
2007 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI: 

 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ 
Tarih: 26.12.2007 

Şirket Yönetim Kurulu, sermayesinde %42,26 oranında pay sahibi olduğumuz iştirakimiz Doğan 
Medya International GmbH (DMG International)'ın sermayesinin 34.000.000 Euro'ya artırılmasında, 
iştirak payımıza isabet eden 8.205.792 Euro tutarındaki yeni pay alma hakkımızın tamamen 
kullanılmasına; sermaye artırımına iştirak etmeyecek gerçek kişi küçük ortaklara ait kullanılmayan 
yeni pay alma haklarının sermayedeki payımız oranında satın alınmasının taahhüt edilmesine ve 
gerekli işlemlerin ifası ile ilgili mercilere bildirimde bulunulması hususunda Şirketimiz yönetiminin 
yetkili ve görevli kılınmasına karar vermiştir. 
 
Sermaye artırımı yolu ile sağlanacak söz konusu fonun, DMG International'ın sermayesine %74,9 
oranında iştirak ettiği ve bağlı ortaklığı konumunda bulunan, Romanya'da yerleşik ve esas faaliyet 
konusu televizyon yayıncılığı olan Doğan Medya International S.A'nın işletme sermayesi ihtiyacının 
karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.  
 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ 
Tarih: 17.12.2007 

Yönetim Kurulumuz; sermayesine %99,99 oranında iştirak ettiğimiz bağlı ortaklığımız Yenibiriş İnsan 
Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık ve Yayıncılık A.Ş.'nin sermayesinin 50.000 YTL'den, 1.000.000 
YTL'ye tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılması işlemine iştirakimiz nisbetinde katılmayı ve 
kullanılmayan yeni pay alma haklarının satınalınmasının tahhüt edilmesini kararlaştırmıştır. Ödeme 
nakden ve defaten yapılacak olup, yeni pay alma hakkımızın tamamı kullanılacaktır.  
 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ 
Tarih: 10.12.2007 

800.000.000,-YTL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 416.742.560,-YTL olan çıkarılmış sermayemizin, 
tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, 421.000.000 YTL'ye artırılması işlemi bugün Ticaret 
Siciline tescil edilmiştir. Ortaklarımızın, iç kaynaklardan karşılanacak 4.257.440,-YTL tutarındaki 
sermaye artırımında mevcut paylarının %1,02159'u oranında bedelsiz yeni pay alma hakları 
bulunmaktadır. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek kaydi payların dağıtımına 11.12.2007 
(yarın) tarihi itibariyle başlanacaktır. Konuya ilişkin “duyuru” ekte yer almakta olup, ayrıca Hürriyet 
ve Referans Gazetelerinin 11.12.2007 tarihli nüshalarında yayınlanacaktır.  

 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ 
Tarih: 14.11.2007 

Ocak-Eylül 2007 dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne 14.11.2007 tarihinde 
verilen, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2007-30.09.2007 dönemine ait  
Gelir Tablosu yazımız ekinde sunulmuştur. 

 



 

 
HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ 
Tarih: 09.11.2007 

Devam etmekte olan vergi davalarımız için 9 Kasım 2007 tarihinde (bugün), mahkemenin nihai kararı 
beklenmeksizin 5.542.132,-YTL'lık vergi cezası ve gecikme faizi ödemesi yapılmıştır.  

Sözkonusu vergi davaları için, avukatımızın görüşü doğrultusunda, 30.06.2007 tarihli mali 
tablolarımızda (Not.23) 2.538.000,-YTL tutarında gider karşılığı ayrılmıştı. Dolayısıyle, yapılan 
ödemenin 2.538.000,-YTL'lık kısmı karşılık hesabına, bakiye 3.004.132,-YTL'lık kısmı ise diğer 
faaliyet giderleri hesabına gider kaydedilmiştir.  

Sözkonusu ödemeye ilişkin vergi davaları halen devam etmekte olup; gelecekte davaların kısmen veya 
tamamen Şirketimiz lehine sonuçlanması durumunda bu tutar diğer faaliyet gelirleri olarak 
kaydedilecektir. 

 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ 
Tarih: 07.11.2007 

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu 07.11.2007 tarihinde Şirket merkezinde 
toplanarak;  

1. 800.000.000,-YTL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 416.742.560,-YTL olan çıkarılmış 
sermayemizin; 3.554.973,-YTL'sinin “gayrimenkul satış karı”ndan; 462.495,-YTL'sinin 
“iştirak hissesi satış karı”ndan; 239.972,-YTL'sinin de “olağanüstü yedekler”den karşılanmak 
suretiyle, tamamı iç kaynaklardan %1,0216 oranında artırılarak 421.000.000,-YTL'ye 
çıkarılmasına,  

2. “Gayrimenkul satış karı” ve “iştirak hissesi satış karı”ndan sermayeye ilave edilecek toplam 
4.017.468,-YTL'nin, “özsermaye” hesap kaleminin denkliğini sağlamak amacıyla, Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:25 Tebliği'ne istinaden UFRS uyarınca hazırlanan ve sunum 
esasları SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 1604 sayılı Kararı uyarınca belirlenen konsolide mali 
tabloda yer alan “geçmiş yıllar karları” hesap kaleminden mahsup edilmesine,  

3. Konu hakkında mali tablo dipnotlarında açıklama yapılmasına,  
4. İhraç edilecek payların kar oluşması halinde ilk kez 2007 yılı karından yararlandırılmasına,  
5. Yeni pay alma haklarına ilişkin duyurunun günlük yayın yapan 2 gazetenin Türkiye 

baskısında ilan edilmesine,  
6. Gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile Şirket Yönetiminin yetkili ve görevli 

kılınmasına karar vermiştir.  

 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ 
Tarih: 24.09.2007 

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak 
derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan ISS Corporate Services, Inc. (ISS), Şirketimize 10 
üzerinden 8,0 (%79,67) ile iyi derecede ulusal kurumsal yönetim derecelendirme notu vermiştir. 



SPK'nın konuya ilişkin İlke Kararı çevresinde, nihai derecelendirme notu dört alt kategorinin farklı 
şekilde ağırlıklandırılması ile belirlenmektedir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim derecelendirme 
notumuzun alt kategoriler itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir; 

Alt Kategoriler Ağırlık Alınan Not (%) Tahsis Edilen Not 

Pay Sahipleri 0,25 78,95 8,00 

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık  0,35 87,09 8,50 

Menfaat Sahipleri  0,15 74,00 7,50 

Yönetim Kurulu  0,25 73,39 7,50 

Toplam  1,00 79,67 8,00 

Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin özet bilgi ve metodolojiye, Şirketimizin 
www.hurriyetkurumsal.com adresindeki Web Sitesinden ulaşılması mümkündür. 
 
ISS / Hürriyet Derecelendirme Raporu  

 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ 
Tarih: 04.09.2007 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 3 Eylül 2007 tarihinde yapmış olduğu 
açıklama ile Şirketimizin;  

 Uzun vadeli yabancı para kredi notunu "BB", görünümünü "durağan"  
 Uzun vadeli yerel para cinsinden kredi notunu "BB", görünümünü "durağan"  
 Ulusal kredi notunu "AA(Tur)", görünümünü "durağan" olarak teyid etmiştir.  

 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ 
Tarih: 14.08.2007 

Ocak-Haziran 2007 dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne 14.08.2007 tarihinde 
verilen, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2007-30.06.2007 dönemine ait  
Gelir Tablosu yazımız ekinde sunulmuştur. 

 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ 
Tarih: 29.05.2007 

01.01.2007-31.03.2007 ara hesap dönemine ait konsolide mali tablolarımızın İMKB'ye bildirilmesi ile 
ilgili ek süre talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ekte yer alan 29.05.2007 tarih ve 372-13545. 
sayılı yazısı ile uygun bulunmuş olup; söz konusu mali tablolarımız 22.06.2007 tarihinde 
Başkanlığınıza iletilecektir. 

  



 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ 
Tarih: 23.05.2007 
 
Şirketimizin 10.05.2007 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında seçilen Yönetim 
Kurulu, görev dağılımı yaparak;  

1. Yönetim Kurulu Başkanlığına Aydın Doğan'ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Mehmet 
Ali Yalçındağ 'ın getirilmesine; Vuslat Doğan Sabancı'nın İcra Kurulu (Yürütme Komitesi) 
Başkanlığına, Ertuğrul Özkük'ün yayın işlerinden sorumlu icra kurulu üyeliğine atanmalarına,  

Ayrıca, Şirketimizin Reklam Grup Başkanı Ayşe Cemal Sözeri, Mali İşler Grup Başkanı Ahmet 
Toksoy ile Pazarlama Grup Başkanı Sinan Köksal'ın İcra Kurulu üyeliğine yeniden seçilmelerine,  

2. Yönetim Kurulu üyelerimizden İmre Barmanbek ve Soner Gedik'in Denetimden Sorumlu Komite 
üyesi olarak seçilmelerine ve söz konusu komitenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:22 sayılı 
Tebliğ hükümleri ile belirtilen görevlerin ifası ile yetkilendirilmesine,  

3. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına, kurulumuz bağımsız üyelerinden Cem Kozlu'nun 
yeniden seçilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine de Doğan Yayın Holding A.Ş. 
Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim Koordinatörü Murat Doğu, Şirket İş Geliştirme ve Yatırımcı 
İlişkileri Koordinatörü Ahmet Özer'in yeniden seçilmelerine karar vermiştir.  

 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ 
Tarih: 14.05.2007 

Ocak-Mart 2007 dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne 14.05.2007 tarihinde 
verilen, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2007-31.03.2007 dönemine ait  
Gelir Tablosu yazımız ekinde sunulmuştur. 

 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ 
Tarih: 10.05.2007  

Şirketimizin 2006 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 10.05.2007 tarihinde saat 
10:30'da, Hürriyet Medya Towers Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmıştır. Genel 
kurul toplantısında özetle;.  

1. 01.01.2006-31.12.2006 hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet, 
Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporlarının kabulüne,  

2. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 01.01.2006-31.12.2006 hesap dönemi 
faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine,  

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin İlke Kararı ve İlgili Mevzuat kapsamında, konsolide 
olarak hazırlanan mali tablolarımızdaki 2006 yılı faaliyetlerinden elde edilen net dönem karından 



dağıtım yapılmaması ve 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü 
yedeklere ilave edilmesine,  

4. 2006 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Aydın 
Doğan, Mehmet Ali Yalçındağ, Ertuğrul Özkök, İmre Barmanbek, Vuslat Doğan Sabancı, Ertunç 
Soğancıoğlu'nun, bağımsız üye olarak M.Cem Kozlu ve Kai Georg Diekmann ile hissedarlardan Soner 
Gedik'in Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine,  

5. 2007 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Mehmet 
Yörük ile Fuat Arslan'ın Şirket Denetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine,  

6. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçev esin de 2007 yılı 
hesaplarımızın bağımsız denetimini yapmak üzere Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesinin onaylanmasına,  

karar verilmiş, aynı zamanda SPK İlke Kararı çerçevesinde hazırlanan ve Yönetim Kurulunca 
onaylanan “Kar Dağıtım Politikası” Genel Kurulun bilgisine sunulmuş olup, Hazirun Cetveli ve 
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır. 

 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ 
Tarih: 04.05.2007 

Şirket Yönetim Kurulu; sermayesine %50,01 oranında iştirak ettiğimiz bağlı ortaklığımız Doğan 
Haber Ajansı A.Ş.'nin sermayesinin 312.387,-YTL'den, 3.500.000,-YTL'ye tamamı nakden 
karşılanmak suretiyle artırılması işlemine iştirakimiz nisbetinde katılmayı kararlaştırmıştır. Ödeme 
nakden ve defaten yapılacak olup, yeni pay alma hakkımızın tamamı kullanılacaktır.  
 
Doğan Haber Ajansın A.Ş.'nin mali tabloları Şirketimizin mali tablolarına konsolide edilmektedir. 
Doğan Haber Ajansın A.Ş.'nin sermayesinin %35,75'i hakim ortağımız Doğan Yayın Holding A.Ş.'ye 
aittir.  

 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ 
Tarih: 17.04.2007 

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu 
(SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, Esas 
Sözleşmesinin ilgili kâr dağıtım maddesi ile kamuya açıklamış olduğumuz kâr dağıtım politikası 
kapsamında kar dağıtımı yapmaktadır. 

Bu çerçevede, Şirket’in 2006 yılı “ödenecek kurumlar vergisi”, “ertelenen vergi karşılığı” ile “ana 
ortaklık dışı kârlar” dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI, No: 25 Sayılı Tebliği 
hükümlerine uygun olarak, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) göre konsolide 
olarak hazırlanan mali tablolarında “Konsolide Net Dönem Kârı” 104.157.463,-YTL’dir. Bu tutardan 
TTK’nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca ayrılması gereken “I. Tertip Yasal Yedek Akçe” tutarı olan 
4.052.451,-YTL ile henüz genel kurullarını yapmamış veya Genel Kurullarında kâr dağıtım kararı 
almamış iştirak ve bağlı ortaklıkların konsolide mali tablolara intikal eden toplam 2.308.059,-YTL 
tutarındaki net dönem kârlarının indirilmesi ve bu tutara yıl içinde yapılan toplam 3.000.560,-YTL 



tutarındaki bağışların ilave edilmesi ile net dağıtılabilir dönem karı 100.797.513,-YTL olarak 
hesaplanmaktadır. Söz konusu tutarın %20’si, çıkarılmış sermayemizin %5’inin altında kalması 
nedeniyle, SPK’nın konuya ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda, dönem karının dağıtılmayarak 
Şirketimiz bünyesinde bırakılması mümkün bulunmaktadır. 
 
Solo mali tablolarımızda yer alan “net dönem kârı” ise 81.049.020 YTL olup; bu tutardan TTK’nın 
466/1 maddesi hükmü uyarınca “I. Tertip Yasal Yedek Akçe” ayrıldıktan sonra kalan tutar 76.996.569 
YTL olarak hesaplanmaktadır. 
 
Diğer taraftan daha önce de kamuya açıkladığımız üzere Şirketimiz önemli tutarda (336.490.910,-Usd) 
bir iştirak (Trader Media East Limited) alımını henüz sonuçlandırmış bulunmaktadır. 
 
Tüm bu hususları birlikte değerlendiren Yönetim Kurulumuz; iştirak alımının getirdiği ilave 
finansman yükünü ve SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemlerini dikkate alarak 2006 yılı 
faaliyetlerinden elde edilen net dönem karından dağıtım yapılmaması ve 1. Tertip Yasal Yedek Akçe 
ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere ilave edilmesi hususunu olağan genel kurulun 
onayına sunulmasına karar vermiştir.  
 
Diğer taraftan, Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Pricewaterhouse Coopers) 
Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde ve Denetim Komitemizin görüşü 
doğrultusunda 2007 hesap döneminde Şirketimizin çalışacağı bağımsız denetim kuruluşu olarak 
seçilmesine ve bu hususun 2006 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yapılacak olağan genel kurul 
toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. 
 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ 
Tarih: 13.04.2007 

Şirket Yönetim Kurulu, 13.04.2007 tarih, 2007/19 sayılı kararı ile 2006 yılı Olağan Genel Kurul 
Toplantısının 10.05.2007 tarihinde yapılmasını kararlaştırmıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan 
ortaklarımıza yapılan duyuru aşağıdaki gibidir; 

Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurulunu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 
10/05/2007 Perşembe günü saat 10:30'da Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket 
merkezinde yıllık olağan toplantısına çağırmış bulunmaktadır.  

Sayın ortaklarımızın, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) uygulamaları çerçevesinde Genel Kurul 
tarihinden iki iş günü öncesi mesai saati sonuna kadar Şirketimizden giriş kartlarını alarak, bizzat veya 
bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmasını rica ederiz. 
 
Sermaye Piyasası Kurulunun 11 Mart 2005 tarihli Kararı doğrultusunda, hisse senetleri dolaşımda 
bulunmayan ortaklarımızın aracı kurumlardan blokaj belgesi alması mümkün bulunmamaktadır. Bu 
itibarla giriş kartlarının verilmesinde şu esaslara uyulacaktır; 

 
i- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda dolaşımda olan/olmayan, ancak henüz kaydileştirilmemiş 

hisse senetleri için; Şirket merkezine veya herhangi bir bankaya, adet ve seri numaraları yer alacak 
şekilde, hisse senetlerinin tevdi edildiğini gösteren blokaj belgesini teslim eden ortaklarımıza giriş 
kartları verilir, 

 
ii- MKK nezdinde kaydileştirilmiş bulunan hisseler için, MKK tarafından belirlenen genel kurul 

blokaj prosedürünü takip ederek kendilerini “Genel Kurul Blokaj Listesi”ne kaydettiren 
ortaklarımıza giriş kartları verilir.  

 



Genel Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadıkça giriş kartı almayan pay sahiplerimizin toplantıda söz 
ve oy haklarını kullanmaları  mümkün olmayacaktır.  

 
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun 
olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No:8 Tebliği’nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası 
noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.  
 
01.01.2006-31.12.2006 hesap dönemine ait Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet 
Raporu ile Kar Dağıtımı hakkındaki teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları 
18.04.2007 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. 
Anılan dokümanlar ile birlikte, ‘genel kurul bilgilendirme dokümanı’, ‘genel kurula katılım prosedürü’ 
ve vekaletname örneğine de, aynı tarihten itibaren Şirketimizin www.hurriyetkurumsal.com adresinde 
yer alacaktır. 

GÜNDEM 

1. Başkanlık Divanı’nın seçimi, 
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi, 
3. 01.01.2006–31.12.2006 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetim Kurulu 

ve Bağımsız Denetim Raporları ile  Mali Tablo ve Dipnotlarının okunması,  görüşülmesi ve 
onaylanması, 

4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2006 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ibra 
edilmesi. 

5. Yönetim kurulunun 2006 hesap dönemi karının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek 
karara bağlanması. 

6. 2007 hesap  dönemi için  Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. 
7. 2007 hesap dönemi için  Denetim Kurulu üyelerinin seçimi. 
8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2007 hesap dönemi için ödenecek ücretler 

hakkında karar alınması,  
9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim 

Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması hakkında karar alınması. 
10. Yönetim Kurulu üyelerine Ana Sözleşmenin 14. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 

335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 
11. Şirket Ana Sözleşmesinin 12. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulunun izni, Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade 
eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim 
Kurulu’na yetki verilmesinin karara bağlanması. 

12. Şirket Ana Sözleşmesinin 38. maddesi çercevesinde Sermaye Pisasası Kanununun 15. 
maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak koşulu ile 
temettü avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin karara 
bağlanması.  

13. Şirket Kar Dağıtım Politikasının genel kurulun bilgisine sunulması. 
14. Trader Media East Ltd’nin Londra Borsasından gönüllü çağrı yöntemi ile satın alınması 

konusunun Şirket ortaklarının bilgisine sunulması. 
15. Şirket’in 01.01.2006-31.12.2006 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, 

kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bağış ve yardımların Şirket ortaklarının bilgisine 
sunulması. 

16. Dilekler. 
 

 



VEKALETNAME ÖRNEĞİ 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA 

Hissedarı bulunduğum Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 10/05/2007 tarihinde, Evren 
Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde  saat 10:30’da  
yapılacak, 01.01.2006-31.12.2006 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında, belirttiğim 
görüşler doğrultusunda  beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri 
imzalamaya  yetkili  olmak üzere .....................................’yı  vekil tayin ettim. 

 
A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 

 

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır) 

 

 

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konular da vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy   
kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır) 

 

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır) 

 

B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN 
a) Tertip ve serisi 

b) Numarası 

c) Adet-Nominal değeri 

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı 

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu 

ORTAĞIN ADI, SOYADI VE ÜNVANI 
İMZASI 

ADRESİ 

 
Not: (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için 
açıklama yapılır.  



 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ 
Tarih: 03.04.2007 
 
Fitch Ratings, Şirketimizin "BB" olan yabancı para ve yerli para uzun vadeli kredi notu üzerindeki 
negatif izlemeyi kaldırdığını; söz konusu notları teyid ettiğini ve görünümü ise durağan olarak 
belirlediğini açıklamıştır. Karar, Şirketimizin Trader Media East Limited (TME) sermayesinin 
%67,30'unun satın alınması işleminin tamamlanmasını takiben alınmıştır. Fitch Ratings, Şirketimizin 
ulusal kredi notunun "AA-(Tur)" olarak korunduğunu ve bu not üzerindeki negatif izlemenin de 
kaldırdığını açıklamıştır. 
 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ 
Tarih: 02.04.2007 
 
Şirketimizin yayınlamakta olduğu günlük gazetelerden biri olan Gözcü Gazetesi, Yönetim 
Kurulumuzun almış olduğu karar gereğince 2 Nisan 2007 tarihinden itibaren yayından kaldırılmıştır. 
2006 yılı verilerine göre Gözcü Gazetesi'nin Şirketimizin konsolide net satış geliri içindeki payı 
yaklaşık %1,5'tir. 
 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ 
Tarih: 30.03.2007 
 
Hollanda'da yerleşik bağlı ortaklığımız Hürriyet Invest BV vasıtasıyla, hisseleri GDR (Global 
Depository Receipt) olarak Londra Borsası'nda işlem görmekte olan, Trader Media East Limited 
(TME) Şirketi ile ilgili çağrı süreci sona ermiştir. 
 
Çağrı süreci sonucunda, TME sermayesinin %67,30'una karşılık gelen, 33.649.091 adet hisseye sahip 
TME hissedarlarının teklifimizi kabul ettiği, tarafımıza resmen bildirilmiş bulunmaktadır. Bu 
kapsamda Hurriyet Invest BV'nin, TME'nin pay defterine kayıt işlemleri de tamamlanmıştır.  
 
Satın alınan hisselerin bedeline karşılık gelen ve Hurriyet Invest BV'ye “sermaye avansı” olarak 
ödenen 336.490.910 USD de teklifimizi kabul eden TME pay sahiplerine ödenmek üzere ilgili banka 
hesabına transfer edilmiştir. Sermaye avansı olarak ödenen söz konusu tutar, Hurriyet Invest BV'nin 
18.000 Euro olan ödenmiş sermayesine ilave edilecektir. 
 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ 
Tarih: 16.03.2007 
  
Hollanda'da yerleşik bağlı ortaklığımız Hürriyet Invest BV (Hürriyet Invest) vasıtasıyla, hisseleri GDR 
(Global Depository Receipt) olarak Londra Borsası'nda işlem görmekte olan, Trader Media East 
Limited (TME) Şirketi'nin, sermayesini temsil eden, beheri 16 US cent nominal değerli 50.000.000 
adet hissesinin tamamını, “gönüllü çağrı” yöntemini kullanarak ve TME hissedarlarına bir hisse için 
10,00 USD teklif etmek suretiyle satın alınmasında, teklif ile ilgili kabul sürecinin 15.03.2007 tarihine 
kadar uzatıldığını daha önce Borsanıza bildirmiş ve kamuya açıklamıştık.  
 
Teklif ile ilgili kabul süreci 15.03.2006 tarihinde (dün) ve Türkiye saati ile 15:00’da tamamlanmış 
olup; toplam olarak TME sermayesinin % 67,29’una karşılık gelen ve 33.649.091 adet hisseye sahip 



TME hissedarlarının teklifi kabul ettiği Türkiye saati ile 16:30’da tarafımıza bildirilmiş 
bulunmaktadır.  
 
Bağlı ortaklığımız Hurriyet Invest yönetimi, teklif ile ilgili tüm şartların yerine getirildiğini veya bir 
kısım şartlardan muaf tutulduğunu tespitle, teklifin her açıdan koşulsuz (unconditional) hale geldiğini 
bugün Londra Borsasına bildirmiştir. 
  
Konuya ilişkin İngiltere Düzenlemelerine göre; bu aşamadan sonra, teklifi kabul eden TME 
hissedarlarının kabullerini geri çekmesi mümkün olmayıp; Hurriyet Invest de çağrı sürecini 
tamamlamakla yükümlü bulunmaktadır. Diğer taraftan söz konsusu Düzenlemelere uygun olarak; 
teklif ile ilgili kabul süreci 14 gün daha devam edecek ve 29.03.2007 tarihinde Türkiye saati ile 
15:00’da sona erecektir. 
  
Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya açıklama yapılacak olup; çağrı işlemi ile ilgili her türlü 
yasal dokümana Internet üzerinden www.hurriyetkurumsal.com adresinden ulaşılması mümkün 
bulunmaktadır. 
 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ 
Tarih: 14.03.2007 
  
Hollanda'da yerleşik bağlı ortaklığımız "Hürriyet Invest BV" vasıtasıyla, Trader Media East Limited 
(TME) Şirketi'nin sermayesini temsil eden hisselerin tamamının, "gönüllü çağrı" yöntemi ile satın 
alınması sürecinde, Rusya Rekabet Kurulu'ndan sonra Ukrayna Rekabet Kurulu'nun da anılan işleme 
onay verdiği tarafımıza bildirilmiştir. Böylece, konuya ilşkin olarak alınması gereken tüm rekabet 
kurulu onayları alınmıştır. 
  
Diğer taraftan, daha önce de kamuya açıklandığı üzere; "çağrı" süreci, Teklif Dokümanında yer alan 
esaslar ve koşullar dahilinde, 15.03.2007 tarihine ve Türkiye saati ile 15:00'a kadar uzatılmıştır. İlave 
bir süre uzatımı olup olmayacağı hususu 16.03.2007 tarihinde ve en geç Türkiye saati ile 10:00'da 
kamuya açıklanacaktır. 
  
Konuya ilişkin İngiltere düzenlemelerine göre, çağrı yoluyla hisse toplama teklifimizin geçerli olması 
için, çağrıya iştirak ederek teklifimizi kabul eden TME ortaklarına ait hisselerin toplam nominal 
değerinin oran olarak, TME'nin sermayesinin %50'sinin üzerinde olması gerekmektedir. Çağrı süreci 
sonucunda teklifimizi kabul eden TME ortaklarına ait hisselerin toplam nominal değeri oran olarak, 
TME'nin sermayesinin %90'ının altında kalması durumunda, Şirketimiz herhangi bir yükümlülük 
altına girmeksizin, çağrı işleminden vazgeçme hakkına sahip bulunmaktadır. Diğer taraftan, çağrı 
sürecinde teklifimizi kabul eden TME ortaklarına ait hisselerin toplam nominal değeri oran olarak, 
TME'nin sermayesinin %50'si ile %90'ı aralığında kalması durumunda ise, Şirketimiz gerekli yasal 
bildirimleri yapmak suretiyle çağrı teklimizi kabul eden TME ortaklarına ait hisseleri devir alma; çağrı 
sürecini sonlandırma veya devam ettirme yetkisine sahip bulunmaktadır. Bu konuda gelişmeler 
oldukça ve her aşamada kamuoyuna bilgi sunulacaktır. 
 
Çağrı işlemi ile ilgili her türlü yasal dökümana İnternet üzerinden www.hurriyetkurumsal.com 
adresinden ulaşılması mümkündür. 
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun 
olduğunu; bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter 
kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için 
gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 



 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ 
Tarih: 07.03.2007 
 
Hollanda'da yerleşik bağlı ortaklığımız “Hürriyet Invest BV” vasıtasıyla, Trader Media East Limited 
(TME) Şirketi'nin sermayesini temsil eden hisselerin tamamının, “gönüllü çağrı” yöntemi ile satın 
alınması sürecinde, Rusya Rekabet Kurulu'nun anılan işleme onay verdiği tarafımıza bildirilmiştir. 
Konu ile ilgili olarak ayrıca Ukrayna Rekabet Kurulu'nun onayı beklenmektedir. Diğer taraftan, daha 
önce de kamuya açıklandığı üzere; “çağrı” süreci, Teklif Dokümanında yer alan esaslar ve koşullar 
dahilinde, 15.03.2007 tarihine ve Türkiye saati ile 15:00'a kadar uzatılmıştır. İlave bir süre uzatımı 
olup olmayacağı hususu 16.03.2007 tarihinde ve en geç Türkiye saati ile 10:00'da kamuya 
açıklanacaktır. Konuya ilişkin İngiltere düzenlemelerine göre, çağrı yoluyla hisse toplama teklifimizin 
geçerli olması için, çağrıya iştirak ederek teklifimizi kabul eden TME ortaklarına ait hisselerin toplam 
nominal değerinin oran olarak, TME'nin sermayesinin %50'sinin üzerinde olması gerekmektedir. 
Çağrı süreci sonucunda teklifimizi kabul eden TME ortaklarına ait hisselerin toplam nominal değeri 
oran olarak, TME'nin sermayesinin %90'ının altında kalması durumunda, Şirketimiz herhangi bir 
yükümlülük altına girmeksizin, çağrı işleminden vazgeçme hakkına sahip bulunmaktadır. Diğer 
taraftan, çağrı sürecinde teklifimizi kabul eden TME ortaklarına ait hisselerin toplam nominal değeri 
oran olarak, TME'nin sermayesinin %50'si ile %90'ı aralığında kalması durumunda ise, Şirketimiz 
gerekli yasal bildirimleri yapmak suretiyle çağrı teklimizi kabul eden TME ortaklarına ait hisseleri 
devir alma; çağrı sürecini sonlandırma veya devam ettirme yetkisine sahip bulunmaktadır. Bu konuda 
gelişmeler oldukça ve her aşamada kamuoyuna bilgi sunulacaktır. Çağrı işlemi ile ilgili her türlü yasal 
dökümana İnternet üzerinden www.hurriyetkurumsal.com adresinden ulaşılması mümkündür. 
 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ 
Tarih: 02.03.2007 
  
Hollanda'da yerleşik bağlı ortaklığımız “Hürriyet Invest BV” vasıtasıyla, hisseleri GDR (Global 
Depository Receipt) olarak Londra Borsası'nda işlem görmekte olan, Trader Media East Limited 
(TME) Şirketi'nin, sermayesini temsil eden, beheri 16 US cent nominal değerli 50.000.000 adet 
hissesinin tamamını, “gönüllü çağrı” yöntemini kullanarak ve TME hissedarlarına bir hisse için 10,00 
USD teklif etmek suretiyle satın alınmasında, teklifimiz ile ilgili kabul sürecinin 31.01.2007 tarihinde 
başladığını daha önce Borsanıza bildirmiş ve kamuya açıklamıştık. Teklifimiz ile ilgili kabul sürecinin 
ilk bölümü 01.03.2007 tarihinde ve Türkiye saati ile 15:00'da tamamlanmış olup; toplam olarak TME 
sermayesinin % 61,56'sına karşılık gelen ve 30.779.070 adet hisseye sahip TME hissedarları 
teklifimizi kabul etmiş bulunmaktadır. Teklifimizi kabul eden TME ortakları arasında, TME'nin en 
büyük ortaklarından Trader Classified Media N.V. (TCM) ve TCM'in hakim ortağı John H.McCall 
MacBain'de yer almaktadır. Her iki ortak birlikte, TME sermayesinin %16,89'una karşılık gelen 
8.444.816 adet hisseyi, çağrı kapsamında satmayı kabul etmiş bulunmaktadırlar. Teklifimiz ile ilgili 
kabul süreci, Teklif Dokümanında yer alan esaslar ve koşullar dahilinde, 15.03.2007 tarihine ve 
Türkiye saati ile 15:00'a kadar uzatılmıştır. İlave bir süre uzatımı olup olmayacağı hususu 16.03.2007 
tarihinde ve en geç Türkiye saati ile 10:00'da kamuya açıklanacaktır. Konuya ilişkin İngiltere 
düzenlemelerine göre, çağrı yoluyla hisse toplama teklifimizin geçerli olması için, çağrıya iştirak 
ederek teklifimizi kabul eden TME ortaklarına ait hisselerin toplam nominal değerinin oran olarak, 
TME'nin sermayesinin %50'sinin üzerinde olması gerekmektedir. Çağrı süreci sonucunda teklifimizi 
kabul eden TME ortaklarına ait hisselerin toplam nominal değeri oran olarak, TME'nin sermayesinin 
%90'ının altında kalması durumunda, Şirketimiz herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin, çağrı 
işleminden vazgeçme hakkına sahip bulunmaktadır. Diğer taraftan, çağrı sürecinde teklifimizi kabul 
eden TME ortaklarına ait hisselerin toplam nominal değeri oran olarak, TME'nin sermayesinin %50'si 



ile %90'ı aralığında kalması durumunda ise, Şirketimiz gerekli yasal bildirimleri yapmak suretiyle 
çağrı teklimizi kabul eden TME ortaklarına ait hisseleri devir alma; çağrı sürecini sonlandırma veya 
devam ettirme yetkisine sahip bulunmaktadır. Bu konuda gelişmeler oldukça ve her aşamada 
kamuoyuna bilgi sunulacaktır. Çağrı işlemi ile ilgili her türlü yasal dokümana Internet üzerinden 
http://www.hurriyetkurumsal.com adresinden ulaşılması mümkündür. 
 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ 
Tarih: 14.02.2007 
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No:39 sayılı Tebliği gereğince Ekim-Aralık 2006 dönemi 
Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine (14.02.2007 tarihinde) sunulan Sermaye Piyasası 
mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2006-31.12.2006 dönemine ait Gelir Tablosu ekte 
sunulmuştur.  
 
 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ 
Tarih: 31.01.2007 
  
Hollanda'da yerleşik bağlı ortaklığımız “Hürriyet Invest BV” vasıtasıyla, hisseleri GDR (Global 
Depository Receipt) olarak Londra Borsası'nda işlem görmekte olan, Trader Media East Limited 
(“TME”) Şirketi'nin, sermayesini temsil eden, beheri 16 US cent nominal değerli 50.000.000 adet 
hissesinin tamamını, “gönüllü çağrı” yöntemini kullanarak ve TME hissedarlarına bir hisse için 10,00 
USD teklif etmek suretiyle satın almak amacıyla gerekli yasal işlemleri resmen başlattığımızı; söz 
konusu girişimimizin TME Yönetim Kurulu tarafından da resmen tavsiye edildiğini ve işlemin konuya 
ilişkin İngiltere düzenlemelerine tabi olduğunu, 04.01.2007 tarihli Özel Durum Açıklama Formu ile 
Borsanıza bildirmiş ve kamuya açıklamıştık.  
 
Bu süreç kapsamında, Hurriyet Invest BV tarafından yapılan söz konusu teklifin bütün şartlarını içeren 
“Teklif Dokümanı” (Offer Document) ve “Kabul Formu” (Form of Acceptances), 31.01.2007 tarihi 
(bugün) itibariyle, TME ortaklarına gönderilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede, söz konusu teklif ile 
ilgili olarak kabul süreci de başlamış bulunmaktadır. 
  
Konuya ilişkin İngiltere düzenlemelerine göre, çağrı yoluyla hisse toplama teklifimizin geçerli olması 
için, çağrıya iştirak ederek teklifimizi kabul eden TME ortaklarına ait hisselerin toplam nominal 
değerinin oran olarak, TME’nin sermayesinin %50’sinin üzerinde olması gerekmektedir. Çağrı süreci 
sonucunda teklifimizi kabul eden TME ortaklarına ait hisselerin toplam nominal değeri oran olarak, 
TME’nin sermayesinin %90’ının altında kalması durumunda, Şirketimiz herhangi bir yükümlülük 
altına girmeksizin, çağrı işleminden vazgeçme hakkına sahip bulunmaktadır. Diğer taraftan, çağrı 
sürecinde teklifimizi kabul eden TME ortaklarına ait hisselerin toplam nominal değeri oran olarak, 
TME’nin sermayesinin %50’si ile %90’ı aralığında kalması durumunda ise, Şirketimiz gerekli yasal 
bildirimleri yapmak suretiyle çağrı teklifimizi kabul eden TME ortaklarına ait hisseleri devir alma; 
çağrı sürecini sonlandırma veya devam ettirme yetkisine sahip bulunmaktadır. Bu konuda gelişmeler 
oldukça ve her aşamada kamuoyuna bilgi sunulacaktır. 
  
Çağrı işlemi ile ilgili her türlü yasal dokümana Internet üzerinden http://www.hurriyetkurumsal.com/tr 
adresinden ulaşılması mümkündür.  
  



 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ 
Tarih: 10.01.2007 
  
Fitch Ratings, Şirketimizin 'BB' olan yabancı para ve ulusal para cinsinden "IDR" Kredi Notunu, 
Trader Media East Limited hisselerinin “gönüllü çağrı yöntemi” ile yurt dışında toplanması 
kapsamında oluşabilecek 500 Milyon ABD Dolar'lık finansman ihtiyacını gerekçe göstermek suretiyle 
negatif izlemeye aldığını bildirmiştir. Diğer taraftan 'AA-(Tur)' olan Ulusal Uzun Vade Kredi Notu da 
aynı konuyla ilgili olarak negatif izlemeye alınmıştır. Fitch, satın alma teklifinin nihai sonucuna göre 
mevcut kredi notunu koruyabileceğini ya da düşürebileceğini bildirmiştir. 
 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ 
Tarih: 04.01.2007 
  
Şirketimiz, Hollanda'da yerleşik bağlı ortaklığımız “Hurriyet Invest BV” vasıtasıyla, hisseleri Global 
Depository Receipt (“GDR”) olarak Londra Borsası'nda işlem görmekte olan Trader Media East 
Limited (“TME”) Şirketi'nin sermayesini temsil eden, beheri 16 US cent nominal değerli 50.000.000 
adet hissesinin tamamını, “gönüllü çağrı” yöntemini kullanarak ve TME hissedarlarına bir hisse için 
10,00 USD teklif etmek suretiyle satın almak amacıyla gerekli yasal işlemleri resmen başlatmış 
bulunmaktadır.  
 
TME Grubu, başta emlak, otomotiv ve insan kaynakları olmak üzere, çıkardığı günlük ve haftalık 
gazeteler, dergiler ve Internet siteleri vasıtasıyla sektörel seri ilan yayıncılığı yapmakta olup; başta 
Rusya olmak üzere çeşitli Doğu Avrupa ülkelerinde faaliyette bulunmaktadır. Bünyesinde 256 farklı 
marka ve künyeyi barındıran Grup, haftada doğrudan yaklaşık 5 milyon okuyucuya ulaşmakta ve sahip 
olduğu 12 web sitesini ayda yaklaşık 4,6 milyon kişi ziyaret etmektedir. TME 4.900 civarında çalışanı 
ile Rusya, Polonya, Macaristan, Hırvatistan, Ukrayna, Kazakistan, Belarus ve Litvanya olmak üzere 
toplam 8 ülkede faaliyet göstermektedir. 2005 yılı sonu itibarıyla 197,9 milyon USD konsolide ciroya 
ulaşan TME Grubu’nun Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Karı (FVAÖK) ise 64,9 milyon USD 
olarak gerçekleşmiştir. 
  
TME’nin, Şirketimiz tarafından devir alınması ile birlikte; TME Grubunun başta Rusya olmak üzere 
gelişmekte olan ve yüksek büyüme potansiyeline sahip piyasalarda ve faaliyet konusuna giren 
alanlarda sahip olduğu uluslararası bilgi birikimi, tecrübe ve uzmanlaşma da Şirketimiz bünyesine 
dahil edilmiş olacaktır. Şirketimizin Türk medya sektöründe sahip olduğu lider konumu, bilgi birikimi 
ve tecrübesi de dikkate alındığında, devir alma işlemini her iki şirket açısından da doğru yönde atılmış 
stratejik bir adım olarak değerlendirmekteyiz. Bu kararımızın, başta her iki Şirketin müşterileri olmak 
üzere, yatırımcıları ve tüm paydaşlar için olumlu fırsatlar sağlayacağına inanmaktayız. TME 
Grubunun medya sektörünün dünya ortalamalarının üzerinde büyüdüğü Orta ve Doğu Avrupa 
ülkelerindeki pazarlarda sahip olduğu güçlü ve lider pozisyonunun, Şirketimizin yazılı ve Internet 
üzerinden gerçekleşen seri ilan pazarındaki konumunu daha da güçlendireceğini ve farklı 
coğrafyalarda büyüyen sektörlere ve yeni pazarlara girme imkanı sağlayacağını düşünmekteyiz.  
 
TME hisselerini Londra Borsası’ndan çağrı yoluyla toplama girişimimiz TME Yönetim Kurulu 
tarafından da resmen tavsiye edilmektedir. Çağrı yolu ile hisse toplanması konuya ilişkin İngiltere 
düzenlemelerine tabi olup, resmi çağrı sürecinin en geç 28 gün içerisinde başlaması planlanmaktadır. 
Bu konuda gelişmeler oldukça her aşamada kamuoyuna bilgi sunulacaktır. Ayrıca konuya ilişkin her 
türlü açıklayıcı dokümana İnternet üzerinden www.hurriyetkurumsal.com adresinden ulaşılması 
mümkündür. 

www.hurriyetkurumsal.com


 
 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ 
Tarih: 04.01.2007 

Şirketimiz, Danıştay 4'üncü Daire'si tarafından, temyiz talebimiz kısmen kabul edilmek suretiyle, 
İstanbul 7'nci Vergi Mahkemesi (Mahkeme)'ne iade edilen ve halen Mahkeme'nin nihai kararının 
beklendiği dava ile ilgili olarak; ileride oluşabilecek iade talebimiz saklı kalmak kaydıyla, ihtilaf 
konusu olan ve bağlı olduğumuz Halkalı Vergi Dairesince hesaplanan 852.871,-YTL kurumlar vergisi, 
85.287,-YTL fon payı, 196.868,-YTL kusur cezası ile 6.099.796,-YTL gecikme faizini ihtilafın 
uzamasında bir kamu yararı olmadığını dikkate alarak ve Mahkeme'nin nihai kararını beklemeksizin 
ödemiştir.  

Söz konusu ödemenin mali tablolarımız üzerinde bir etkisi olmayıp, ödeme, konu ile ilgili olarak 
münhasıran iş bu dava için ayrılan ve mali tablo dip notlarımızda da yer alan “karşılıklar”dan 
karşılanmıştır. Ayrılan karşılığın, konusu kalmayan bölümü gelir hesaplarına intikal ettirilecektir. 
Şirketimiz, 2006 yılında 22.666.317,-YTL tutarında geçici kurumlar vergisi ödemek suretiyle kamuya 
kaynak yaratmış olup; 2004 ve 2005 yıllarında İstanbul Deftardarlığı tarafından açıklanan en çok vergi 
ödeyen mükellefler arasında yer almıştır. Şirketimiz, İstanbul/Halkalı Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 
2005 yılında en çok vergi ödeyen vergi mükellefleri sıralamasında da birinci sıradadır. 


