
TARİH:16/01/2001 
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 16.01.2001 tarihinde yapılan 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda;  
1) Gerçek Yayıncılık A.Ş.’nin 30.06.2000 tarihi itibariyle mevcut aktif ve pasifinin bir 

bütün halinde devir alınması sureti ile adı geçen Şirket ile Kurumlar Vergisi 
Kanununun 37-39 Maddeleri ile Türk Ticaret Kanunun 451. Maddesi hükümleri 
dairesinde birleşilmesine ve Birleşme Sözleşmesinin onaylanmasına,  

2) Birleşme nedeni ile intikal eden Gerçek Yayıncılık A.Ş.’nin özvarlığından 
karşılanmak üzere şirketin çıkarılmış sermayesinin 170.250.000 TL arttırılması 
suretiyle 62.188.410.000.000 TL’na çıkarılmasına ve bu nedenle Ana Sözleşmenin 
11. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulunun 20.12.2000 tarih ve 14965 sayılı izni 
ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 08.01.2001 tarih, 
0098 sayılı ön izni çerçevesinde ekteki tadil metninde belirtilen şekilde 
değiştirilmesine  

karar verildiği bildirilmiştir.  
                

 
TARİH:08/02/2001 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin Gerçek Yayıncılık A.Ş.’ni devir alması 
sureti ile birleşmesinin 31.01.2001 tarihinde tescil edildiği ve 06.02.2001 tarih ve 5230 
sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlandığı bildirilmiştir.  

                

 
TARİH:09/02/2001 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 09.02.2001 tarihli yazısı aşağıya 

çıkarılmıştır. 
“Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının OFD/3808 sayılı 20.12.2000 tarihli yazısında 
belirtilen 14.12.2000 tarih ve 113/1806 sayılı kararıyla uygun bulunan birleşme 
sonucunda 16.01.2001 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da birleşme kararı 
alınmıştır. Sermayemizin birleşme nedeni ile intikal eden Gerçek Yayıncılık A.Ş.’nin 
özvarlığından karşılanmak sureti ile 62.188.239.750.000 TL’dan 170.250.000 TL 
ilavesi ile 62.188.410.000.000 TL’sına yükseltilmesi nedediyle sermaye artırımı ile ilgili 
bilgi ve belgeler, 09.02.2001 tarihli yazı ile izin ve kayda alınması için Sermaye 
Piyasası Kurulu’na başvurulmuştur.”  

                

 
TARİH:14/02/2001 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 14.02.2001 tarihli yazısı aşağıya 

çıkarılmıştır. 
“Kapitaen-Strasser-Str 3863263 Neu-Isenburg-Almanya adresinde faaliyet gösteren 
Almanya şubemizin, Almanya Offenbach am Main Sulh Mahkemesinde sicil işlemleri 
yapılmıştır. “ 

                

 
TARİH:21/02/2001 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ’nin 2000  yılı Olağan Genel Kurul 

Toplantısı’nın 13.03.2001 Salı günü  saat 14:00’de Hürriyet Medya Towers 
Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi’nde yapılacağı bildirilmiştir. 

                

 
TARİH:13/03/2001 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 13.03.2001 tarihinde yapılan Olağan 
Genel Kurul Toplantısı’nda, 2000 yılı karından 17.453.895.377.245 TL tutarında 
(%28,066 oranında) kar payının hisse senedi şeklinde dağıtılmasına karar verildiği, 
Yönetim Kurulu üyeliklerine Aydın Doğan, Mehmet Ali Yalçındağ, Ertuğrul Özkök, İmre 
Barmanbek, Soner Gedik ve Vuslat Doğan Sabancı’nın seçildiği bildirilmiştir.  

                

 
TARİH:13/03/2001 



HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 13.03.2001 tarihli yazısı aşağıya 

çıkarılmıştır. 
 “Ortaklığımızın 250.000.000.000.000 TL’lık kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış 
sermayesinin Gerçek Yayıncılık A.Ş.’nin devralınması suretiyle 62.188.239.750.000 
TL’ndan 62.188.410.000.000 TL’na arttırması nedeni ile ihraç edilecek olan 
170.250.000 TL nominal bedelli 12. tertip hisse senetleri, 12.03.2001 tarih ve 17/242 
sayılı Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni ile kayda alınmış, 13.03.2001 tarih, OFD/598-
2796 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.” 

                

 
TARİH:16/03/2001 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 16.03.2001 tarihli Yönetim Kurulu 
Toplantısı’nda, çıkarılmış sermayenin 18.785.885.047.956 TL maddi duran 
varlıklar yeniden değerleme fonundan, 5.420.652.586.207 TL maliyet artış 
fonundan, 455.103.095.751 TL maliyet artış fonundan, 172.582.693.086 TL 
olağanüstü yedek akçeden ve 17.453.895.377.000 TL 2000 yılı kar payından 
karşılanmak suretiyle toplam 42.288.118.800.000 TL (%68) bedelsiz artırılarak 
62.188.410.000.000 TL’den 104.476.528.800.000 TL’ye yükseltilmesine karar 
verildiği bildirilmiştir.  

                

 
TARİH:28/03/2001 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 28.03.2001 tarihli yazısında, 

16.03.2001 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan sermaye artırım kararına ilişkin 
bildirimde, sermaye artırım kaynaklarının tutarlarında yanlışlık yapıldığı, kararın 
düzeltilen şeklinin çıkarılmış sermayenin 18.785.885.047.869 TL maddi duran varlıklar 
yeniden değerleme fonundan, 5.420.652.586.049 TL maliyet artış fonundan, 
455.103.095.751 TL iştirakler değer artış fonundan, 172.582.693.086 TL olağanüstü 
yedek akçeden ve 17.453.895.377.245 TL 2000 yılı kar payından karşılanmak 
suretiyle toplam 42.288.118.800.000 TL (%68) bedelsiz artırılarak 62.188.410.000.000 
TL’den 104.476.528.800.000 TL’ye yükseltilmesi şeklinde olduğu bildirilmiştir.  

                

 
TARİH:29/03/2001 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 

17.453.895.377.245 TL 2000 yılı kar payından, 24.834.223.422.755 TL iç 
kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplam 42.288.118.800.000 TL (%68) bedelsiz 
artırılarak 62.188.410.000.000 TL’den 104.476.528.800.000 TL’ye yükseltilmesine 
ilişkin olarak 27.03.2001 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulduğu 
bildirilmiştir.  

                

 
TARİH:29/03/2001 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 29.03.2001 tarihli yazısı aşağıya 
çıkarılmıştır: 
“Şirket sermayesinin 62.188.239.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin Gerçek 
Yayıncılık A.Ş.’nin devir alınması suretiyle 170.250.000 TL arttırılarak 
62.188.410.000.000 TL’sına yükseltilmesi işlemlerinin incelenmesi sonucunda, 
Sermaye Piyasası Kurulunun 28.02.2001 tarih 11/242 sayılı kararı ile kayda alınması 
uygun görülen 170.250.000 TL’nin sermaye hesabına aktarıldığının anlaşılması 
sonucu, sermaye arttırım işlemlerinin tamamen ve Sermaye Piyasası Kanunu ile, 
seri:1, no:26 sayılı tebliğ hükümlerine uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası 
Kurulu’na bildirilmesine, Kuruldan tescile müstenit belgenin alınması için 29.03.2001 
tarihinde başvurulmuştur.” 

                

 
TARİH:27/04/2001 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin Gerçek Yayıncılık A.Ş.’yi devralması 

suretiyle gerçekleşen sermaye artırımının 12.04.2001 tarihinde Ticaret Siciline tescil 
edilerek, 17.04.2001 tarih ve 5276 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 



yayınlandığı bildirilmiştir.  
                

 
 
 
TARİH: 30/04/2001  

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş.’nin Gerçek Yayincilik A.Ş.’yi devralmak 

suretiyle birleşmesi nedeniyle bastirilan hisse senetlerinin Gerçek Yayincilik A.Ş. 
ortaklarina 01.04.2001 tarihinden itibaren dağitildiği 30.04.2001 tarihinde 
bildirildiğinden 01.05.2001 tarihinden itibaren İMKB Endekslerinin hesaplanmasinda 
Şirket’in çikarilmiş sermayesi 62.188.410.000.000 TL olarak dikkate alinacaktir.  

                 
 
TARİH: 30/04/2001 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.Ş.’in 30.04.2001 tarihli yazisi aşağiya 

çikarilmiştir. 
“Şirketimizin 16.01.2001 tarihli olağanüstü Genel Kurul Toplantisinda alinan, Gerçek 
Yayincilik A.Ş. ile birleşme karari gereğince 250 Trilyon TL’lik kayitli sermaye tavani 
içinde 62.188.239.750.000 TL olan sermayesine, Gerçek Yayincilik A.Ş. birleşiminden 
gelen 170.250.000 TL ilave olup, 62.188.410.000.000 TL’na çikarilmiştir. 17 Nisan 
2001 tarih ve 5276 sayi ile ticaret sicil gazetesinde yayimi ile tescil olunan 
sermayemize ilave olan 170.250.000 TL, 01-25 Nisan 2001 tarihleri arasinda aşağida 
belirtilen oranlar ve adetler şeklinde dağilim yapilmiş ve teslim edilmiştir. 

 SERMAYEDEKİ 
PAYI 

HİSSE 
ADEDİ 

HİSSESİ TL 
DEĞERİ 

AYDIN DOĞAN 0,0000012181 75.750 75.750.000 
IŞIL DOĞAN 0,0000006110 38.000 38.000.000 

H. RAHMİ 
TURAN 

0,0000006110 38.000 38.000.000 

SONER GEDİK 0,0000002975 18.500 18.500.000 “ 
 
TARİH:02/05/2001 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin ana sözleşmesinin 3, 4, 5, 10, 12, 13, 

14, 39, 41, 45, 46, 51 ve 52. maddelerinin tadil edilmesi konusunun görüşüleceği 
Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 21.05.2001 Pazartesi günü saat 14:00’de 
Hürriyet Medya Towers, Güneşli, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacağı 
bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddelerinin eski ve yeni şekli ekte 
yayınlanmaktadır.  

                

 
TARİH:15/05/2001 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’in 15.05.2001 tarihli yazısı aşağıya 

çıkarılmıştır. 
“Çıkarılmış sermayemizin 62.188.410.000.000 TL’dan 104.476.528.800.000 TL’na 
yükseltilmesi ve arttırılan 42.288.118.800.000 TL’lık sermayeyi temsil eden 13. Tertip 
Hisse Senetlerinin kayda alınması 03.05.2001 tarih ve 21/564 sayılı Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun izni ile kayda alınmış, 14.05.2001 tarih OFD/1190/5405 sayılı yazısı ile 
tarafımıza bildirilmiştir.”  

                

 
TARİH:17/05/2001 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 

17.453.895.377.245 TL 2000 yılı kar payından, 24.834.223.422.755 TL iç 
kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplam 42.288.118.800.000 TL (%68) bedelsiz 
artırılarak 62.188.410.000.000 TL’den 104.476.528.800.000 TL’ye yükseltilmesine 
ilişkin hisse senetlerinin 2000 yılı kar payı ve 10 nolu yeni pay alma kuponu 
karşılığında 30.05.2001-14.06.2001 tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde 
dağıtılacağı, dağıtıma bu tarihten sonra şirket merkezinde devam edileceği 
bildirilmiştir.  
Başvuru Yerleri:  



Dış Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Esentepe, İstanbul,  
T. Dış Ticaret Bankası A.Ş.’nin Eminönü/İstanbul, Bursa, Ankara, Kartal/İstanbul, 
İzmir, Adana şubeleri 

                
 
TARİH:17/05/2001 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 17.05.2001 tarihli yazısı aşağıya 

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

açıklamadır. 
Yönetim Kurulumuz Mehmet Ali Yalçındağ Başkanlığı’nda 17.05.2001 tarihinde şirket  
merkezinde toplanarak; 
Kurulmakta olan Doğan Dağıtım Satış ve Pazarlama A.Ş. ünvanlı şirkete kurucu ortak 
olarak 1 (Bir) hisse karşılığı 1.000.000,-TL sermaye payı ile iştirak edilmesine, oy 
birliği ile karar vermiştir.” 

                

 
TARİH:21/05/2001 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 21.05.2001 tarihinde yapılan 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, ana sözleşmenin 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 39, 
41, 45, 46, 51 ve 52. maddelerinin tadiline karar verildiği bildirilmiş olup, sözkonusu 
ana sözleşme maddelerinin yeni şekillerini de içeren Genel Kurul toplantı tutanağı 
ekte yayınlanmaktadır.  

                

 
 
TARİH: 01/06/2001 

HURGZ HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.’nin 30/05/2001 tarihinde 
başlayan  % 68 oraninda bedelsiz sermaye artirim işleminde, bedelsiz artirim karşiliği 
olan hisse senetleri ilgili üye hesaplarina 01/06/2001 tarihinde alacak kaydedilmiştir. 

                
 
TARİH:06/06/2001 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin ana sözleşme değişikliklerinin (eski ve 

Genel Kurulda kabul edilen yeni şekilleri 21.05.2001 tarihli Günlük Bülten ekinde 
yayınlanmıştır) 23.05.2001 tarihinde tescil edildiği ve 28.05.2001 tarih ve 5304 sayılı 
T. Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlandığı bildirilmiştir.  

                

 
TARİH:11/07/2001 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 

17.453.895.377.245 TL 2000 yılı karından, 24.834.223.422.755 TL iç kaynaklardan 
karşılanmak suretiyle toplam 42.288.118.800.000 TL bedelsiz artırılarak 
62.188.410.000.000 TL’den 104.476.528.800.000 TL’ye yükseltilmesiyle ilgili olarak 
Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 26.06.2001 tarih ve 1625 sayılı sermaye artırım 
tamamlanmasına ilişkin belgenin 09.07.2001 tarihinde tescil edildiği bildirilmiştir.  

                

 
TARİH:19/07/2001 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye 

Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına 
İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 4. Maddesine 
istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği 19.07.2001 tarihli yazısında kamuya 
açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildirmiştir. 

                

 
TARİH:09/10/2001 



HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına 
İlişkin Tebliği’nin “Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketler i” başlıklı 4. Maddesine 
istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği 09.10.2001 tarihli yazısında kamuya 
açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildirmiştir. 

                

 
TARİH:15/11/2001 

HURGZ Sermaye Piyasası Kurulu'nun Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’ye muhatap 

15.11.2001 tarih ve OFD/2571-12314 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Şirketinizin 01.01.2001-30.09.2001 dönemine ilişkin ara mali tablolarına ilişkin olarak 
yürütülen gözetim çalışmalarında; Şirketinizce, dönem içinde aktife dahil edilen maddi 
duran varlığın ediniminde kullanılan döviz kredisine ait faiz giderinin 624.182 milyon 
TL’lık kısmının Kurulumuzun Seri: XI No:1 “Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve 
Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakında Tebliğ”inin 33/B ve 30’uncu maddeleri 
hükümlerine aykırı olarak, ilgili maddi duran varlığın maliyetine ilave edildiği tespit 
edilmiştir. 
Kurulumuzun 14.11.2001 tarih ve 53/1511 sayılı toplantısında; Şirketinizin, 30.09.2001 
tarihli ara mali tablolarında yer alan 624.182 milyon TL tutarındaki mevzuata aykırı 
aktifleştirme işlemini düzelterek yeniden hazırlanacak mali tabloların Kurulumuza ve 
kamuya ilan edilmek üzere İMKB Başkanlığı’na ivedilikle göndermesi hususunda 
uyarılmasına karar verilmiştir. 
Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.  
                                                                                                                                    
Sinan ALP 
                                                                                                                       Kurul 
Başkan Yardımcısı”  

                

 
TARİH:15/11/2001 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 15.11.2001 tarihli yazısı aşağıya 

çıkarılmıştır. 
“Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Kasım 2001 tarih ve OFD/2571 sayılı yazısı 
gereğince 30.09.2001 tarihli mali tablolardaki Vergi Kanunlarına göre aktifleştirilen 
624.182 milyon TL tutarındaki yatırım kredisi faizlerinin gider hesaplarına alınması 
nedeniyle 3.756.565 milyon TL olarak açıklanan net dönem karı, düzeltme işleminin 
yapılması sonucunda 3.226.010 milyon TL’sı olmuştur.” 
Söz konusu düzeltmeyi içeren mali tablolar ekte yayınlanmaktadır.  

               

 
TARİH:31/12/2001 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 31.12.2001 tarihinde gelen yazısı 

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

açıklamadır. 
29.12.2001 tarihinde bir günlük gazetede “Aydın Doğan’a baskın” ve “Kaçakçılık 
istihbarat ve narkotik gümrük muhafaza ekipleri Aydın Doğan’ın Hürriyet’ine ait dağıtım 
kamyonunda 1.944 adet kaçak VCD player ele geçirdi” başlıkları ile bir haber 
yayınlanmıştır. Yurda kaçak olarak sokulan VCD’ler ile Şirketimiz’in, iştirakimiz olan 
dağıtım şirketi Yaysat A.Ş.’nin veya Aydın Doğan’ın ilişkisi olduğu izlenimi yaratılmaya 
çalışan sözkonusu haber tamamen gerçek dışıdır.  
Gümrük Muhafaza Ekiplerince yapılan soruşturma kapsamında ele geçirilen VCD’lerin 
Şirketimiz veya iştiraklerimiz ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Haberde adı geçen ve 
VCD’lerin sahibi olduğu belirtilen kişi ile hiçbir ilişkimiz olmamıştır. Suç konusu 
VCD’lerin ele geçirildiği araç Şirketimize veya iştirakimiz Yaysat A.Ş.’ne ait olmadığı 
gibi, sürücüsü de personelimiz değildir. Sözkonusu araç, dağıtım şirketi Yaysat A.Ş.’ne 
taşeron olarak taşıma hizmeti vermektedir. 
Şirketimizi ve Aydın Doğan’ı zan altında bırakma amacına yönelik sözkonusu kötüniyetli 
yayın hakkında gerekli yasal yollara müracaat edilecektir.”  

                



 


