
TARİH:06/03/2003 
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 06.03.2003 tarihli yazısı aşağıya 

çıkarılmıştır. 
“Yönetim Kurulumuzun 28.02.2003 tarih ve 2003/2 sayılı kararı ile,  
1- Şirket Ana Sözleşmesi’nin Maksat ve Mevzuu Başlıklı 3. Maddesine ‘Şirket, 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde; genel bütçeye dahil 
dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar 
Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan 
derneklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve 
kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım 
ve bağışta bulunabilir.’ paragrafının eklenmesi,  
2- Şirket Ana Sözleşmesi’nin Karın Bölünmesi başlıklı 46. Maddesi’ne ‘ilgili hesap yılı 
içinde yapılan bağışların birinci temettüe esas net dağıtılabilir dönem karının 
matrahına eklenmesi ve birinci temettüün bu matrah üzerinden hesaplanması’ ve 
‘Sermaye Piyasası Mevzuatında tesbit olunan oran ve miktarda temettü avansı 
dağıtılır’ hükümlerinin ilave edilmesi suretiyle değiştirilmesinin Genel Kurul’a 
önerilmesi, gerekli izinlerin alınması için Şirket Yönetiminin yetkili ve görevli 
kılınmasını kararlaştırmıştır. “  
Ana sözleşmenin söz konusu maddelerinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.  

                

 
TARİH:10/03/2003 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin olağan gündem maddelerinin yanı sıra 

ana sözleşmenin 3 ve 46. maddelerinin tadil edilmesi konusunun  da görüşüleceği 
2002 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 31.03.2003 Pazartesi günü saat 11:00’de 
Hürriyet Medya Towers Güneşli, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacağı 
bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddelerinin eski ve yeni şekli 06.03.2003 
tarihli Günlük Bülten ekinde yayınlanmıştır.  

                

 
TARİH:11/03/2003 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 11.03.2003 tarihli yazısı aşağıya 

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

açıklamadır. 
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.03.2003 tarihli toplantısında; iştirakimiz olan Hürriyet 
Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. ünvanlı şirketin 10.03.2003 tarihli 
Genel Kurul Toplantısında sermayesinin 1,1 Trilyon TL artırılmak suretiyle 2,2 Trilyon 
TL'sına yükseltilmesi nedeniyle, Şirketimiz artırılan 1,1 Trilyon TL'lik sermayenin 
tamamını tek başına taahhüt ederek ödemeyi kararlaştırmıştır.  
Hürriyet Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. ünvanlı şirketteki 
sermaye iştirak payımız artırım öncesinde 495 Milyar TL'sı (%45) iken, 1,1 Milyar 
TL'lık artırım ile 1,595 Milyar TL'sına (%72,5) yükselmiştir.” 

                

 
TARİH:31/03/2003 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 31.03.2003 tarihinde yapılan Olağan 

Genel Kurul Toplantısı’nda,  

 2002 yılı dağıtılabilir net dönem karı olan  38.480.999.586.119 TL’nin (%26,40) 
tamamının hisse senedi şeklinde dağıtılmasına,  

 Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bedelsiz hisse senedi verilmesi 
biçiminde dağıtılacak kar payının sermayeye ilavesinin Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından kayda alınmasını takip eden 10 gün içinde yapılmasına,  

 Ana sözleşmenin 3. ve 46. maddelerinin tadiline 
karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddelerinin eski ve yeni 
şekli ekte yayınlanmaktadır. 

                

 
TARİH:31/03/2003 



HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 31.03.2003 tarihli Yönetim Kurulu kararı 

aşağıya çıkarılmıştır.  
“Şirketimizin 31.03.2003 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kar 
dağıtım kararı ve Ana Sözleşmenin 11. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 
145.744.757.676.000 TL olan çıkarılmış sermayenin %68,20 oranında arttırılarak 
245.142.682.411.000 TL’na çıkarılmasına, 
Sermayeye ilave edilen 99.397.924.735.000 TL’nin;  
a) 38.480.999.586.119 TL’lık kısmının Şirketimizin 31.03.2003 tarihinde yapılan 

Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımıza bedelsiz hisse senedi verilmesi 
şeklinde dağıtılmasına karar verilen 2002 yılı dönem karının sermayeye ilavesi 
sureti ile, 

b) 60.916.925.148.881 TL’lık kısmının ise; 
- 57.158.965.434.977 TL’sının Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artış 

Hesabından, 
- 20.025.433.366 TL’sının İştiraklerdeki Yeniden Değerleme Artışından, 
- 3.716.000.000.000 TL’sının Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici 28.maddesi 

gereğince oluşan iştirak hissesi satış kazancından,  
- 6.652.935.000 TL’sının Hisse Senedi İhraç Primleri Hesabından,  
- 15.281.345.538 TL’sının Olağanüstü Yedekler Hesabından,  
karşılanmasına, 
Artırılan sermaye tutarını temsil eden hisse senetlerinin tamamının nama yazılı 
16.Tertip olarak ihracına, hisse senedi ihracı, basımı işlemleri için gerekli 
müracaatların yapılmasına, izinlerin alınmasına karar vermiştir.”  

                

 
TARİH:01/04/2003 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 01.04.2003 tarihli yazısı aşağıya 
çıkarılmıştır.  
“Şirketimizin 31.03.2003 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan “2002 yılı 
kar’ının dağıtımı” kararına göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:1 Tebliği 
Ek:13’e uygun olarak düzenlenen Kar Dağıtım Tablosu ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.”  
Sözkonusu Kar Dağıtım Tablosu ekte yayınlanmaktadır.  

                

 
TARİH:18/04/2003 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 18.04.2003 tarihli yazısı aşağıya 

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

açıklamadır. 
Şirketimiz yönetim kurulunun 16.04.2003 tarihli toplantısında; iştirakimiz olan Hürriyet 
Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama San. ve  Tic. A.Ş. ünvanlı şirketin 15.04.2003 tarihli 
olağanüstü genel kurul toplantısında sermayesinin 6.600 milyar TL artırılmak suretiyle 
8.800 milyar TL'na yükseltilmesi nedeniyle, Şirketimiz artırılan 6.600 milyar TL'lık 
sermayenin tamamını tek başına taahhüt ederek ödemeyi kararlaştırmıştır. Hürriyet 
Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. ünvanlı şirketteki sermaye iştirak 
payımız artırım öncesinde 1.595 milyar TL (% 72,5) iken, 6.600 milyar TL'lık artırım ile 
8.195 milyar TL'na (% 93,1) yükselmiştir.” 

                

 
TARİH:12/05/2003 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 
145.744.757.676.000 TL’den 245.142.682.411.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak 
ihraç edilecek hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.05.2003 tarih ve 
OFD/797-005667 sayılı yazısı ile kayda alındığı bildirilmiştir.  

                

 
TARİH:13/05/2003 

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

38.480.999.586.119 TL kar payından, 60.916.925.148.881 TL iç kaynaklardan 
karşılanmak suretiyle toplam 99.397.924.735.000 TL (%68,20) bedelsiz artırılarak 



145.744.757.676.000 TL’den 245.142.682.411.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin hisse 
senetlerinin 2002 yılı karpayı kuponu ve 12 nolu yeni pay alma kuponları karşılığında 
26.05.2003-09.06.2003 tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde, bu tarihten sonra 
şirket merkezinde dağıtılacağı bildirilmiştir.  
Başvuru Yerleri: 
Dış Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Merkez, İstanbul  
Dışbank A.Ş.’nin Eminönü/İstanbul, Kartal/İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Adana 
şubeleri.   

                

 
TARİH:22/05/2003 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 22.05.2003 tarihli yazısı aşağıya 
çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

açıklamadır. 
Şirketimiz "Okullarımız Yıkılmasın" kampanyasında kullanılmak şartıyla Milli Eğitim 
Vakfı'na 500 Milyar TL,  Aydın Doğan Vakfı'na 500 Milyar TL olmak üzere toplam 1 
Trilyon TL'lik bağış yapmıştır.”  

                
 
TARİH:28/05/2003 

HURGZ HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.’nin 26/05/2003 tarihinde 

başlayan % 68,2 oraninda bedelsiz sermaye artirim işleminde, bedelsiz artirim 
karşiliği olan hisse senetleri ilgili üye hesaplarina 28/05/2003 tarihinde alacak 
kaydedilmiştir. 

                

 
TARİH:09/07/2003 

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

145.744.757.676.000 TL’den 245.142.682.411.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin 
olarak Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 04.07.2003 tarih ve 1121 sayılı Sermaye 
Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge’nin alındığı bildirilmiştir.  

                

 
TARİH:21/07/2003 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 
145.744.757.676.000 TL’den 245.142.682.411.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin 
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 04.07.2003 tarih ve 1121 sayılı Sermaye 
Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge’nin 14.07.2003 tarihinde İstanbul Ticaret 
Sicili Memurluğu’nca tescil edildiği bildirilmiştir.  

                

 
TARİH:08/08/2003 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ile ilgili olarak Arzuhan Yalçındağ’dan gelen 

08.08.2003 tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

açıklamadır. 
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. hisse senetleri ile ilgili olarak İMKB’nda 
08.08.2003 tarihinde gerçekleştirdiğim işlemlerin detaylarına ilişkin bilgiler Ek’te 
verilmektedir.” 

                

 
TARİH:11/09/2003 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 11.09.2003 tarihinde yapılan Yönetim 

Kurulu Toplantısı’nda, kayıtlı sermaye tavanının 250 trilyon TL’den 500 trilyon TL’ye 
yükseltilmesine ve buna ilişkin olarak ana sözleşmenin 11. maddesinin tadil 
edilmesine karar verildiği bildirilmiştir. 

                

 



TARİH:19/09/2003 
HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 19.09.2003 tarihli yazısı aşağıya 

çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 
açıklamadır. 
Şirketimiz yönetim kurulunun 18.09.2003 tarihli toplantısında; SPK'nun Seri:X, No:19 
sayılı Tebliği, Madde 28/A hükmü uyarınca, Borsada işlem gören ortaklıkların yönetim 
kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşan denetimden 
sorumlu komite kurma zorunluluğu olduğu görülerek;  
Yönetim kurulu üyelerimizden İmre Barmanbek ve Soner Gedik'in denetimden 
sorumlu komite üyesi olarak seçilmelerine, sözkonusu komitenin Seri:X, No:19 sayılı 
Tebliğ hükümleri ile belirtilen görevlerin ifası ile yetkilendirilmesine, oy birliği ile karar 
verilmiştir. “ 

                

 
TARİH:07/10/2003 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 07.10.2003 tarihli yazısı aşağıya 

çıkarılmıştır. 
“Şirketimiz Yönetim Kurulu 07.10.2003 tarihli toplantısında, Şirket Ana Sözleşmesi’nin 
10, 11, 14, 34, 36 ve 38. maddelerinin ekteki tadil metnine göre değiştirilmesi için 
Genel Kurul’a önerilmesine oy birliği ile karar vermiştir.“  
Ana sözleşmenin söz konusu maddelerinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. 

                

 
TARİH:09/10/2003 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ile ilgili olarak Aydın Doğan’dan gelen 

09.10.2003 tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 
açıklamadır. 
Yönetim Kurulu Başkanı bulunduğum Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. hisse 
senetleri ile ilgili olarak İMKB’nde ve dışında 09.10.2003 tarihinde gerçekleştirdiğim 
işlemlerin detaylarına ilişkin bilgiler Ek’te verilmektedir.” 

                

 
TARİH:22/10/2003 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 22.10.2003 tarihli yazısı aşağıya 
çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

açıklamadır. 
20.10.2003 tarihli Star Gazetesi'nde yer alan Şirketimizin banka kredilerinin yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin haberlerle ilgili olarak SPK'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel 
Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin Doğrulama Yükümlülüğü 
başlıklı 8'inci maddesi kapsamında yapılan açıklama;  
Şirketimiz, 20.10.2003 tarihli Star gazetesinde sözü edilen bankalardan nakdi kredi 
kullanmamış ve hiçbir nakdi veya gayri nakdi borcu için yeniden yapılandırma 
talebinde bulunmamıştır.”  

                

 
TARİH:28/10/2003 



HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 28.10.2003 tarihli yazısı aşağıya 

çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

açıklamadır. 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 39 sayılı Özel Durumların Kamuya 
Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin Doğrulama Yükümlülüğü başlıklı 8. maddesine 
istinaden yapılan açıklama: 
24.10.2003 tarihli Star gazetesinde “Hürriyet de Ötelendi” başlığı altında yayınlanan 
yazıda konu edilen krediler Hürriyet Gazetesi'nin yayıncısı olan Şirketimiz  tarafından 
kullanılmamıştır. Sözkonusu krediler iştirakimiz (Mart 2003 ayından itibaren bağlı 
ortaklık) Hürriyet Sınai ve Ticari Ürünler Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. tarafından o 
tarihte fon kapsamında bulunmayan Demirbank Bahreyn Şubesinden 10.08.2000 
tarihinde 1.295.000 USD ve 1.000.000 EUR tutarlarında olmak üzere kullanılmıştır. 
Sözkonusu krediler ile Şirketimizin kefalet dahil hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.  
Aynı yayında sözü edilen 891.600 CHF ve 1.600.000 DEM tutarındaki gayri nakti 
krediler Şirketimiz tarafından Demirbank Güneşli Şubesi' nin harici garantisi ile yurtdışı 
yabancı bir bankadan kullanılmış olup, bu gayri nakdi krediler için Demirbank Güneşli 
Şubesi'ne nakdi teminat verilmesi taahhüt edilmiştir. Sözkonusu krediler iddia edildiği 
gibi Türk Lirasına çevrilmemiştir. Harici garanti kapsamındaki kredi taksitleri vadelerinde 
ödenmekte olup, herhangi bir temdit işlemi sözkonusu değildir. Ayrıca krediler 
kullanılırken verilen Hazine Bonosu, Eurobond gibi nakdi teminatlar, günün koşullarına 
göre kredi riskini kapsayacak şekilde ilgili bankaya verilmektedir. İşbu teminatlar 
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş bilanço dipnotlarının 19. maddesinde 
belirtilmektedir.” 

                

 
TARİH:02/12/2003 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 01.12.2003 tarihli yazısı aşağıya 

çıkarılmıştır.  
“Şirketimizin 250 trilyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının 500 trilyon TL’ye 
çıkarılmasına ilişkin esas sözleşmemizin 11’inci maddesi ile 10, 14, 34, 36 ve 38’inci 
maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olarak 13.10.2003 tarihli müracaatımız Sermaye 
Piyasası Kurulunun 14.11.2003 tarih ve 58/1343 sayılı Kurul Kararı ile uygun 
görülmüştür.”  
Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır.  

                

 
TARİH:18/12/2003 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin kayıtlı sermaye tavanının 250 trilyon 

TL’den 500 trilyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin ana sözleşmenin “Kayıtlı Sermaye” 
başlıklı 11. maddesi ile “Sermayenin Artırılıp Azaltılması” başlıklı 10, “Hisse 
Senetlerinin Devri ve Değiştirilmesi” başlıklı 14, “Ücret” başlıklı 34, “Uygulanacak 
Hükümler” başlıklı 36 ve “Toplantıların Ticaret Vekaletine Bildirilmesi ve Komiserin 
Huzuru” başlıklı 38’inci maddelerinin tadili konularının görüşüleceği Olağanüstü Genel 
Kurul Toplantısı’nın 15.01.2004 Perşembe günü saat 11:00’de şirket merkezinde 
yapılacağı bildirilmiştir. Ana sözleşmenin sözkonusu maddelerine ilişkin Sermaye 
Piyasası Kurulu onaylı tadil tasarısı 02.12.2003 tarihli Günlük Bülten ekinde 
yayınlanmıştır.  

                

 
 
TARİH:24/12/2003 

HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ile ilgili olarak Arzu Yalçındağ’ın 

24.12.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. hisse senetleri ile ilgili olarak İMKB’nda 
24.12.2003 tarihinde gerçekleştirdiğim işlemlerin detaylarına ilişkin bilgiler Ek’tedir.”  

                

 


