.865.000.000.000,-TL. + KDV 
bedelle peşin olarak satın alınmış ve satınalma işlemleri tamamlanmıştır. 
Satınalınan taşınmazın ekspertiz işlemleri Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve 
Değerlendirme A.Ş.’nce yapılmıştır.”  

                

 
TARİH:01/02/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 29.01.1999 tarihli Borsa Günlük 

Bülteni'nde yayınlanan yazısına ek olarak gönderdiği 01.02.1999 tarihli yazısı aşağıya 
çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

açıklamadır. 
Şirketimizin 29.01.1999 tarihinde % 8.99 iştirak payına sahip olduğu Simge Yayıncılık 
ve Dağıtım A.Ş.'nden peşin olarak 4.865.000.000.000,-TL + KDV bedelle satın alınmış 
olduğu; İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy Mah., Abide-i Hürriyet Cad. 289 pafta, 2524 ada, 1 
ve 2 parsel sayılı toplam 23.370,13 m² taşınmazın ekspertiz işlemleri Vakıf Gayrimenkul 
Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş.'nce yapılmış ve 05.01.1999 tarihli ekspertiz raporunda 
anılan taşınmazın toplam değeri 5.141.428.600.000,-TL (16.321.995,-USD) olarak 
tespit edilmiştir.” 

                

 
TARİH:04/02/1999 



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

03.02.1999 tarihli yazısı ile 01.01.1999 ile 31.01.1999 tarihleri arasında 4500,-TL ile 
5300,-TL fiyat aralığında 250.787 lot Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. hisse 
senedini Borsa'da sattığını bildirmiştir. 

                

 
TARİH:25/02/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 02.02.1999 tarihli Yönetim Kurulu 

Toplantısı’nda, 1998 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 16.03.1999 Salı günü saat 
14:00’de Hürriyet Medya Towers, Güneşli, İstanbul adresinde yapılmasına karar verildiği 
bildirmiştir. 

                

 
TARİH:25/02/1999 

HURGZ 
MILYT 
SABAH 

Hürriyet Gazetecilik A.Ş., Milliyet Gazetecilik A.Ş. ve Sabah Yayıncılık A.Ş.ile ilgili 

olarak Rekabet Kurulu'nun 25.02.1999 tarih ve B.50.0.REK.0.06.00.00/II-42 sayılı yazısı 
aşağıya çıkarılmıştır. 
“Rekabet Kurulu'nun 04.02.1999 tarih ve 99-5 sayılı toplantısında; hisse senetleri 
Borsanızda işlem gören, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Milliyet Gazetecilik 
A.Ş. ve Sabah Yayıncılık A.Ş.'ne ilişkin olarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 
41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verilmiştir.”  

                

 
TARİH:26/02/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ile ilgili olarak İktisat Bankası T.A.Ş.’nin 

26.02.1999 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

açıklamadır. 
Bankamızın hisse senedi portföyünde bulunan ve halka açık olmayan Hürriyet 
Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. hisse senedinin 546.240.000.000.-TL nominal 
değerdeki kısmının satışı için ABD, Avrupa ve Asya'da faaliyet gösteren Fidelity 
Investment Services Limited yatırım fonu ile prensipte anlaşılmıştır. Önümüzdeki 
aylarda satışı planlanan sözkonusu hisse senetlerinin kurul kaydına alınması için 
SPK'na 26.02.1999 tarihinde gerekli başvuru yapılmıştır.”  

                

 
TARİH:01/03/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 01.03.1999 tarihinde gelen yazısı 

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

açıklamadır. 
Televizyon, sinema, video, radyo ve benzeri görsel ve işitsel yayıncılık ile ilgili 
programların yapımcılığı, prodüktörlük ve bu işlerin yapımı ile ilgili stüdyo işletmeciliği 
alanlarında faaliyet göstermek üzere 24.02.1999 tarihinde 100.000.000.000,-TL 
sermaye ile kurulan Doğan Prodüksiyon ve Ticaret A.Ş.'ne 41.000.000.000,-TL ile ortak 
olunmuştur.” 

                

 
TARİH:02/03/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 01.03.1999 tarihli Borsa Günlük 

Bülteni'nde yayınlan haberine ek olarak gönderdiği  02.03.1999 tarihli yazısı aşağıya 
çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

açıklamadır. 
İlgi: 26.02.1999 tarih, 99/22 sayılı yazımızda iştirak tutarının sehven 40.000.000.000 TL 

yerine 41.000.000.000 TL yazılmasının, düzeltilmesi aşağıdadır.  
Televizyon, sinema, video, radyo ve benzeri görsel ve işitsel yayıncılık ile ilgili 
programların yapımcılığı, prodüktörlük ve bu işlerin yapımı ile ilgili stüdyo işletmeciliği 
alanlarında faaliyet göstermek üzere 24.02.1999 tarihinde 100.000.000.000,-TL 
sermaye ile kurulan Doğan Prodüksiyon ve Ticaret A.Ş.'ne 40.000.000.000,-TL ile ortak 



olunmuştur.” 
 

 
TARİH:08/03/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ile ilgili olarak İktisat Bankası T.A.Ş.'nden 

gelen 08.03.1999 tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

açıklamadır. 
26.02.1999 tarihinde SPK'na yaptığımız yazılı başvuru ile Bankamız hisse senedi 
portföyünde bulunan 546.480.000.000 TL nominal değerdeki Hürriyet Gazetecilik ve 
Matbaacılık A.Ş. hisse senetleri 03.03.1999 tarihi itibariyle kurul kaydına alınmıştır.” 

                

 
TARİH:11/03/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ile ilgili olarak İktisat Bankası T.A.Ş.’nin 

10.03.1999 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

açıklamadır. 
Bankamızın hisse senedi portföyünde bulunan 546.240 Milyon TL nominal değerdeki 
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. hisse senedi 6.450 TL birim fiyatla yurtdışında 
yerleşik Fidelity Investment Services Limited yatırım fonuna satılmıştır. Satılan hisse 
senedi miktarı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin toplam sermayesinin 
%2.84'üne tekabül etmektedir. Birim satış fiyatı, Toptan Satışlar Pazarı esasları 
çerçevesinde son onbeş günlük İMKB ortalaması dikkate alınarak hesaplanmıştır. İşlem 
10.03.1999 tarihinde Borsa dışında yapılmış olup satış bedeli peşin olarak tahsil 
edilmiştir.” 

                

 
TARİH:16/03/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 16.03.1999 tarihinde yapılan Olağan 

Genel Kurul toplantısında, 1998 yılı karından 9.626.662.500.000 TL (%50 oranında, 
1.000 TL nominal değerli beher hisse senedine 500 TL) nakit ve 6.353.597.250.000 TL 
(%33 oranında, 1.000 TL nominal değerli beher hisse senedine 330 TL) hisse senedi 
şeklinde olmak üzere toplam 15.980.259.750.000 TL kar payı dağıtılmasına karar 
verildiği, nakit kar payının 25.03.1999 tarihinden itibaren dağıtılacağı, hisse senedi 
şeklindeki kar payı dağıtımının, bu tutarın sermayeye ilavesinin Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından kayda alınmasını takip eden 10 gün içinde yapılacağı, Yönetim 
Kurulu üyeliklerine Aydın Doğan, Mehmet Ali Yalçındağ, Ertuğrul Özkök, İmre 
Barmanbek, Soner Gedik ve Yalçın Balcı’nın seçildiği bildirilmiştir.  

                

 
TARİH:17/03/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin %50 oranındaki (1.000 TL nominal 
değerli beher hisseye 500 TL) nakit kar paylarının 1998 yılı kar payı kuponu 
karşılığında 25.03.1999-20.04.1999 tarihleri arasında Büyükdere Caddesi, Özsezen İş 
Merkezi, No:122, C Blok, 1. Kat, Esentepe, İstanbul adresindeki Dış Yatırım A.Ş. ile Dış 
Ticaret Bankası A.Ş.'nin Eminönü/İst., Bursa, Kavaklıdere/Ankara, İzmir, Antalya 
şubelerinde, 20.04.1999 tarihinden sonra ise Hürriyet Medya Towers, Güneşli, İs tanbul 
adresindeki şirket merkezinde dağıtılacağı bildirilmiştir. 

                

 
TARİH:17/03/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 16.03.1999 tarihli Borsa Günlük 

Bülteni'nde yayınlanan açıklamasına ek olarak gönderdiği 17.03.1999 tarihli yazısı 
aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

açıklamadır. 
İlgi: 16.03.1999 tarih ve 1999/28 sayılı yazımız.  
İlgi yazımıza ektir. 
Yatırımın konusu; matbaa binası ile baskı makinası, insert makina ve ekleridir.” 



                

 
TARİH:22/03/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 22.03.1999 tarihli yazısı aşağıya 
çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

açıklamadır. 
Şirket yönetim kurulu 22.03.1999 tarihinde Aydın Doğan başkanlığında şirket 
merkezinde toplanarak;  
Almanya’da kurulan Doğan Media International GmbH ünvanlı şirketin 500.000 Euro 
Dolar sermayesine % 38 oranında 190.000 Euro Dolar ile iştirak edilmesine karar 
verilmiştir. 
1 Euro Dolar yaklaşık 1,0868 USD Dolar seviyesindedir. Ortaklık payımızın % 25’i nakit 
olarak ödenmiştir.” 

 
 
TARİH:23/03/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 23.03.1999 tarihinde yapılan Yönetim 

Kurulu toplantısında, çıkarılmış sermayenin 6.353.597.250.000 TL 1998 yılı kar 
payından, 10.620.331.109.067 TL maddi duran varlık yeniden değerleme artışlarından, 
268.993.020.735 TL maliyet artış fonundan, 85.071.120.198 TL iştirakler değer 
artışlarından karşılanmak suretiyle toplam 17.327.992.500.000 TL (%90) bedelsiz 
artırılarak  19.253.325.000.000 TL’den 36.581.317.500.000 TL ‘ye yükseltilmesine karar 
verildiği bildirilmiştir. 

                

 
TARİH:26/03/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin çıkarılmış sermayenin 6.353.597.250.000 
TL 1998 yılı kar payından, 10.620.331.109.067 TL maddi duran varlık yeniden 
değerleme artışlarından, 268.993.020.735 TL maliyet artış fonundan, 85.071.120.198 
TL iştirakler değer artışlarından karşılanmak suretiyle toplam 17.327.992.500.000 TL 
(%90) bedelsiz arttırılması için 25.03.1999 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na 
başvuruda bulunulduğu bildirilmiştir. 

                

 
TARİH: 06/04/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş.’nin 25/03/1999 tarihinde başlayan %50 

oranindaki temettü dağitim işleminde, ilgili tutarlar alacakli üyelerin Bankamiz 
nezdindeki serbest cari hesaplarina 06/04/1999 tarihinde alacak kaydedilmiştir. 

                

 
TARİH: 03/05/1999 

HURGZ 
KENT 

Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş. 
(HURGZ.E) ve Kent Gida Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KENT.E) hisse 
senetlerinin sirasi, şirketlerden gelen açiklamalarin duyurulmasi amaciyla Hisse 
Senetleri Piyasasi Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarinca,  03.05.1999 tarihli 
2.Seanstan önce geçici olarak işleme kapatilmiş, açiklamalarin duyurulmasinin 
ardindan ayni gün 2. seansta saat 14:15:00’da yeniden işleme açilmişlardir. 

                

 
TARİH:03/05/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 03.05.1999 tarihli yazısında, 
31.03.1999 tarihli ara bilançonun onaylanması ve Gerçek Yayıncılık A.Ş.'nin şirket 
tarafından devir alınması ile mezkur şirketle 31.03.1999 tarihli bilançolar esas alınmak 
suretiyle birleştirilmesi konusunda birleşmenin Kurumlar Vergisi Kanununun 37-39. 
maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 451. maddesine uygun olarak gerçekleştirilmesi 
için bilahare Genel Kurul onayına sunulmak üzere Gerçek yayıncılık A.Ş. ile Birleşme 
Sözleşmesini akdetmek, konuya ilişkin sair gerekli işlemleri yapmak ve gerekli izinleri 
almak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi konularının görüşüleceği Olağanüstü 
Genel Kurul Toplantısı'nın 20.05.1999 tarihinde saat 15:00'da Hürriyet Medya Towers, 



Güneşli, İstanbul adresinde yapılmasına Yönetim Kurulu'nca karar verildiği 
bildirilmiştir. 

                

 
TARİH:03/05/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ile ilgili olarak  İktisat Bankası T.A.Ş.'nden 

gelen 03.05.1999 tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

açıklamadır. 
Bankamızın hisse senedi portföyünde bulunan 1.880.428.033.000,-TL nominal 
değerde halka açık olmayan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. hisse 
senetlerinin satışı konusunda teklifler alınmaktadır. Bu tekliflerin değerlendirilebilmesi 
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması için 
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kuruluna 03.05.1999 tarihinde  gerekli başvuru 
yapılmıştır.” 

                

 
TARİH:03/05/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ile ilgili olarak İktisat Bankası T.A.Ş.'nden 

gelen 03.05.1999 tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

açıklamadır. 
Bankamız portföyü adına Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. hisse senetleri ile 
ilgili 01.02.1999 - 30.04.1999 tarihleri arasında yapılan işlemlerin dökümü Sermaye 
Piyasası Kurulu Seri:VIII No:20 Tebliğinin 3-H-A maddesi gereğince Ek’te bilgilerinize 
sunulmuştur. 
Bankamız portföyünde bu işlemler sonucunda bulunan Hürriyet Gazetecilik ve 
Matbaacılık A.Ş. hisse senetleri 
2.037.810.750.000,-TL nominaldir.” 

                

 
TARİH:04/05/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 03.05.1999 tarihli Günlük Bülten'de 

yayınlanan haberine ilişkin olarak Borsa Başkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben 
gelen 03.05.1999 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 
açıklamadır. 
İlgi: 03.05.1999 tarih ve 4/GİD 976/MS-KD/8459 sayılı yazınız. 
1) Birleşme genel kurul kararı ile gerçekleşeceğinden yönetim kurulumuz bu hususun 
görüşülmesi için ortaklarımızı toplantıya çağırmakla yetinmiştir. Ayrıca alınan bir karar 
bulunmamaktadır. 
2) Birleşme TTK'nun 451. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37, 39 
maddelerinde öngörülen yasal prosedüre uygun olarak, Gerçek Yayıncılık A.Ş.'nin 
tüm aktif ve pasifi ile devir alınması ve Gerçek Yayıncılık A.Ş.'nin özvarlığının 
Şirketimiz sermayesine eklenmesi sureti ile gerçekleştirilecektir.  
3) Birleşme işleminden önce Mahkemece yapılacak özvarlık tespiti, Rekabet 
Kurulu'nun izni, SPK'nun onayı, Sanayi Bakanlığı'nın önizni işlemlerinin 
tamamlanması gerektiğinden, belirtilen yasal prosedürün tamamlanması için bir tarih 
öngörülememektedir.”  

                

 
TARİH:20/05/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 20.05.1999 tarihinde yapılan Olağanüstü 

Genel Kurul Toplantısı'nda, 31.03.1999 tarihli ara bilançonun onaylandığı ve Gerçek 
Yayıncılık A.Ş.'nin devir alınması ile mezkur şirketle 31.03.1999 tarihli Bilançolar esas 
alınmak suretiyle birleşilmesi konusunda birleşmenin Kurumlar Vergisi Kanununun 37-
39. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunun 451. maddesine uygun olarak 
gerçekleştirilmesine, Gerçek Yayıncılık A.Ş. ile birleşme sözleşme akdedilmesi, sair 
yasal işlemleri yapmak ve gerekli izinleri almak üzere Yönetim Kurulu'na yetki 
verilmesine karar verildiği bildirilmiştir. 



                

 
TARİH:20/05/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 20.05.1999 tarihli yazısı aşağıya 
çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

açıklamadır. 
Şirket Yönetim Kurulumuz 20.05.1999 tarihinde, Aydın Doğan başkanlığında şirket 
merkezinde toplanarak; Dijital Hizmetler Pazarlama A.Ş. ünvanlı, 4 trilyon sermaye ile 
kurulmakta olan Şirkete B grubu 800.000 adet hisse karşılığı 800.000.000.000,-TL 
sermaye payı ile iştirak edilmesine, kurulacak şirketin ilk yönetim kuruluna şirketimizi 
temsilen Soner Gedik'in atanmasına oybirliği ile karar vermiştir.” 

                

 
TARİH:24/05/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ile ilgili olarak İktisat Bankası T.A.Ş.’nden 

gelen 24.05.1999 tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır.  
“03.05.1999 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız yazılı başvuru ile 
Bankamız hisse senedi portföyünde bulunan 1.880.428.033.000,-TL nominal değerdeki 
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. hisse senetleri 21.05.1999 tarihi itibariyle Kurul 
kaydına alınmıştır.“  

 
 
TARİH:24/05/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 24.05.1999 tarihli yazısı aşağıya 

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

açıklamadır. 
Şirketimiz, %2.5 hisse ile iştirakte bulunduğu DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.'ne 
ait 250 Milyar TL nominal bedelli 250.000 Adet hissesini Vedat Büyükyılmaz'a 
988.131.662.500,-TL bedelle satmıştır. Satış bedeli 31.12.1999 tarihine kadar nakden 
tahsil edilecektir. Sözkonusu hisse senedi satışından 706.407.059.448,-TL tutarında kar 
elde edilmiştir.” 

                

 
TARİH:26/05/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 26.05.1999 tarihli yazısı aşağıya 

çıkarılmıştır. 
"Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 36.581.317.500.000 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle 
ihraç edilen hisse senetlerinin basım işlemi süreceğinden, 31.05.1999 tarihine kadar 
dağıtım işlemine başlanamayacaktır." 

                

 
TARİH:03/06/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ‘nin ortaklarından İktisat Bankası T.A.Ş.'nin 

03.06.1999 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

açıklamadır. 
gelen yazı: 
Bankamız portföyü adına Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. hisse senetleri ile 
ilgili 01.05.1999-31.05.1999 tarihleri arasında yapılan işlemlerin dökümü Sermaye 
piyasası Kurulu Seri:VIII, No:20 Tebliği’nin 3-H/a maddesi gereğince Ek’te bilgilerinize 
arz edilmiştir.  
Bankamız portöyünde bulunan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. hisselerinin 
toplamı 01.06.1999 tarihi itibariyle 1.120.373.750.000.-TL nominaldir.” 

 
 
TARİH:11/06/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 
6.353.597.250.000 TL 1998 yılı kar payından, 10.974.395.250.000 TL iç kaynaklardan 



karşılanmak suretiyle toplam 17.327.992.500.000 TL (%90) bedelsiz artırılarak  
19.253.325.000.000 TL’den 36.581.317.500.000 TL ‘ye yükseltilmesine ilişkin hisse 
senetlerinin 8 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında 14.06.1999-03.07.1999 tarihleri 
arasında T. Dış Ticaret Bankası A.Ş. şubelerinde dağıtılacağı, dağıtıma daha sonra 
şirket merkezinde devam edileceği bildirilmiştir.  

                
TARİH:16/06/1999 
 
TAKASBANK A.Ş. HABERİ:  

 
 
HURGZ HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.’nin 14/06/1999 Tarihinde 

başlayan % 90 oranindaki bedelsiz sermaye artirim işleminde, bedelsiz artirim karşiliği 
olan hisse senetleri, 16/06/1999 tarihinde ilgili üye hesaplarina alacak kaydedilmiştir. 

 
 
TARİH:19/07/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 19.07.1999 tarihli yazısı aşağıya 

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

açıklamadır. 
Şirket yönetim kurulu 19.07.1999 tarihinde toplanarak, toplam 500.000.000.000,-TL 
sermayeli AD Kitapçılık A.Ş.’nin %48.90 oranına karşılık gelen 244.500.000.000,-TL 
sermaye payı ile iştirak edilmesine oy birliği ile karar vermiştir.” 

                

 
TARİH:27/07/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 21.06.1999 tarihli Yönetim Kurulu 
toplantısında, Gerçek Yayıncılık A.Ş.'nin devir alınması ile mezkur şirketle 
31.03.1999 tarihli Bilançolar esas alınmak suretiyle birleşilmesi, bu nedenle 
çıkarılmış sermayenin 196 milyon TL artırılması, ana sözleşmenin kayıtlı 
sermayeye ilişkin 11. maddesinin tadil edilmesi ve birleşme nedeniyle 100.000 TL 
nominal değerde Gerçek Yayıncılık A.Ş. hisse senedi karşılığında 1.000 TL 
nominal değerde 112 adet Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. hisse senedi 
verilmesine karar verildiği ve bu kararlarla ilgili olarak 16.07.1999 tarihinde 
Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulduğu bildirilmiştir. Ana sözleşmenin 
söz konusu maddesinin eski ve yeni şekli ile birleşme sözleşmesi ekte 
yayınlanmaktadır.  

                

 
TARİH:27/07/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 27.07.1999 tarihli yazısı aşağıya 

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

yapılan açıklamadır. 
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. uluslararası derecelendirme 
kuruluşlarından Duff and Phelpsi tarafından yapılan çalışma sonucu aşağıdaki 
derecelere hak kazanmıştır. 
TL üzerinden BBB - 
Yabancı para üzerinden BB -” 

                
 
TARİH:13/08/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 13.08.1999 tarihli yazısı aşağıya 

çıkarılmıştır. 
“Şirketimizin, Gerçek Yayıncılık A.Ş. ile birleşmesi amacıyla başvuruda bulunduğu 
Sermaye Piyasası Kurulu, bilirkişi raporunun hatalı olması nedeniyle özvarlık tesbiti için 
yeniden mahkemeye müracaat edilmesini istemiştir. Yeniden alınacak bilirkişi raporu 
doğrultusunda saptanacak sermaye arttırımı bildirim süresi içinde Başkanlığınıza 
bildirilecektir.” 



                

 
TARİH:16/08/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 16.08.1999 tarihli yazısı aşağıya 
çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

açıklamadır. 
Şirket yönetim kurulumuz 16.08.1999 tarihinde Mehmet Ali Yalçındağ başkanlığında 
şirket merkezinde toplanarak, 
kurulmakta olan Doğan Online Elektronik Servis Hizmetleri A.Ş. ünvanlı şirkete ortak 
olarak 10 hisse karşılığı 10.000.000.-TL sermaye payı ile iştirak edilmesine oy birliğiyle 
karar verilmiştir”. 

                

 
TARİH:20/08/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 20.08.1999 tarihli yazısı aşağıya 

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

açıklamadır. 
İlgi: 18.08.1999 tarihli 858 nolu yazınız.  
17.08.1999 tarihinde meydana gelen deprem felaketinden dolayı, Şirketimizde 
üretim ve satıştan doğan bir kaybımız olmamıştır.” 

                

 
TARİH:11/11/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 11.11.1999 tarihli yazısı aşağıya 

çıkarılmıştır. 
“Şirketimize ait Eylül 1999-1998 dönemine iliişkin bilanço dipnotlarının 26. maddesinde, 
Bağlı Ortaklıklarda; Gerçek Yayıncılık A.Ş.’nin Net Dönem Karı sehven (30.759) Milyon 
TL yazılmıştır. Doğrusu 30.759 Milyon TL’dır. Hürriyet TV Film Producton A.Ş.’nin Net 
Dönem Karı sehven (126) Milyon TL yazılmıştır. Doğrusu (126.226) Milyon TL’dır.”  

                

 
TARİH:15/11/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin Borsa Başkanlığı'nca istenen 

açıklamaya cevaben gelen 15.11.1999 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

açıklamadır. 
İlgi: 15.11.1999 tarihli 892 nolu yazınız.  

12.11.1999 tarihinde meydana gelen deprem felaketinden dolayı, şirketimizde üretim 
ve satıştan doğan bir kaybımız olmamıştır.”  

                

 
 
 
TARİH:15/12/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 14.12.1999 tarihli Yönetim Kurulu 

Toplantısı'nda, 30.09.1999 tarihli ara bilançonun onaylanması, Gerçek Yayıncılık 
A.Ş.'nin devir alınması ile mezkur şirketle 30.09.1999 tarihli bilançolar esas alınmak 
suretiyle birleştirilmesi konusunda birleşmenin Kurumlar Vergisi Kanununun 37-39 
Maddeleri ile Türk Ticaret Kanunun 451. Maddesine uygun olarak gerçekleştirilmesi için 
bilahare Genel Kurul onayına sunulmak üzere Gerçek Yayıncılık A.Ş. ile Birleşme 
sözleşmesini akdetmek, konuya ilişkin sair gerekli işlemleri yapmak ve gerekli izinleri 
almak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun onay 
vermesi koşulu ile Ana Sözleşmenin 3 ve 4. Maddelerinin tadili konularının görüşüleceği 
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 30.12.1999 Perşembe günü saat 11:00'de 
Hürriyet Medya Towers, Güneşli, İstanbul adresinde yapılmasına karar verildiği 
bildirilmiştir. Söz konusu ana sözleşme maddelerinin eski ve yeni şekli ekte 
yayınlanmaktadır. 



                

 
TARİH:16/12/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 16.12.1999 tarihli yazısında, ana 
sözleşmenin 3 ve 4. maddelerine ilişkin tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 15.12.1999 tarihli Günlük Bülten ekinde 
yayınlandığı şekliyle onaylandığı bildirilmiştir.  

                

 
 
 
TARİH:30/12/1999 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 30.12.1999 tarihinde yapılan Olağanüstü 
Genel Kurul Toplantısı'nda, 30.09.1999 tarihli ara bilançonun onaylanmasına, Gerçek 
Yayıncılık A.Ş.'nin devir alınması ile mezkur şirketle 30.09.1999 tarihli bilançolar esas 
alınmak suretiyle birleştirilmesi konusunda birleşmenin Kurumlar Vergisi Kanununun 
37-39 Maddeleri ile Türk Ticaret Kanunun 451. Maddesine uygun olarak 
gerçekleştirilmesine, birleşme sözleşmesinin akdedilmesi, konuya ilişkin sair yasal 
işlemleri yapmak ve gereli izinleri almak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve 
Ana Sözleşmenin 3 ve 4. Maddelerinin tadiline karar verildiği bildirilmiştir. Sözkonusu 
ana sözleşme maddelerinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.  

                

 


