
TARİH:27/02/2002 
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 2001 yılı Olağan Genel Kurul 

toplantısının 18.03.2002 Pazartesi günü saat 11:00’de Hürriyet Medya Towers 
Güneşli, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir. 

                

 
TARİH:18/03/2002 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 18.03.2002 tarihinde yapılan Olağan 

Genel Kurul toplantısında, 2001 yılı karından 13.338.577.549.691 TL (%12,77 
oranında) kar payının hisse senedi şeklinde dağıtılmasına ve bu tutarın sermayeye 
ilavesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını takip eden 10 gün 
içinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir.  

                

 
TARİH:21/03/2002 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 21.03.2002 tarihli yazısı aşağıya 

çıkarılmıştır. 
“Yönetim Kurulumuz Sayın Aydın Doğan Başkanlığında 21.03.2002 tarihinde şirket 
merkezinde toplanarak; Şirketimizin I. Tertip hisse senetleri üzerindeki kar payı alma 
kuponlarının tüketilmiş olması nedeniyle 104.476.528.800.000 TL olan çıkarılmış 
sermayesini temsilen ihraç edilmiş bulunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ve 13. 
Tertip hisse senetlerinin iptal edilerek, 11 nolu yeni pay alma kuponu ve 2001 yılı kar 
payı kuponu ile başlayacak 14. Tertip hisse senetleriyle değiştirilmesini, yeni hisse 
senetlerinin basımı ve değiştirilmesi için gerekli işlemler ve müracaatların yapılmasını, 
izinlerin alınmasını kararlaştırmıştır.”  

                

 
TARİH:22/03/2002 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu’nca, çıkarılmış sermayenin 

13.338.577.549.691 TL 2001 yılı kar payından, 27.529.496.257.851 TL maddi duran 
varlıklar yeniden değerleme fonundan, 372.497.156.082 TL iştirakler değer artışından, 
27.657.912.376 TL birleşme nedeniyle oluşan geçmiş yıl karından karşılanmak 
suretiyle toplam 41.268.228.876.000 TL (%39,50) bedelsiz artırılarak 
104.476.528.800.000 TL’den 145.744.757.676.000 TL’ye yükseltilmesine karar 
verildiği bildirilmiştir.  

                
 
TARİH:01/04/2002 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 01.04.2002 tarihli yazısı aşağıya 

çıkarılmıştır. 
“Konu: 22.03.2002 tarihli %39,50 oranında sermaye artırımı hakkındaki özel durum 
açıklamamızın b şıkkında düzeltme yapılması 
22.03.2002 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulan 22.03.2002 tarih, 
2002/05 sayılı sermayenin %39,50 oranında artırımı hakkındaki Yönetim Kurulu 
Kararı’nın b şıkkındaki Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Fonu tutarı sehven 
62.032.343.164 TL fazla, buna mukabil İştirakler Değer Artışı da aynı tutar kadar eksik 
gösterilmiştir. 
Yönetim Kurulu Kararına uygun olarak düzeltilen b şıkkı aşağıdaki gibidir.  
b) 27.929.651.326.309 TL’lık kısmının ise; 
- 27.591.528.601.015 TL’sinin Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme 

Fonundan, 
- 310.464.812.918 TL’sinin İştirakler Değer Artışından  
- 27.657.912.376 TL’sinin birleşme nedeniyle oluşan Geçmiş Yıl Karından 

karşılanmasına,” 
                

 
TARİH:08/05/2002 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin mevcut sermayesini temsil eden 1-13. 

tertip hisse senetlerinin yeni bastırılan 14. tertip hisse senetleriyle değiştirilmesi 
işlemlerinin 13.05.2002-24.05.2002 tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde, bu tarihten 



sonra şirket merkezinde gerçekleştirileceği bildirilmiştir.  
Başvuru Yerleri:  
Dış Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İstanbul  
Dışbank A.Ş.’nin Eminönü/İstanbul, Kartal/İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Adana 
şubeleri  

                

 
 
TARİH:29/05/2002 

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

13.338.577.549.691 TL 2001 yılı kar payından, 27.929.651.326.309 TL iç 
kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplam 41.268.228.876.000 TL (%39,50) 
bedelsiz artırılarak 104.476.528.800.000 TL’den 145.744.757.676.000 TL’ye 
yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 11 nolu yeni pay alma kuponu ve 2001 
yılı kar payı kuponu karşılığında 31.05.2002-14.06.2002 tarihleri arasında 
aşağıdaki adreslerde dağıtılacağı, dağıtıma daha sonra şirket merkezinde 
devam edileceği bildirilmiştir. 
Başvuru Yerleri: 
Dış Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Etiler/İstanbul  
Dışbank A.Ş.’nin Eminönü/İstanbul, Kartal/İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve 
Adana Şubeleri 

                

 
TARİH:04/06/2002 

HURGZ HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. ’nin 31/05/2002 tarihinde  

başlayan  % 39,5   oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, artırım karşılığı olan 
hisse senetleri  04/06/2002  tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilmiştir. 

                
 
TARİH:11/06/2002 

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

104.476.528.800.000 TL’den 145.744.757.676.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin 
sermaye artışının 04.06.2002 tarihinde tescil edildiği ve 07.06.2002 tarih, 5565 sayılı 
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği bildirilmiştir.  

                

 
 
TARİH:01/07/2002 

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 01.07.2002 tarihli yazısında kamuya 
açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildirmiştir. 

                

 
TARİH:07/10/2002 

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 04.10.2002 tarihli yazısında kamuya 
açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildirmiştir. 

                

 
TARİH:15/11/2002 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 15.11.2002 tarihli yazısı aşağıya 

çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.11.2002 tarih, OFD-2802 sayılı yazıları ve 

Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Kamuoyunda ve 12.11.2002 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde yeralan haberde yer aldığı 



gibi teklif Aydın Doğan’ın liderliğini yaptığı konsorsiyum tarafından verilmiştir. 
Sözkonusu konsorsiyum içinde yer almayan şirketimizin bu teklifle herhangi bir ilgisi 
bulunmamaktadır.” 

                
 
TARİH:21/11/2002 

HURGZ 
 

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ile ilgili olarak Ertuğrul Özkök’ün 

20.11.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“İlgi: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’ye 

yönlendirilmiş 15.11.2002 tarih ve 14502 sayılı ile 20.11.2002 tarih ve 14672 sayılı 
yazıları. 
12.10.2002 tarihli Hürriyet Gazetesinde yer alan Diğer Ortaklar başlıklı habere atfen 
BDDK’ya Sabah ve ATV işletmelerine ilişkin teklifte bulunan ve Aydın Doğan 
Başkanlığında oluşturulan konsorsiyumun mensuplarının bildirilmesi Sermaye 
Piyasası Kurulu’nca yukarıda tarih ve sayıları belirtilmiş olan yazıları ile talep 
olunmaktadır. 
Her şeyden önce belirtmekte yarar vardır ki tarafımca yapılmış bulunan beyanatta 
yabancı halka açık ortaklıklardan söz edilmiştir, konsorsiyum mensubu herhangi bir 
merkezi Türkiye’de bulunan halka açık şirket sözkonusu değildir. Mezkür şirketlerin 
hisseleri Türkiye’de işlem görmediğinden Kurulunuza herhangi bir özel durum 
açıklaması yapılması yükümünden de bahis olunması olanaksızdır.  
BDDK tarafından konsorsiyumun teklifi hukuken değerlendirilemez bulunduğundan 
konu yukarıda zikredilen konsorsiyum ortakları açısından da hükmünü yitirmiş 
bulunmaktadır.” 

                

 


