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MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
İhraççı Bilgi Dokümanı 

 
Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca ……/...../….. tarihinde 

onaylanmıştır. 
Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ile birlikte geçerli 

bir izahname oluşturur. Bu nedenle, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım 
kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak 
değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 

İhraççı bilgi dokümanının ilanından söz konusu doküman kapsamında halka arz 
işlemini gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na onaylanmak amacıyla 
sermaye piyasası aracı notu sunuluncaya kadar geçen süre boyunca bu ihraççı bilgi 
dokümanının güncellenmesi gerekmez.  

İhraççı bilgi dokümanının onaylanması, ihraççı bilgi dokümanında yer alan 
bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ihraç edilecek 
sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.  

Bu ihraççı bilgi dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasası aracı 
notu ve özet, ortaklığımızın www.gundemmedyagrubu.com ve halka arzda satışa 
aracılık edecek Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.netayatirim.com adresli 
internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (kap.gov.tr) 
yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. 

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 10’uncu maddesi uyarınca, izahnameyi 
oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik 
bilgilerden kaynaklanan zararlardan; ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin 
edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca 
aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri 
kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde 
sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi 
izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi 
ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden 
SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. 
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GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR 
 Bu ihraççı bilgi dokümanı, “düşünülmektedir”, “planlanmaktadır”, 

“hedeflenmektedir”, “tahmin edilmektedir”, “beklenmektedir” gibi kelimelerle ifade 
edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk 
içermekte olup, sadece ihraççı bilgi dokümanının yayım tarihindeki öngörüleri ve 
beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraççının geleceğe yönelik açıklamalarının 
öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. 
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KISALTMA VE TANIMLAR 

 
ABD Doları, ABD$, USD  : Amerikan Doları 
Alexa     : Alexa- The Web İnformation Company 
Avro, Euro    : Avrupa Birliği Para Birimi 
A.Ş.     : Anonim Şirket 
BASEV    : Basım Sanayi ve Eğitim Vakfı 
BEDAŞ    : Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 
BDDK     : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu  
Bknz     : Bakınız      
BSMV     : Banka Sigorta Muameleleri Vergisi 
DMOZ    : The Open Directory Project  
EFT     : Elektronik Fon Transferi 
GVK     : Gelirler Vergisi Kanunu 
BİAŞ/Borsa              : Borsa İstanbul A.Ş. 
ISO     : International Organization for Standardization 
İTO     : İstanbul Ticaret Odası 
KAP     : Kamuyu Aydınlatma Platformu 
KV     : Kısa Vadeli 
Ltd.     : Limited 
Ltd. Şti.    : Limited Şirketi 
MDV     : Maddi Duran Varlık 
MKK     : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 
ÖDA     : Özel Durum Açıklaması 
Radore     : Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.Ş. 
SFY     : Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi  
SEO     : Search Engine Optimization 
SPK/Kurul    : Sermaye Piyasası Kurulu 
SPKn     : 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 
SSK     : Sosyal Sigortalar Kurumu 
Şirket/Medya Gündem  : Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş. 
Takasbank    : BİAŞ Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 
TTK     : Türk Ticaret Kanunu 
TTSG     : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
TSE     : Türk Standartları Enstitüsü 
TÜİK     : Türkiye İstatistik Kurumu 
TÜSİAD    : Türk Sanayici ve İşadamları Derneği 
UFRS     : Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 
UV     : Uzun Vadeli 
VUK     : Vergi Usul Kanunu 
YBBO     : Yıllık Birleşik Büyüme Oranı 
 
ifade eder. 
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1. İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER 
 

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraççı 
bilgi dokümanı ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin 
ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraççı bilgi dokümanında bu bilgilerin anlamını 
değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş 
olduğunu beyan ederiz. 

 

17.02.2014 

İhraççı 
Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret 

A.Ş. 

Yönetim Kurulu        Yönetim Kurulu 
Başkanı                    Başkan Vekili  

Barış Bekar                Kayhan Öztürk  

Sorumlu Olduğu Kısım: 

 

 

 

İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ 
TAMAMI 

 

 

17.02.2014 

Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
Mesut Mert Alacahanlı         Tülin Öztürk 

Yönetim Kurulu              Hisse Senedi Piyasası 
Başkan Yardımcısı                       Uzmanı 

Sorumlu Olduğu Kısım: 
 

 
 

 
İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ 

TAMAMI 
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2. BAĞIMSIZ DENETÇİLER 

2.1. Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak baş 
denetçinin adı soyadı: 
Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş.'nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli finansal 
tabloları Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 
olup, sorumlu ortak Baş denetçi, Şükrü ŞENALP’tir. 
Adresi, İstanbul Vizyon Park C2 Blok Kat:6 NO: 195 – 196 Kuyumcular Sok. Merkez Plaza 
Yenibosna Bahçelievler / İSTANBUL’dur. Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş.'nin  
30.06.2013 ara döneme ait finansal tabloları Tam Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 
tarafından denetlenmiş olup,  sorumlu ortak Baş denetçi, Özkan CENGİZ’dir. 
Adresi, Büyükdere Cad. No:127 A Kule, K:22 D:2201 Esentepe Şişli / İSTANBUL’dur. 

2.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması, 
görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi: 
Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş.’nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 finansal 
tablolarını denetleyen Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. denetlemiş 
olup, sorumlu Baş denetçi, Şükrü ŞENALP’tir. 30.06.2013 ara dönem finansal tabloların 
denetlenmesine ilişkin Bağımsız denetim şirketi ve sorumlu ortak baş denetçi değişmiştir. 
30.06.2013 ara döneme ait finansal tabloları Tam Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 
tarafından denetlenmiş olup,  sorumlu ortak Baş denetçi, Özkan CENGİZ’dir. 

 
3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER 
Şirket’in 31.12.2011, 31.12.2012 ve 30.06.2013 Dönemlerine Ait Finansal Tabloları; 

Özel Bağımsız Denetimden Geçmiştir. 

(TL) 01.01-
30.06.2013 

01.01-
31.12.2012 

01.01-
31.12.2011 

VARLIKLAR      
Dönen Varlıklar 1.355.214  1.138.588 473.083 
Nakit ve Nakit Benzerleri 741.785  782.309 174.170 
Ticari Alacaklar 529.600  305.564 254.776 
Duran Varlıklar 172.310  137.292 29.672 
Maddi Duran Varlıklar 73.013  58.970 18.923 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 82.996  64.096 4.038 
AKTİF TOPLAMI 1.527.524  1.275.880 502.755 
Kısa Vadeli Yükümlülükler 209.666  174.127 91.230 
Finansal Borçlar 634  1.404 -  
Ticari Borçlar 48.931  67.084 47.556 
Uzun Vadeli Yükümlülükler 29.428  25.705 6.987 
ÖZKAYNAKLAR 1.288.430  1.076.048 404.538 
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.288.430  1.076.048  404.538 
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları (23.952)  (320.666)  81.973 
Net Dönem Karı/Zararı 212.382  296.714  160.065 
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/(zararı) 262.684  300.370  200.386 
Hisse Başına Kazanç 0,1931 0,2203 8,0033 
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Özel Bağımsız Denetimden Geçmiştir. 

 (TL) 01.01-30.06.2013 01.01-30.06.2012 

Satış Gelirleri 940.819  647.358  
Satışların Maliyeti (-) (510.334)  (306.942)  
Brüt Kar/Zarar 430.485  340.416  
Faaliyet Karı/Zararı 240.529  289.614  
Finansal Gelirler 22.329  10.756  
Finansal Giderler (-) (174)  0  
Sürdürülen Faal. Ver. Ön. Kar / Zarar 262.684  300.370  
Sürdürülen Faal. Dönem Karı/Zararı 212.382  242.318  
Hisse Başına Kazanç 0,1931 0,2203 
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,1931 0,2203 

 

Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet 
sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu ihraççı bilgi dokümanının 9 ve 17 
no’lu bölümlerini de dikkate almalıdır. 

 

4. RİSK FAKTÖRLERİ 
Borsa üyeleri, müşterilerinin GİP’te işlem görecek paylarının birincil ve ikincil piyasa 
işlemlerine aracılık yapmadan önce, ortaklık paylarının GİP Listesi’ne kabul edilme kriterleri, 
piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve Pay Piyasası arasındaki 
farklılıklar ve GİP’te işlem görecek paylara yatırım yapmanın riski ve karşılaşabilecekleri 
diğer riskler konusunda yatırımcıları bilgilendirmekle yükümlüdür. Üyelerin GİP Risk 
Bildirim Formu’nu müşterilerinin emirlerinin GİP’e iletilmesine ilk defa aracılık etmeden 
önce müşterilerine imzalatmaları zorunludur. 
 

4.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler: 
 

 Global ve genel ekonomide yaşanacak dalgalanmaların özellikle finans sektörüne 
etkisi, Şirket’in mali durumunu ve karlılığını olumsuz yönde etkileyebilir. Şirket’in 
gelirlerinin önemli bir kısmı finans sektöründen elde edilen reklam gelirlerinden 
oluşmakta olup, yurtdışı pazarlarda yaşanacak finansal sıkıntılar ülkemizde de etkisini 
gösterebilir. Bu durum finans sektörü kadar Şirket’i ve içinde bulunduğu sektörü 
olumsuz etkileyebilecektir.  

 
 Bankacılık başta olmak üzere finans sektöründe karlılığın azalması da Şirket’e 

olumsuz yansıyacak faktörler arasında sayılabilir.  
 

 Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatlarına yapılacak değişiklikler Şirket için bir 
risk unsuru olabilir. Bu bağlamda özellikle internet medyası, dijital yayıncılık ile ilgili 
alınacak yeni kararlar Şirket’in faaliyetini ve karlılığını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca 
vergiler, SSK primleri, stopaj başta olmak üzere yasal kesintilere yönelik düzenleme 
ve değişiklikler de risk faktörü olarak değerlendirilmelidir.  
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 Üretim maliyetlerinde etkili olan internet bağlantı ücretleri ve internet hosting 
(Barınma ve servis sağlayıcıları) ücretlerinde meydana gelebilecek artışlar, enerji, 
telefon, doğalgaz, su gibi fiyatı merkezi veya yerel otoriteler tarafından belirlenen 
giderlerin maliyetlerindeki artış kararları Şirket’in karlılığı açısından risk oluşturabilir. 

 
 Dijital medyada reklam fiyatları ziyaretçi sayısına göre belirlendiği için izleyici 

sayısındaki düşüş, yeni bir iletişim medyasının gündeme gelmesi Şirket’in karlılığını 
olumsuz etkileyebilir. 

 
 Şirket bankalar başta olmak üzere reklam veren kurumların önemli bir kısmıyla yıllık 

ya da süreli anlaşmalar yapmaktadır. Bu anlaşmaların bazıları iptal edilebilir ya da 
sözleşme yapılmış şirketlerin bazıları ödeme güçlüğüne düşebilir.  

 
 Özellikle yabancı kurumların büyük ilgi gösterdiği finans yayıncılığında yerli ve 

yabancı yeni rakipler doğabilir ve reklam gelirlerinin bölünmesine neden olabilir. 
  

 Şirket’in gelirleri genel ekonomik gelişmelerle bağlantılı olarak değişmektedir.  Ancak 
yaz ve Ramazan aylarına denk gelen yılın üçüncü çeyreğinde gelirlerde bir miktar 
düşüş yaşanmaktadır.  

 
 Bankacılık, borsa ve sigorta başta olmak üzere Şirket’in faaliyet gösterdiği birçok 

alanda gündem belirleyen kulis haberlerinin bazıları dava konusu olmaktadır. Birçok 
medya kurumunda olduğu gibi Şirket’e karşı açılmış oldukça yüksek miktarlı tazminat 
davaları söz konusudur (Bknz bölüm 17). Söz konusu davaların kaybedilmesi 
Şirket’in faaliyetlerini ve karlılığını olumsuz etkileyebilecektir. Ayrıca yapılacak yeni 
haberlerle ilgili Şirket aleyhine yeni davalar açılabilmesi mümkün bulunmaktadır.  
 

 Şirket’in mevcut sitelerinin Türkiye Cumhuriyeti Kanunları çerçevesinde Mahkeme ya 
da Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kararı ile kapatılması durumunda, Şirket 
faaliyetleri ile karlılığı olumsuz etkilenebilir. 
 

 Şirket’in üst düzey yöneticilerinin yapmış olduğu haberlerin mahiyeti açısından suç 
duyurusunda bulunulması ve söz konusu suç duyurularının mahkumiyetle 
sonuçlanması halinde, bu durum Şirket’in faaliyetleri ile karlılığını olumsuz 
etkileyebilir. 

 
 Ekonomi ağırlıklı yayın yapan çok sayıda internet sitesi ( Bknzbölüm 6) ve iki adet 

dergiye sahip olan Şirket, önümüzdeki dönemde de çok sayıda davaya maruz kalabilir.  
 

 Tahmin edilemeyen ekonomik gelişenlerin olası etkilerinin Şirket üzerindeki 
yansımaları, Şirket’in karlılığını olumsuz etkileyebilir. 
 

 Şirket web sunucularının barındırma hizmetlerini Radore kurumundan sağlamaktadır. 
Radore bünyesindeki veri merkezinde barındırılması, sunucuların ihtiyaç duyduğu 
enerji hattının sağlanması, sunucuların internet erişimine olanak sağlayan hattın 
sağlanması da bu hizmete dahil olmakla birlikte yaşanabilmesi muhtemel olan teknik 
sorunlarda Medya Gündem’in yayın sürecinde aksaklıklar doğabilir. 

 Şirket’in kullandığı web sunucularının sürekli olarak açık ve çalışır kalması için 
kesintisiz güç kaynakları ve jeneratör gibi ekipmanların sağlanması, yangın söndürme 
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tertibatının kurulması ve sunucuların yangından korunması, sunucuların verimli 
çalışması için uygun ısıyı sağlayan klima sisteminin bulundurulması Radore 
kurumunun sorumluluğundadır. Sağlanması gereken sistemin oluşturulamaması 
sonucunda Medya Gündem’in yayın hattında teknik sorunlar yaşanabilir. 

 
Şirket’in veri tabanları günde bir kez yedeklenip arşivlenmektedir. Şirket’in arşivleme 
sunucularının birinin ya da her ikisinin devre dışı kalması durumunda sunucular 
dışında alınan yedekler kullanılabilir. Sunucular dışında tutulan yedeklerin sisteme 
aktarılması sırasında sitelerin yayınında teknik sorunlar ve bazı veri kayıpları 
yaşanabilir.  

 Web sitelerinin siber saldırıya uğrama olasılığı bulunmaktadır. Şirket bu konuda 
resmi, bir kuruma sızma testi yaptırmamasına rağmen yer sağlayıcı ve yazılımı 
geliştirici şirketler tarafından bu konuda gerekli tedbirler alınmış bulunmaktadır. Yine 
de olası bir saldırıda Şirket sitelerinin kısa süreli saldırıya uğraması durumunda gelir 
kaybı yaşanabilir. Söz konusu gelir kaybı kesintinin süresi ile ilişkilidir. Bu sürede yer 
sağlayıcı ve yazılım şirketi ile yapılan sözleşme çerçevesinde 1 gün ile sınırlıdır.  
 

 Şirket, mobil cihaz uygulamalarının geliştirilmesini “Tablet Medya” 
(www.tabletmedya.com.tr) kurumu üzerinden sağlamaktadır. Tablet Medya’nın 
sağlamayı taahhüt ettiği şartları yerine getirmemesi anılan uygulamaların bakımının 
yapılamamasına, güncellenememesine ve kesintilerin giderilememesine neden 
olabilecektir.  
 

 Şirket’in faaliyetleri arasında internet sitesi üzerinden haber sunumu önemli yer teşkil 
ettiğinden, internet sitesindeki ve diğer bilgi sistemlerindeki zafiyetlerin ve bu 
zafiyetler kullanılarak bilgi sistemlerine ve güvenliğine verilebilecek hasarların 
belirlenmesi ve bu zafiyetlerin giderilmesi önem taşımaktadır. Bu kapsamda, 
sistemlere yönelik sızma testi ve diğer gerekli testler Şirket tarafından yaptırılmamış, 
konu dahilindeki riskler belirlenmemiştir. Şirket’in internet siteleri dışarıdan siber 
saldırılara uğrayabileceği gibi, bu saldırılar Şirket’in gelir ve itibar kaybına veya 
hukuki yaptırımlara maruz kalmasına neden olabilecek sonuçlar ortaya 
çıkarabilecektir.  
 

 İnternet sitesinin çalışmasının devamını sağlayacak tedbirlerin alınması ve bu 
tedbirlerin düzenli olarak test edilmesi önem taşımaktadır. Şirket’in bu hususları 
içeren bir iş sürekliliği planı bulunmamaktadır. Böyle bir planın bulunmaması, test 
edilmemesi ve uygulanmaması, Şirket’in sunduğu hizmetlerin aksamasına, herhangi 
bir kesinti sonrası sistemlerin yeniden çalışma süresinin uzamasına ve veri kayıplarına 
neden olabilecektir. 
 

 Şirket’in bağlı bulunduğu T.C. yasaları ve mevzuatlarında yapılabilecek değişiklikler 
Şirket için bir risk unsuru oluşturabilecektir. Bu bağlamda maliyet unsurları olan 
kurumlar vergisinde, KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilerde, sosyal güvenlik primleri, 
muhtasar vergiler (çalışanların gelir vergileri) gibi kamu tarafından belirlenen vergi ve 
primlerin tutarı veya niteliğinde yapılabilecek değişiklikler ya da kamu otoriteleri 
tarafından yeni vergi salınması Şirket’in finansal sonuçlarını doğrudan 
etkileyebilecektir. 
 

 Akıllı Yaşam Dergisi, Şirket’in 30.06.2013 net satışları içinde %35,06 oranında paya  
(330.157,86 TL) sahiptir. Mutlu Dergi Grubu ile Medya Gündem arasındaki 
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sözleşmenin her yıl günün koşullarına göre, iki taraf arasında anlaşma sağlanması 
halinde yenilenebilir maddesi yer almaktadır. Ayrıca sözleşme süresi 1 Mayıs 2013-1 
Mayıs 2014 geçerliliğini korumaktadır.  Söz konusu sözleşmenin uzatılmaması ya da 
feshedilmesi riski Şirket’in faaliyetlerine ve karlılığını olumsuz etkide 
bulunabilecektir. 

 

 Şirket adına kayıtlı domainler (Bkz bölüm 6), kayıt sürelerinin dolmasından itibaren 
hak sahibi tarafından 80 gün boyunca geri alınabilmektedir. Bu süre zarfında da 
üzerinde hiçbir işlem yapılmayan domainler 90. günün sonunda Şirket’e ait 
domainlerin diğer kişilerce satın alabilme riski bulunmaktadır.  
 

 Şirket yayın yaptığı internet sitelerinin kullanıcı ara yüzünün, yönetim panellerinin 
kodlanması ile sunucu yönetimi ve sunucunun güvenlik yönetiminin sağlanması 
hizmetini dış kaynak kullanma yoluyla temin etmektedir. Bu kapsamda, internet 
sitesinin geliştirilmesi, site üzerindeki yazılım değişiklikleri, yeni web teknolojilerine 
dair araştırma ve geliştirme desteği ile bu konuların inşası, sunucuların yönetimi ve 
bakımı ile planlanmış güncellemelerin yapılması, eksik ve hataların giderilmesi, 
saldırıların bertaraf edilmesi, yedeklerin alınması ve takip edilmesi, yedek planlarının 
hazırlanması ve uygulanması, güvenlik uygulamaları ve yazılımlarının yönetimi ile 
bunların takip edilmesi dış kaynak hizmeti alınarak yapılmaktadır. Şirket ile bu 
hizmeti veren kurum arasında sözleşme bulunmamaktadır. Dış kaynak hizmeti alınan 
kurum ile sözleşmenin olmaması, yukarıda zikredilen hizmetlerin düzenli ve etkin bir 
biçimde alınabilmesini ve dolayısıyla firmanın sunduğu hizmetlerin niteliğini olumsuz 
yönde etkileyebilecektir. 

 
 Faaliyet konusu bilgi sistemlerinin kullanımına yoğun bir şekilde dayanan Şirket’in 

bilgi güvenliği kriterlerini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almaması ve bu 
tedbirlerin sürekliliğinin sağlanmaması Şirket faaliyetleri açısından risk 
oluşturabilecektir. Bu kapsamda asgari olarak, bilgi sistemlerinin erişilebilirliğini, 
verilerin gizliliği ve bütünlüğünü sağlamaya yönelik tedbirlerin alınmaması, logların, 
veritabanının, internet sitesinin ve sistem yapılandırmalarının düzenli olarak 
yedeklenmemesi ve bu yedeklerin gizliliğinin ve bütünlüğünün sağlanacak şekilde 
saklanmaması, dış kaynak yoluyla alınan hizmetlere yönelik hizmet tutarı 
sözleşmelerinin yapılmaması, bilgi sistemlerinin kullanıldığı tüm süreçlerin 
dokümante edilmemesi, bilgi sistemlerine yönelik yasal mevzuatın gereklerinin yerine 
getirilmemesi sunulan hizmetlerin aksamasına, bilgilerin yetkisiz erişime karşı 
korunamamasına, verilerin bütünlüğünün sağlanamamasına, bilgi ve sistemlerin 
gerektiğinde erişilememesine neden olabilecektir.  

 

4.2. İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler: 
 

 Dünyada yazılı basının yerini almaya başlayan internet medyasıyla ilgili olarak henüz 
ülkemizde yasal zeminler tam olarak oluşturulamamıştır. Bu kapsamda kamu 
idaresinin alacağı kararlar, yasal değişiklikler Şirket’in faaliyetlerinin devamlılığını 
etkileyebilecek önemli konuların başında yer almaktadır. 

 
 Günümüzde, internetin reklam pastasında artan payının azalması ya da kurumların 

reklam politikalarındaki değişiklikler sektörün ciro ve karlılığını azaltabilir.  
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 Alternatif iletişim kanallarının ortaya çıkması ve dünyada yaygınlaşması mevcut 

dijital medya sektörü açısından risk oluşturabilir.  
 

 İnternetin ve dijital medyanın gelişimine paralel tüketici alışkanlıklarında yaşanacak 
değişim sektöre negatif etkide bulunabilecektir. 
 

 İnsanların bilgiye ve habere olan ihtiyaçları, insanların habere olan merakı sebebiyle 
asıl işi habercilik olmayan arama motorları dahil, birçok irili ufaklı internet siteleri 
tarafından haber kanalları açılmış olup; söz konusu haber kanallarının sayfalarında 
günün gelişen haberlerini en hızlı biçimde yansıtma yarışına girmeleri sektördeki 
ayrıntılı bilgi akışının önünü kesmektedir. Bu durum sektördeki doğru ve kaliteli haber 
akışını negatif olarak etkilemektedir. 

4.3. Diğer riskler:  
 

Fiyat Tespit Raporu’na İlişkin Riskler 
Şirket’in planlanan yatırımlarının gerçekleşmemesi durumunda, Fiyat tespit raporundaki 
varsayımların gerçekleşmeme riskinden dolayı Şirket’in finansal performansı beklentilerin 
altında oluşabilir veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda veya sermaye 
piyasası koşullarının kötüleşmemesine rağmen Şirket’in paylarının fiyatı halka arz fiyatı olan 
5,30 TL’nin altına düşebilir. 

Halka arz fiyatından Şirket’e yapılacak yatırım kararları, ihraççı bilgi dokümanı, sermaye 
piyasası aracı notu ve özetin yanı sıra, Fiyat Tespit Raporu’nun da incelenerek 
değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 
 
Fiyat tespit raporundaki varsayımların gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi Şirket pay 
fiyatlarının halka arz sonrasında seyrini etkileyeceğinden hareketle, yatırımcılar tarafından 
gerçekleştirilecek yatırım kararlarının söz konusu varsayımların detaylı şekilde 
incelenmesinin ardından verilmesi gerekmektedir. 

 

İhraç Edilen Payların Kar Payı Gelirine İlişkin Riskler: 
Kar payı dağıtılabilmesi için önce, (varsa) geçmiş yıllar zararının kapatılması gerekmektedir. 
Şirket yönetimi dağıtılabilir kar olduğu dönemlerde genel kurul onayı ile kar dağıtabilir. 
Şirket’in zarar ettiği yıllarda dönem karından kar payı geliri dağıtılamaz. Ayrıca, Şirket’in 
yeterli karı olmayabilir veya karını Şirket bünyesinde tutup, dağıtmamaya karar verebilir. 

Şirket’in finansal pozisyonu ve dolayısıyla dönem karı oluşup oluşamama durumu döviz 
kuruna ve ekonomideki genel faiz düzeyine çok bağlı olup, bu yapı devam ettiği müddetçe 
döviz kurunun ve genel faiz hadlerinin seyri Şirket’in kar dağıtıp dağıtmaması üzerinde de 
dolaylı olarak etkili olabilecektir. 

 

İhraç Edilen Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler: 
Şirket payları herhangi bir örgütlü piyasada işlem görmüyor olup, ilk defa Borsa İstanbul’da 
halka arz edilecektir. Satılacak payların halka arz fiyatı Şirket tarafından belirlenmiş olup, bu 
fiyat arz sonrası Borsa İstanbul’da oluşacak fiyattan farklılık gösterebilecektir. Ayrıca paylar 
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ihraç edildikten sonra, ekonomideki ve/veya Şirket’in mali yapısındaki gelişmelere bağlı 
olarak, payların fiyatı piyasada belirlenecektir. 
Yurtiçi ve yurtdışında genel ekonomiye veya sektöre ilişkin olumsuz gelişmeler olması, 
Şirket’in ciro, faaliyet karlılığı gibi finansal performans parametrelerinin piyasa öngörülerinin 
altında kalması gibi durumlarda Şirket paylarının değeri düşebilir veya sert dalgalanmalar 
gösterebilir. Şirketin mali performansı olumlu bir seyir izlese dahi faiz oranları, döviz kurları 
gibi genel piyasa koşullarını etkileyen faktörlerde sert dalgalanmalar yaşanması, sermaye 
piyasası araçlarına olan talebi etkileyecek global, bölgesel, yerel çapta savaş, doğal felaket, 
siyasi kriz, veya tüm bu etkenlere ilişkin ciddi belirsizlik olması tüm finansal varlık ve 
sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını genel olarak olumsuz etkileyebilir, bu gelişme 
Şirket’in pay fiyatlarına da yansıyabilir. Şirket paylarında işlem yapmayı düşünen yatırımcılar 
bu tür risklerin farkında olarak kararlarını vermelidirler. 
Bunlara ek olarak pay sahipleri, Şirket’in kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, 
Şirket’in tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı 
oranında iştirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler 
yapıldıktan sonra ancak pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir. 
 

5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER 
5.1. İhraççı hakkında genel bilgi: 

5.1.1. İhraççının ticaret unvanı: 
Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret Anonim Şirketi 

5.1.2. İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası: 
İhraççı’nın 

- Ticaret siciline tescil edilen merkez adresi;  
Cumhuriyet Cad. Ergenekon Mah. Efserhan No:181 Kat:8 Harbiye/Şişli/İstanbul’dur.  

- Bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve ticaret sicil numarası; 
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü ve 724744’tür. 

5.1.3. İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi: 
İhraççı süresiz olarak kurulmuştur.  

İhraççının kuruluşunun ticaret siciline tescil edildiği tarih 11.02.2010’dir.   

5.1.4. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, 
kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve faks 
numaraları:  
Ticaret Unvanı   : Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş. 
Hukuki Statüsü : Anonim Şirket 
Merkez Adresi* : Cumhuriyet Cad. Ergenekon Mah. Efserhan 

No:181 Kat:8 Harbiye/Şişli/İstanbul 
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat  : Türkiye Cumhuriyeti Kanunları 
İhraççının Kurulduğu Ülke : Türkiye 
Telefon ve Faks Numaraları  : Telefon: +90 212 255 32 92-93-94 

Faks:      +90 212 238 72 07 
İnternet Adresi : www.gundemmedyagrubu.com 

* Şirket’in merkez adresi fiili yönetim adresi ile aynıdır.  
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5.1.5. İhraççı faaliyetlerinin gelişiminde önemli olaylar: 

 
Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş.’nin ana faaliyet amacı, basılı şekilde ve/veya 
elektronik ortamda bölgesel, işitsel ve görsel yayın, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde her 
tür gazete, dergi, kitap ve/veya sair mevkute yayınlamak, kendine veya üçüncü kişilere ait 
gazete, dergi, kitap ve/veya sair mevkuteyi basmak, yaymak ve dağıtmaktır. 
 
Şirket’in Tarihçesi: 
BF Gündem Medya Ltd. Şti., 11.02.2010 tarihinde internet haberciliği yapmak amacıyla 
kurulmuştur. Kuruluş tarihi itibariyle Barış BEKAR, Orhan PALA ve Kayhan ÖZTÜRK 
tarafından yönetilen Borsagundem.com ve Finansgundem.com siteleri Şirket’in bünyesine 
katılmıştır. 
 
17.12.2010 tarihinde yapılan tescil işlemi ile Kayhan ÖZTÜRK, 12.500 TL nominal değerli 
payını Seda Uygun PALA’ya devretmiştir. 
 
06.07.2011 tarihinde yapılan tescil işlemi ile Şirket’in ortaklık yapısı; Orhan PALA % 25, 
Barış BEKAR % 25, Kayhan ÖZTÜRK % 25 ve Seda Uygun PALA % 25 şeklinde 
gerçekleşmiştir.  
 
09.08.2011 tarihli 7876 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde (TTSG) yayınlandığı 
şekliyle Şirket’in ticaret unvanı Medya Gündem Yayıncılık Limited Şirketi olarak 
değişmiştir. 
 
2011 yılında www.otomobilsayfasi.com Şirket bünyesinde yayın hayatına başlamış, 2012 yılı 
ikinci yarısında bu sitenin altyapısı güçlendirilip tasarımı da yenilenmiştir. Sitede ağırlıklı 
olarak Türkiye ve dünyadan otomotiv sektörüyle ilgili haberler ve röportajlar yer almaktadır. 
Jaguar, Toyota, Goodyear, Mercedes, Varan, Kamil Koç, Ulusoy, Ford, Brisa, Doğuş 
Otomotiv, Hema Endüstri gibi Şirketlerin üst düzey yöneticileriyle yapılan röportajlara yer 
verilen sitenin içeriğine yönelik yatırımlar devam etmektedir.  

Medya Gündem’in yazılı basındaki ilk yatırımı ise dünyaca ünlü Fortune dergisinin Türkiye 
edisyonuyla birlikte dağıtılan Akıllı Yaşam Dergisi olmuştur. Akıllı Yaşam Dergisi her ay 15 
bin adet basılmakta olup, yurt çapında dağıtılmaktadır 
 
01.06.2012 tarihinde yapılan tescil işlemi ile Şirket ortakları arasında hisse devri gerçekleşmiş 
olup, Barış BEKAR’ın payı % 37’ye yükselmiştir.    
 
11.09.2012 tarihli 8150 sayılı TTSG’de yayınlanan nevi değişikliğiyle Şirket Anonim Şirket 
konumuna gelmiş ve Medya Gündem Yayıncılık Anonim Şirketi unvanını almıştır. Son 
olarak da 26 Eylül 2012 tarihli TTSG’de yayınlanan değişiklikle Medya Gündem Dijital 
Yayıncılık Ticaret Anonim Şirket’i unvanı olarak nihai halini almıştır. 
 
Şirket ortaklarından Kayhan ÖZTÜRK 07.06.2013 tarihli hisse devir sözleşmesi ile mevcut 
12.000 adet A Grubu paya karşılık 12.000 TL nominal değerli payının 7.000 TL nominal 
değerli kısmını beheri pay bedeli 1 TL olmak üzere 7.000 TL bedelle Orhan PALA’ya 
devretmiştir.   
 
Şirket ortaklarından Barış BEKAR 07.06.2013 tarihli hisse devir sözleşmesi ile mevcut 
31.500 adet A Grubu payından 26.500 paya karşılık gelen 26.500 TL nominal değerli payını 
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beheri pay bedeli 1 TL olmak üzere 26.500 TL bedelle, mevcut 375.500 B Grubu payından 
270.930 paya karşılık gelen 270.930 TL nominal değerli payını beheri pay bedeli 1 TL olmak 
üzere 270.930 TL bedelle Orhan PALA’ya devretmiştir. Barış BEKAR’ın devrettiğini 
payların nominal değeri toplamda 297.430 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu işlem 
sonrasında Orhan PALA’nın Şirket sermayesi içerisindeki pay oranı % 52,68’e yükselmiştir. 
 
Şirket'in 31.12.2012 ile 30.06.2013 tarihleri itibariyle hissedarları ve hisse oranları aşağıdaki 
gibidir.  
 

  31.12.2012 30.06.2013 

 (TL) 
A 

GRUBU 
B 

GRUBU 
TOPLAM 

HİSSE %  
A 

GRUBU 
B 

GRUBU 
TOPLAM 

HİSSE % 
Barış BEKAR 31.500 375.500 407.000 37,00 5.000 104.570 109.570 9,96 
Kayhan ÖZTÜRK 12.000 430 12.430 1,13 5.000 430 5.430 0,49 
Orhan PALA 25.000 250.000 275.000 25,00 58.500 520.930 579.430 52,68 
Seda UYGUN 
PALA 31.500 374.070 405.570 36,87 31.500 374.070 405.570 36,87 
TOPLAM 100.000 1.000.000 1.100.000 100 100.000 1.000.00 1.100.000 100 

 
Medya Gündem, kurucularının ve yöneticilerinin uzmanlık alanına giren sigorta sektöründeki 
deneyimlerini değerlendirmek ve bu alandaki boşluğu doldurmak amacıyla 2013 yılı başında 
www.sigortagundem.com sitesini yayın hayatına başlamıştır.  
 

5.2. Yatırımlar: 
5.2.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle 
ihraççının önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi: 
 
Şirket’in 01.01-31.12.2012 tarihinde başladığı ve hali hazırda devam eden web sitesi ve dergi 
oluşumlarına ilişkin projeler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.  
31.12.2012 tarihi itibariyle 
Yatırımın Yeri Ipad - Iphone 

Yatırımın Niteliği Mobil uygulamalar 

Tamamlanma Derecesi Tamamlandı (2013) 

Yatırımın Tutarı 40.000 TL  

Yatırımın Finansman Şekli Reklam karşılığı sponsorluk bedeli 
 
31.12.2012 tarihi itibariyle 

Yatırımın Yeri Teknolojigundem.com 

Yatırımın Niteliği İnternet Sitesi 

Tamamlanma Derecesi %50 (Devam ediyor) 

Yatırımın Tutarı 50.000 TL (Halen yatırım devam ediyor)  

Yatırımın Finansman Şekli Şirket özkaynakları 
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31.12.2012 tarihi itibariyle 

Yatırımın Yeri Sigortagundem.com 

Yatırımın Niteliği İnternet Sitesi 

Tamamlanma Derecesi %50 (Devam ediyor) 

Yatırımın Tutarı 50.000 TL (Halen yatırım devam ediyor)  

Yatırımın Finansman Şekli Şirket özkaynakları 

 
31.12.2012 tarihi itibariyle 
Yatırımın Yeri Otomobilsayfasi.com 

Yatırımın Niteliği  İnternet Sitesi 

Tamamlanma Derecesi  %50 (Devam ediyor) 

Yatırımın Tutarı 50.000 TL (Yatırım devam ediyor) 

Yatırımın Finansman Şekli Şirket özkaynakları 

 
31.12.2012 tarihi itibariyle 

Yatırımın Yeri Ekonomigundem.com 

Yatırımın Niteliği İnternet Sitesi 

Tamamlanma Derecesi Proje aşamasında 

Yatırımın Tutarı 50.000 TL 

Yatırımın Finansman Şekli Şirket özkaynakları 
 
04.10.2013 tarihinde başlanan yatırım  
Yatırımın Yeri P.S.M dergisi 

Yatırımın Niteliği İnternet Sitesi/Dergi 

Tamamlanma Derecesi Tamamlandı  

Yatırımın Tutarı 50.000 TL 

Yatırımın Finansman Şekli Şirket özkaynakları 
 

5.2.2. İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, 
coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi: 
2013 yılı ilk yarısında Medya Gündem, www.borsa.tv alan adını satın almıştır. 
www.teknolojigundem.com, www.otomobilsayfasi.com, www.sigortagundem.com isimli 
internet siteleriyle ilgili altyapı yatırımları devam etmektedir. www.ekonomigundem.com 
projesinin kısa sürede hayata geçirilmesi için yazılım ve tasarımsal hazırlıklar sürmektedir. 
İlgili yatırımlar Şirketin özkaynağı ile finanse edilmektedir. İhraççının mevcut yatırımlarının 
tamamı Marmara Bölgesi’nde yer almaktadır. 
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5.2.3. İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında 
ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler 
hakkında bilgi: 
Şirket 22.10.2013 tarih ve 2013/25 sayılı yönetim kurulu toplantısında aşağıda belirtilmiş olan 
yatırım kararlarını almıştır. Söz konusu olan bu yatırımlar yapılması planlanan halka arzdan 
elde edilecek gelirle gerçekleşmesi planlanmaktadır. 
 
Şirket, halka arz gelirinin yaklaşık yüzde 40'ını dijital ortamda yayın yapacak Borsa TV ve 
Finans TV'nin altyapı yatırımları için kullanmayı planlamaktadır. Şirket, profesyonel 
stüdyolar, canlı yayın ve mevcut yayıncıların kullanmadığı özel bazı sistemleri Türkiye’de 
kullanarak sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinden internet aracılığıyla takip edilecek 
dijital bir yayın platformunu hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Medya Gündem, Borsa TV ve 
Finans TV'nin altyapı yatırımlarının yanı sıra önemli isimlerin transferi, spikerler, 
yönetmenler, kameraman ve muhabirler başta olmak üzere yaklaşık 30 kişilik yeni istihdam 
sağlamayı planlamaktadır.  

 
Medya Gündem halka arz kaynağının yüzde 8'ini mevcut internet sitelerinin altyapı 
yatırımlarını yenilemekte kullanmayı öngörmektedir. Search Engine Optimization (SEO) 
uygulamalarıyla Şirket mevcut teknolojik altyapısını daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir. 
Bu kapsamda, yeni web tasarımları ve grafik çalışmalarının yanı sıra mevcut serverların 
kapasitesini artırmayı planlamaktadır.   
 
Şirket’in hali hazırda Anadolu Ajansı, Foreks ve BİAŞ veri ve haber yayını aboneliği 
bulunmaktadır. Medya Gündem, halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 5’lik kısmıyla 
Anadolu Ajansı’nın video ve canlı yayın görüntülerine, Cihan Haber Ajansı ve İhlas Haber 
Ajansı'nın hem yazılı hem de görüntülü haberlerine abone olmayı planlamaktadır. 
 
Halka arzdan elde edilecek kaynağın yüzde 5’inin Şirket’in kurmayı planladığı yeni web 
siteleri yatırımı için kullanılması amaçlanmaktadır. Şirket bu yatırımda en büyük harcama 
kaleminin altyapıdan ziyade sektörün önemli isimlerinin transferi olacağını öngörmektedir.  
 
Medya Gündem, elde edilmesi planlanan halka arz gelirinin yüzde 4'ünü özellikle finans ve 
inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin kurumsal dergilerini hazırlayacak bir ekip 
oluşturma amacıyla kullanmayı planlamaktadır. Şirket, en geç 2014 yılı başında ödeme 
sistemleri alanında yayın yapan bir dergiyi çıkarmayı planlamaktadır. Elde edilmesi 
öngörülen kaynağın yüzde 3'ünün ise dünyada hızla yayılan e-dergi projesinde kullanması ve 
Şirket’in dijital ortamda altyapısını hazırlayacağı e-dergi projesi kapsamında çok sayıda 
şirkete sanal ortamda dergi hazırlaması amaçlanmaktadır. E-dergi okuyucu portföyü 
oluşturulması hedeflenen şirketler, Medya Gündem tarafından hazırlanacak altyapı üzerinden 
müşterilerine, çalışanlarına veya acentelerine e-dergi göndererek, bu sayede kağıt ve dağıtım 
maliyetinden kurtularak, bilgisayar ortamında dergilerin okunması sağlanabilecektir. Şirket, e-
dergi projesiyle dijital ortamda tıklandığında normal bir dergi sayfası çevriliyormuş gibi 
okuma olanağı veren bir altyapı kurmayı planlamaktadır.  
 
Şirket, sağlanması planlanan gelirin yüzde 15’ini, 2014 yılında hayata geçmesi hedeflenen 
organizasyon işlerinde harcamayı öngörmektedir. Şirket, bu kapsamda Borsada yılın en 
iyileri, bankacılık ve sigortacılık sektöründe en iyilere ödül verilecek konferans ve 
organizasyonları hayata geçirmeyi planlamaktadır.  
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Şirket, elde edilmesi planlanan gelirin yüzde 20’sini ise işletme sermayesi olarak Şirket 
hesaplarında tutmayı planlamaktadır. Bu kapsamda halka arz gelirlerinin kullanılmasının 
öngörüldüğü yerleri gösteren tablo aşağıda yer almaktadır. 
 

Elde edilmesi Planlanan Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri 

Halka arz 
gelirlerinden 
yatırıma 
ayrılması 
planlanan 
oran (%) 

Halka arz 
gelirinden 
yatırıma 
ayrılması 
planlanan 
harcamalar 
(TL) 

Dijital ortamda yayın yapacak Borsa TV ve Finans TV'nin altyapı 
yatırımları ve önemli isimlerin transferi ile spiker, yönetmen, kameraman 
ve muhabirler başta olmak üzere yaklaşık 30 kişilik yeni istihdam 
yatırımları, 

40 1.799.814 

İşletme sermayesi olarak Şirket’in hesaplarında tutulması,  20 899.907 
2014 yılında yapılması planlanan organizasyon işleri yatırımı, 15 674.930 
Mevcut internet sitelerinin alt yapı yenileme yatırımları, 8 359.963 
Anadolu Ajansı video ve canlı yayın görüntüleri aboneliği, Cihan Haber 
Ajansı ve İhlas Haber Ajansı'nın hem yazılı hem de görüntülü haberlerine 
abone olma yatırımları, 

5 224.977 

Yeni kurulması planlanan internet siteleri yatırımları, 5 224.977 
E-dergi projesi yatırımı, 4 179.981 
Finans ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin kurumsal 
dergilerini hazırlayacak ekip ve altyapı yatırımları, 

3 134.986 

TOPLAM  4.499.535 

 

5.2.4. İhraççıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koşulları hakkında bilgi: 
Şirket, 06.03.2013 tarih, 2508 kayıt numarasıyla, Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek 
Programına başvuruda bulunmuştur. Medya Gündem’in yapmış olduğu başvuru, 13.03.2013 
tarihinde kabul edilmiştir.  
 

6. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
6.1. Ana faaliyet alanları: 

6.1.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle 
ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi: 
 
İhraççının başlıca faaliyet konusu; basılı şekilde ve/veya elektronik ortamda bölgesel, işitsel 
ve görsel yayın, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde her tür gazete, dergi, kitap ve/veya sair 
mevkute yayınlamak, kendine veya üçüncü kişilere ait gazete, dergi, kitap ve/veya sair 
mevkuteyi basmak, yaymak ve dağıtmaktır. İnternet, görsel ya da yazılı basma, yayma ve 
dağıtma işlemlerini bizzat kendisi yapabileceği gibi bunları başkalarına da yaptırabilir. Ayrıca 
her türlü reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunabilir. 
 
İhraççının satışlarının 2011, 2012 ve 30.06.2013 ara dönemde gerçekleşen ana ürün/hizmet 
kategorilerine göre detayı aşağıdaki gibidir; 
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MARKA BAZINDA REKLAM 
GELİRLERİ Net satışlar (TL) 

Marka  2011 

Toplam 
satışlar 
içindeki 
payı (%) 

2012 

Toplam 
satışlar 
içindeki 
payı (%) 

2013/6 

Toplam 
satışlar 
içindeki 
payı (%) 

AKILLI YAŞAM DERGİSİ  188.943,30 21,16 534.654,37 38,52 330.157,86 35,06 
BORSAGUNDEM  224.709,63 25,16 304.086,48 21,91 176.446,69 18,74 
FİNANSGUNDEM 479.440,86 53,68 493.946,90 35,59 349.167,93 37,08 
DİĞER SATIŞLAR -   55.273,33 3,98 85.839,68 9,12 
TOPLAM 893.093,79   1.387.961,09   941.612,16   

 

Şirket’in devamlı müşterileri dışında banka ve sigorta şirketleri Medya Gündem’in yıl için de 
düzenli ilan aldığı kurumlardır. Şirket’in devamlı müşterileri başlığı altında finans dışında 
düzenli olarak Medya Gündem’in internet sitelerine ilan veren kurumlar yer almaktadır. Bu 
kurumların başında teknoloji ve otomotiv şirketleri yer almaktadır. Diğer finans kurumları ise 
daha çok bankaların tedarikçisi konumundaki şirketlerdir. Bir defaya mahsus ilanlar ise 
ağırlıklı olarak halka arz amacıyla payları ilk defa Borsa’da ihraç edilen şirket ilanlarıdır. Bu 
kapsamda, Şirketin müşteri bazında elde etmiş olduğu reklam gelirlerinin toplam satışlara 
oranını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır. 

 
MÜŞTERİ BAZINDA SATIŞLARIN TOPLAM 
SATIŞLARA ORANI 

TOPLAM SATIŞLAR İÇİNDEKİ 
PAYI (%) 

MÜŞTERİLER 01.01-31.12.2012 01.01-30.06.2013 
SİGORTA VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ 30,07 29,67 
BANKALAR  37,15 27,99 
DEVAMLI MÜŞTERİLER  17,96 24,41 
DİĞER FİNANS KURUMLARI 3,93 7,70 
ARACI KURUMLAR 1,22 3,70 
BİR DEFAYA MAHSUS REKLAM VERENLER 9,67 6,53 
TOPLAM 100,00 100,00 
 

6.2. Başlıca sektörler/pazarlar: 

6.2.1. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki 
yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: 

 
Şirket’in ana faaliyet konusu,  basılı şekilde ve/veya elektronik ortamda bölgesel, işitsel ve 
görsel yayın, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde her tür gazete, dergi, kitap ve/veya sair 
mevkute yayınlamak, kendine veya üçüncü kişilere ait gazete, dergi, kitap ve/veya sair 
mevkuteyi basmak, yaymak ve dağıtmaktır. 
 
Şirket faaliyet konusu gereği her tür gazete, dergi, kitap, basım, yayım ve dağıtımla iştigal 
etmekle birlikte, ağırlıklı olarak internet haberciliği faaliyetinde bulunması nedeniyle, sektör 
analizi açısından internet sektörü göz önünde bulundurulmuştur. 
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Türkiye’de İnternet ve Kullanımı: 
2012 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 
sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hanelerin %47,2’si evden internete erişim imkânına 
sahiptir. Bu oran 2011 yılının aynı ayında %42,9 olarak gerçekleşmiştir. Evden internete 
erişim imkânı olmayan hanelerin %27,6’sı evden internete bağlanmama nedeni olarak İnternet 
kullanımına ihtiyaç duymadıklarını belirtmişlerdir. 
 

İnternet Erişim İmkanı Olan 
Hane Oranı (2012)

Batı Marmara % 49,7

Doğu Marmara
%60,6
Batı Anadolu %57,5

 
(Kaynak: T.C Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı / Hanehalkı Bilişim Teknolojileri 
Kullanım Araştırması,2012)) 
 
Yapılan çalışmalara göre bilgisayar ve internet kullanım oranı en yüksek olduğu yaş grubu 
16-24 olmakla beraber bilgisayar ve internet kullanımı tüm yaş gruplarında erkeklerde daha 
yüksektir. 
 
Türkiye’de İnternet Haberciliğinin Gelişimi: 
İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla, alternatif medya olarak da takdim edilen internet 
üzerinden yayın yapan yeni bir habercilik türü olarak ortaya çıkmıştır. Bu yeni tür, genel 
anlamda elektronik yayıncılık, daha özel bir terimle internet gazeteciliği olarak 
adlandırılmaktadır. İnternet gazeteciliği, gazetecilik mesleğinin haber toplama pratiklerini 
kullanılarak, insanların internet aracılığıyla bilgilendirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. 
İnternet, kendine özgü olanaklarından dolayı, sadece mevcut kitle iletişim araçlarından çıkan 
bilginin yayılmasına olanak veren bir araç olarak kalmamış, aynı zamanda bilginin yeniden 
üretildiği ve yeni biçimlerde sunulduğu bir ortam haline gelmiştir. 

Genellikle ilk dönemlerde basılı gazetelerin web siteleri, basılı gazeteye çok benzemekle 
birlikte, geniş bağlantılı bir içerikle, şehir rehberleri ve online alışveriş olanakları gibi 
eklentilerle ve güncellenebilen yazı/haber içerikleriyle de desteklenmiştir. Daha sonraki 
dönemlerde ise internet yayıncılığının sürekli gelişimine tanıklık edilmiştir. Yeni iletişim 
teknolojilerinden yararlanarak yayınlarını biçimlendiren internet gazeteleri, bugün gelinen 
noktada farklı biçim ve özgün içerikleriyle kitle iletişim araçları arasında yerini almıştır. 
İnternet gazeteciliğini üç döneme ayırabiliriz:   
 
* 1993-2000: Geleneksel basılı medyadaki içeriğin dijital dokümanlara dönüştürülerek 
internet ortamına aktarılıp, yayıldığı dönem. 
 
* 2000-2010: Profesyonel haber portallarının kurulduğu, Facebook, Twitter gibi paylaşım 
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siteleri ve bloglarla birlikte sosyal medyanın oluştuğu, profesyonel ve amatör ama kullanıcı 
kaynaklı özel haber/içerik üretilip yayınlandığı/paylaşıldığı dönem 
 
* 2010 sonrası: Tablet ve dijital televizyon yayıncılığının başladığı dönem.  
 
Basılı gazeteler 1995 yılından itibaren internette web sitesi açıp yayın yapmaya başladılar. 
Amerika’da Washington Times, New York Times gibi gazeteler bu işin öncüleri oldu.  
Türkiye’de internet sitesini oluşturan ilk basılı yayın ise 19 Temmuz 1995 tarihinde Aktüel 
Dergisi olmuştur. Onu, aynı yılın Ekim ayında Leman Dergisi izlemiştir. İnternetten yayına 
geçen ilk gazete ise 2 Aralık 1995 tarihinde Zaman gazetesidir. Milliyet gazetesi Kasım 
1996’da, Hürriyet ve Sabah gazeteleri ise 1 Ocak 1997’de online yayına başladılar. (Kaynak: 
Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dergisi, Temmuz 2009, Cilt 1, Sayı 2) 
 
Şirket’in Faaliyet Sektörü ve Sektördeki Yeri: 
Türkiye internet kullanıcı sayısı son on yılda 2 milyondan 35 milyona yükselerek, yüzde 1750 
artış göstermiştir. Bu artış internet medyasının da hızla büyümesine zemin hazırlamıştır. 
1996-1998 yılları arasında gazeteler dijital medyayı kullanmaya başlamış, ilk başlarda 
gazetelerin haberleri internet sayfasına taşınmış, ardından özgün ve güncel habercilik ön plana 
çıkmaya başlamıştır. Özellikle 2003 yılından sonra çok sayıda internet haber sitesi yayına 
başlamıştır. Ufuk Güldemir’in kurduğu Haberturk.com Türkiye’de internet medyasının 
gelişiminde önemli rol oynamıştır. Özgün ve güncel içerik sayesinde Haber Türk’ün 
Türkiye’nin en çok izlenen internet haber portalı konumuna gelmesinin ardından Sabah, 
Hürriyet, Zaman, Milliyet, Vatan gibi mecralar dışında Habertürk ve İnternethaber en başarılı 
haber siteleri konumuna gelmiştir. (Kaynak: www.dunya.com) 
 
İnternet sektöründe bulunan şirketlerin etkinliğini ölçmek için kullanılan verileri içeren 
analizler dışında, rekabet konumunu belirleyen kuruluşlar bulunmamaktadır. Bu veriler 
ışığında, Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş.’nin sektör içerisindeki konumunu ve 
etkinliğini ölçme amacıyla ilgili analiz yöntemleri ve içeriği aşağıdaki bölümde ifade 
edilmiştir. 
 
İnternette etkinlik ölçümü ve sitelerin rekabetteki konumu: 
İnternetin yapısı gereği web sitelerinin etkinlik ölçümü, ziyaret sayısı, web siteleri arasında 
rekabeti ölçebilecek kriterler anlık olarak değişim göstermektedirler. Siteleri inceleyen, 
sıralayan ya da filtreleyen kurumlar, yararlandıkları kriterleri sürekli olarak genişletip, 
güncellemek durumundadırlar. Bu güncellemeler, yapılan değerlendirmelerin sağlıklı ve 
güvenilir olmasını sağlarken, sitelerin yeni etkin kullanımları açısından değerlendirilme 
süresinde yer değiştirmesine sebep olabilmektedir. Bir sitenin (özellikle haber yayınlayan 
sitelerin) günlük kullanıcı sayısı ile sayfa görüntülenme sayısının oranı; yeni ziyaretçi, tekrar 
gelen ziyaretçi, kullanıcıların siteyi ziyaret etme sıklığı, kullanıcıların sitede geçirdikleri 
zaman gibi kriterleri sertifikalı servislerce güvenli bir şekilde inceleme imkanı vermektedir. 
Bu veriler ışığında, web sitelerin etkin kullanılabilirliği ve rekabet konum ölçümü 
yapılabilmektedir.  
 
Alexa verileri: 
Alexa verileri, birbirine benzer internet sitelerinin rekabet durumunu inceleme amacı ile 
kullanılmaktadır. Alexa verileri, milyonlarca farklı kullanıcı tarafından gelen bilgiler ışığında 
sitelerin sıralanmasını sağlamaktadır. Bu kriterler şöyle sıralanabilir: 
 

 Web sitesini ziyaret eden tekil kullanıcı sayısı 
 Tekil kullanıcıların ziyaret sıklığı 
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 Sayfa görüntülenme sayısı 
 Kullanıcıların sitede kalma süresi 
 Doğrudan ziyaret sayısı (Arama motoru kullanmadan siteye direkt gelen 

kullanıcılar) 
 Siteye atıfta bulunan (link veren) sitelerin sayısı 

 
Özellikle reklam veren internet siteleri açısından önem teşkil eden bu veriler, web sitesinin bir 
nevi reyting raporu halini ifade etmektedir. 
 
DMOZ kaydı: 
Bir web sitesinin diğer bir site ile farklılığını ortaya koyan diğer bir kriter de DMOZ kaydıdır. 
DMOZ kaydı, açık kaynaklı bir internet dizinidir. Tüm dünyadan gönüllü editörler tarafından 
oluşturulmuş bir zincirle çalışmaktadır. Bu dizinde yer alan siteler, arama motorları tarafından 
öncelikli olarak kayıt edilerek, listelenmektedir.  
 
DMOZ kaydı bir internet sitesinin, yayın yaptığı alan bakımından ve kullanıcılar açısından ne 
derece “faydalı” olduğunu göstermektedir. DMOZ editörleri bir siteyi kayıt etmeden önce 
detaylı olarak inceler ve hizmet verdiği alanda yaptığı yayını değerlendirirler. Kategori 
editörleri ilgili alanda tecrübeli kişilerden seçildiğinden dolayı, sağlıklı bir değerlendirme 
yaptıkları öngörülmektedir.  
 
Bir üst basamak editör, genel kategori editörü gibi uzayan bir işlevle kontrolden geçerek kayıt 
edilmektedir. Genelde açıklamada imla hatası yapmak gibi küçük hatalar bile reddedilmeye 
yeter sebepler arasında yer almaktadır. 
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Google Sayfa Sıralaması (Google Page Rank): 
İnternet sitesinin incelenmesinde yararlanılabilen bir diğer kriter “Google Page Rank” 
değeridir. Page Rank (PR), Google'ın site sıralamasında kullandığı algoritmanın sonucu 
olarak ilgili siteye verdiği önemi gösteren basitleştirilmiş 0'dan 10'a kadar olan bir değerdir.  
Bu değer genel olarak özgün bir içeriğe, sayfaya verilmiş bağlantılara ve bağlantı veren 
sayfaların kalitesine bağlı olarak değişmektedir. Page Rank, değer olarak sıralama yapılacak 
ilgili sitenin Google tarafından arama sonuçlarında sıralanmasını ve Google tarayıcısının 
sitenizi kontrol etme sıklığını etkilemektedir. 
 
Aşağıda Medya Gündem Dijital Yayınlık Ticaret A.Ş.’nin Google sayfa sıralaması (PR) 
değerleri belirtilmiştir. 

 borsagundem.com (PR 4) 
 finansgundem.com (PR 4) 
 sigortagundem.com (PR 3) 
 otomobilsayfasi.com (PR 3) 

 
Jenerik kelimeye göre arama sonuçları: 
Bir web sitesinin kalitesini gösteren bir diğer kriter de yayın yaptığı alandaki en yaygın 
kavramla (jenerik kelime)  yapılan aramalardaki yerini ifade etmektedir. Web sitesi arama 
motorlarından sağlanan bilgi, sitelerin ne sıklıkla girildiğinin başka bir listeleme yöntemidir. 
Örneğin; borsagundem.com, “borsa” kelimesiyle yapılan aramalarda 3. sırada yer almaktadır. 
Üzerinde listelenen 1. ve 2. site aynı kuruma ait olduğundan ikinci sırada olduğu söylenebilir. 
Aynı şekilde finansgundem.com da “finans” kelimesiyle yapılan aramalarda 6. sırada 
listelenmektedir. (Kaynak: www.google.com) 
 
Google Ziyaretçi Analizi: 
Şirket’in sitelerinin etkinliğini ölçmek için google analiz yöntemi kullanılmaktadır. Şirket 
sitelerinin mevcut durumunu değerlendirmek, ziyaretçi sayıları ve ziyaretçilere ait istatistik 
bilgilere bu kaynaklardan ulaşmaktadır.  

Googe Analytics verileri kullanılarak Şirket’in ilk 10 şehir ve yurtdışı bazında 
Borsagündem.com ve finansgündem.com tekil kullanıcı sayısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 
BORSA GÜNDEM FİNANS GÜNDEM 

2011 (Tekil kullanıcı ilk 10 şehir) 2011 (Tekil kullanıcı ilk 10 şehir) 
İstanbul  3.104.678 İstanbul  2.304.769 
Ankara  1.463.468 Ankara  844.343 
İzmir  850.846 İzmir  390.287 
Bursa  387.485 Bursa 183.795 
Adana  372.066 Adana  175.111 
Antalya  346.032 Antalya  160.637 
Samsun  244.738 Samsun  116.403 
Diyarbakır  199.351 Diyarbakır  86.669 
Kayseri 170.939 Kayseri 86.220 
Balıkesir 166.430 Konya  83.622 
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BORSA GÜNDEM FİNANS GÜNDEM 
2012 (Tekil kullanıcı ilk 10 şehir) 2012 (Tekil kullanıcı ilk 10 şehir) 

İstanbul  3.817.622 İstanbul  2.491.281 
Ankara  1.796.593 Ankara  670.600 
İzmir  995.478 İzmir  338.489 
Bursa  449.178 Bursa 154.878 
Adana  413.282 Adana  142.888 
Antalya  362.402 Antalya  122.831 
Samsun  275.871 Samsun  91.084 
Konya 204.376 Konya  71.974 
Kayseri 195.665 Kayseri 68.834 
Diyarbakır 179.628 Balıkesir 58.393 

BORSA GÜNDEM FİNANS GÜNDEM 
2013 (Tekil kullanıcı ilk 10 şehir) 2013 (Tekil kullanıcı ilk 10 şehir) 

İstanbul  4.182.922 İstanbul  2.440.519 
Ankara  1.803.323 Ankara  545.907 
İzmir  959.329 İzmir  275.057 
Bursa  391.967 Bursa 113.073 
Adana  347.354 Adana  98.209 
Antalya  339.005 Antalya  95.456 
Samsun  214.006 Samsun  56.860 
Konya 199.077 Konya  53.540 
Balıkesir 182.591 Balıkesir 46.043 
Diyarbakır 178.518 Kayseri 46.005 
 (Kaynak: Google Analytics) 
 
Finansgündem Yurt Dışı Tekil Kullanıcı Sayısı 
  

Ülke / Bölge* Ziyaret Sayısı 
2011 

Ziyaret Sayısı 
2012 

Ziyaret Sayısı 
2013  

Avusturya 7.076 5.736 6.945 
Fransa 12.995 12.910 14.501 
Almanya 64.592 49.879 57.030 
Hollanda 16.218 12.874 15.018 
Rusya 13.021 14.238 12.563 
İsviçre 9.850 6.414 7.709 
Tanımlanmamış 36.606 60.324 49.742 
Türkiye 5.448.486 5.044.649 4.918.091 
İngiltere 31.600 57.359 50.976 
Amerika 35.935 34.758 41.261 
TOPLAM 5.676.379 5.299.141 5.175.849 
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Borsagündem Yurt Dışı Tekil Kullanıcı Sayısı 

Ülke / Bölge Ziyaret Sayısı 
2011 

Ziyaret Sayısı 
2012 

Ziyaret Sayısı 
2013  

Avusturya 10.457 12.511 16.125 
Fransa 13.854 19.874 26.370 
Almanya 123.136 140.371 154.673 
Hollanda 11.595 16.231 18.589 
Rusya 16.887 25.359 34.441 
İsviçre 13.623 18.484 22.250 
Tanımlanmamış 83.077 175.227 197.500 
Türkiye 9.464.824 11.153.355 12.631.189 
İngiltere 33.698 60.298 57.960 
Amerika 41.965 60.341 80.629 
TOPLAM 9.813.116 11.682.051 13.239.726 

 (Kaynak: Google Analytics)  
 
Şirket’in İnternet Sitelerine Ziyaret Oranı: 
Google Analiz yöntemine göre; Şirket’in borsagündem.com ve finansgündem.com sitelerine 
gelen yeni ziyaretçi oranı belirtilmiştir. 
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Şirketin Güçlü ve Zayıf Yönleri, Fırsatlar ve Tehditler: 
 
Güçlü Yanlar: 

 Güçlü iletişim altyapısı 
 Ürün tasarımı ve üretim potansiyeli 
 Yeni koşullara uyum sağlayabilen nitelikli eleman potansiyeli 
 Tüketim elektroniğindeki güçlü üretim alt yapısı 
 Genç nüfus ve iç pazar potansiyeli Türkiye’nin jeopolitik konumu (Gelişmiş AB 

vb. ile gelişmekte olan CIS vb. pazarlara yakınlık) 
 Yerli katma değerin arttırılması ve ürün geliştirme konularında girişimlerin artmış 

olması 
 Yurt dışında küresel firmalarda pek çok deneyimli uzman ve yönetici Türklerin 

mevcudiyeti 
 Sektörün olumlu yaklaşımı 
 Mobil iletişimde yüksek kullanım yaygınlığı 
 e-Dönüşüm Türkiye çalışmalarının varlığı 

Fırsatlar: 
 Nitelikli iş gücü için cazip bir sektör olması 
 Düzenlemelerin AB normlarına paralel geliştirilmesi 
 Yeni teknolojilere meraklı büyük bir pazar potansiyeli bulunması 
 İşletmecilerin tüketici ilişkilerinde her türlü iletişim ortamını kullanıyor olmaları  
 Vatandaşın, hayatının kolaylaşması nedeniyle, elektronik uygulamaları 

sahiplenmesi 
 Bilgisayar edinimine yönelik kapsamlı kampanyalar 

Zayıf Yanlar: 
 Satış ve pazarlamada yetersizlik, marka yaratılamaması 
 Yenilikçilik ve yaratıcılık kültürü olmaması 
 Organizasyon becerileri ve sektörel işbirliklerinin geliştirilememesi  
 Sermaye yetersizliği (risk sermayesi benzeri sermaye çeşitlerinin bulunmaması ve 

sermaye miktarının azlığı) 
 Uluslararası organizasyon ve karar mekanizmalarına etkin katılım sağlanamaması 
 Uyumlu çalışabilirlik geleneğinin eksikliği 
 Bilgi güvenliğindeki zafiyetler 
 Kurum içi entegrasyon eksikliği 
 Yetersiz Türkçe içerik 

Tehditler: 
 Rekabeti engelleyici uygulamalar  
 Elektronik ortamda yaşanan sorunlardan dolayı güvensizlik 
 Bürokrasideki temkinlilik 

(Kaynak: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu/Stratejik Plan 2010-2012) 
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6.2.2. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle 
ihraççının net satış tutarının faaliyet alanına ve pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı 
hakkında bilgi: 
 
Şirketin satış gelirleri dağılımı Marmara Bölgesi merkezlidir. 
 
Medya Gündem, 2011 yılında 62 firmadan reklam alan bir Şirket iken, 2012 yılında bu sayı 
76’ya yükselmiştir. Şirket’in cirosunun önemli bir kısmı, firmalarla yaptığı yıllık reklam 
anlaşmalardan oluşmaktadır. Şirket satışlarında en büyük payı ise Akbank, İş Bankası, TEB, 
Vakıfbank, Güneş Sigorta ve Anadolu Sigorta almaktadır.  
 
Şirket reklam gelirleri sürekliliği açısından, Türkiye’nin en büyük dijital medya satın alma 
ajanslarıyla ve şirketlerle anlaşmalar imzalamış durumdadır. Dijital satın alma ajansları 
arasında başlıcaları olarak İş Bankası’nın ajansı Carat Medya, Denizbank’ın ajansı Dijital 
Büro, Akbank’ın ajansı Mediacom, Vodafone’un ajansı Optimum Media Direction, TEB’in 
ajansı Tempo OMD gelmektedir. Şirket’e reklam verenler arasında bankalar, sigorta şirketleri, 
otomotiv, emlak sektörünün önde gelen şirketleri ve birçoğu halka açık olmak üzere büyük 
holdingler yer almaktadır. Bunlardan Akbank, TEB, Denizbank, İş Bankası, Finansbank, 
VakıfBank, Vodafone başta olmak üzere çok sayıda büyük şirket ile Şirket’in yıllık 
anlaşmaları bulunmaktadır. Yıllık anlaşmalar reklam gelirlerinin yaklaşık yüzde 60’ını 
oluşturmaktadır. Bazı şirketlerle de 6 aylık anlaşmalar mevcut olmakla birlikte, süre sonunda 
genellikle bu sözleşmeler yenilenmektedir.   
 
Şirket’in satış gelirleri ayrıntıları incelendiğinde, dijital reklam ajanslarının en büyük payı 
aldığı görülecektir. Bunun nedeni de Akbank, DenizBank, İş Bankası gibi firmaların reklam 
satışını doğrudan kendi bünyelerinde yapmamaları, bu hizmeti dijital reklam ajanslarından 
almalarından kaynaklanmaktadır. Örnek olarak, Şirket’in 2012 yılı net satışları 80.463 TL ile 
ikinci sırada yer alan Carat Medya’yı gösterebiliriz. Bu ajans, İş Bankası ve İş Yatırım gibi 
büyük firmaların reklamlarını Şirket’e ulaştırılmasına aracılık etmektedir.  
 
Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş. reklam satışlarını kendi bünyesinde kurduğu 
reklam bölümüyle yapmaktadır. Ayrıca, dijital reklam yayıncılığında Commedya adlı dijital 
satın alma ajansıyla da bu yıl içinde Şirket’in sitelerinde yer alan banner (ilan) alanlarının 
satışı konusunda bir anlaşma imzalamıştır. Commedya’nın iştiraki konumunda olan Tablet 
medya ise borsagundem.com ve finansgundem.com’un iPhone ve iPad uygulamalarının yani 
mobil uygulamaların reklam satışını üstlenmektedir. Tablet Medya ile 2012 yılında yapılan iki 
yıllık anlaşmaya göre ajans ekonomi alanında sadece Medya Gündem Dijital Yayıncılık’a ait 
mobil uygulamaların satışını gerçekleştirecektir.    
 
Aylık olarak sigorta sektörüne yönelik yayınlanan Akıllı Yaşam dergisi için de reklam 
satışlarını Şirket bünyesinde gerçekleştirmektedir. Akıllı Yaşam dergisinin reklam verenleri 
arasında ilk sırayı sigorta şirketleri ve bankalar almaktadır.  

6.3. İhraççının ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınai-
ticari, finansal vb. anlaşmalar ile ihraççının faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne 
ölçüde bu anlaşmalara bağlı olduğuna ya da yeni üretim süreçlerine ilişkin özet bilgi: 
 
Şirket’in markalarından; Borsa Gündem (Borsagundem.com) ve Finans Gündem 
(Finansgundem.com), T.C. Türk Patent Enstitüsü’nden aldığı marka tescil belgesiyle 
10.06.2010 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle tescil edilmiştir. Akıllı Yaşam dergisi ise 
16.06.2011 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle tescil edilmiştir.  
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Sigorta Gündem (Sigortagundem.com) sitesi için 03.09.2012 tarihinde yapılan başvuru 
sonuçlanmış olup, başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süreyle tescil edilmiştir.  
 
Otomobil Sayfası (Otomobilsayfasi.com) ise 12.09.2012 tarihinde 10 yıl süre ile tescil 
edilmiştir. Marka tescillerine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır. 
 

Marka adı Başvuru 
No Tarih Tescil 

Süresi Durumu 

Borsa Gündem 2010 38345 10.6.2010 10 yıl Tescil edildi 
Gündem Medya  2010 38343 10.6.2010 10 yıl Tescil edildi 
Akıllı Yaşam 2011 51207  16.6.2011 10 yıl Tescil edildi 
Finans Gündem 2010 38344  10.6.2010 10 yıl Tescil edildi 
Otomobil sayfası 2012 77682  12.9.2012 10 yıl Tescil edildi 
Sigorta Gündem 2012 74972 03.9.2012 10 yıl Tescil edildi 
Teknolojigundem 2013 59027 04.07.2013  Başvuru aşamasında 

 
 

   
 
Şirket’in Sahip Olduğu Domain Adresleri: 

Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş.’nin site domainlerini ön araştırma yapıldıktan 
sonra tescil ettirmesi gerekmektedir. Alınan domainler, bir işletmenin hizmetlerini diğer 
işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Bankaların, hastanelerin, 
reklamcılık, televizyon-radyo yayıncılarının, otellerin ve eğlence hizmeti veren firmaların 
markaları hizmet markaları kapsamında korunmaktadır. Şirket, com, net, biz, info, org ve 
com.tr gibi domainlere sahiptir. Şirket’in sahip olduğu domain süreleri genellikle 3 yıl ile 10 
yıl arasında değişmektedir. Aşağıdaki tablolarda Şirket’in sahip olduğu domain başvuru 
tarihleri ve geçerlilik süreleri yer almaktadır. 

 

Alan Adı Kayıt 
Tarihi Bitiş Tarihi Alan Adı Kayıt 

Tarihi 
Bitiş 

Tarihi 
borsagundem.com 13.08.2002 13.08.2017 sigortagundem.com 17.06.2009 17.06.2023 
borsa.tv  28.07.2004 28.07.2019 sigortagundem.net 14.08.2012 14.08.2022 
borsagundem.com.tr 05.06.2010 04.06.2015 sigortagundem.biz 16.08.2013 16.08.2018 
borsagundem.tv 17.05.2012 17.05.2016 sigortagundem.info 16.08.2013 16.08.2018 
borsagundem.biz 01.03.2013 01.03.2023 sigortagundem.org 16.08.2013 16.08.2018 
borsagundem.de 01.03.2013 01.03.2015 sigortagundem.com.tr 10.09.2013 09.09.2018 
borsagundem.gen.tr 01.03.2013 01.03.2018 
borsagundem.tc 01.03.2013 01.03.2015 
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Alan Adı Kayıt Tarihi Bitiş Tarihi 
finansgundem.com 19.06.2008 19.06.2023 
finansgundem.net 19.06.2008 19.06.2023 
finansgundem.com.tr 05.06.2010 04.06.2016 
finansgundem.tv 17.05.2012 17.05.2016 
finansgundem.biz 01.03.2013 01.03.2023 
finansgundem.gen.tr 01.03.2013 01.03.2018 
finansgundem.info 01.03.2013 01.03.2023 
finansgundem.org 01.03.2013 01.03.2023 
finansgundem.tc 01.03.2013 01.03.2015 
finansgundem.de 16.08.2013 16.08.2014 

 

Alan Adı (DİĞER) Kayıt Tarihi Bitiş Tarihi 
telekomgundem.com 17.06.2009 17.06.2015 
ekonomigundem.com 01.01.2012 01.01.2019 
gunluk-bulten.com 19.04.2012 19.04.2015 
emlakplazabank.com 18.10.2012 18.10.2017 
emlakplazabank.net 18.10.2012 18.10.2017 
plazadan.com 18.10.2012 18.10.2017 
plazadan.net 18.10.2012 18.10.2017 
plazahan.com 18.10.2012 18.10.2017 
plazahan.net 18.10.2012 18.10.2017 
foreksgundem.com 14.12.2012 14.12.2017 
foreksgundem.net 14.12.2012 14.12.2017 
forekshatti.com 14.12.2012 14.12.2017 
forekshatti.net 14.12.2012 14.12.2017 

Domain işlemleri, uluslararası düzeyde organize olmuş İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler 
Kurumu – ICANN tarafından belirlenen prosedürler çerçevesinde yürütülmektedir. Bu 
prosedürler ilgili otorite tarafından belirlenmiş, dünya çapında geçerliği olan, değiştirilemeyen 
kurallardır ve tüm domain uzantıları için bağlayıcılık arz etmektedirler. 

Domainler, kayıt sürelerinin dolmasından itibaren domainler hak sahibi tarafından 80 gün 
boyunca geri alınabilmektedir. Bu süre zarfında da üzerinde hiçbir işlem yapılmayan 
domainler 90. Günün sonunda diğer kişilerce satın alınabilir hale gelmektedir. Bu konuda 
müşterilerinin bir sıkıntı yaşamaması için tescil kuruluşları SMS, E-Posta ve diğer kanallar ile 
sürekli olarak uyarı yapmaktadırlar. Süresi dolmaya 90 gün kaldığında tescil kuruluşu sürenin 
azaldığını bildirmeye başlar ve son güne kadar sürdürür. Bu sebeple Şirket’in domaini 
kaybedebilmesi için bu prosedürleri yerine getirmemiş olması gerekir. Şirket’in portföyünde 
yer alan domainler uzun süreli satın alınmış olup, yenilemesi şirket tarafından düzenli olarak 
izlenmektedir.  

6.4. Son 12 ayda finansal durumu önemli ölçüde etkilemiş veya etkileyebilecek, işe ara 
verme haline ilişkin bilgiler: 
Yoktur. 
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7. GRUP HAKKINDA BİLGİLER 

7.1. İhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet 
konuları, ihraççıyla olan ilişkileri ve ihraççının grup içindeki yeri: 
 
Ortaklık, bir grup Şirketi değildir.  

7.2. İhraççının doğrudan veya dolaylı önemli bağlı ortaklıklarının dökümü: 
Yoktur. 

 

8. MADDİ DURAN VARLIKLAR  HAKKINDA BİLGİLER 

8.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken son finansal tablo tarihi itibariyle 
ihraççının finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere sahip 
olduğu ve yönetim kurulu kararı uyarınca ihraççı tarafından edinilmesi planlanan 
önemli maddi duran varlıklara ilişkin bilgi: 
Şirket’in maddi duran varlıkları bilgisayar ve alt yapı içeren server teçhizatlarından 
oluşmaktadır. 

CİNSİ 

İLK 
GİRİŞ 
DEĞERİ 

A
D TARİH 

AMO
RTİ 
ORA
NI 

NET 
AKTİF 
DEĞER 

CARİ 
DÖNEM 
AMORTİ 
GİDERİ 

YENİ 
B.AMO
RTİSM
AN 

YENİ NET 
AKTİF 
DEĞER 

DEMİRBAŞLAR 
        

         FT. 694132 TEKNOSA İÇ DN:258 1.664,75 1 2.1.2013 33,33 1.664,75 277,43 277,43 1.387,32 
FT. 357987 VATAN BİLG DN:259 1.793,94 1 12.1.2013 25,00 1.793,94 224,24 224,24 1.569,70 
FT. 745640 VATAN BİLG DN:260 2.221,78 1 17.1.2013 33,33 2.221,78 370,26 370,26 1.851,52 
FT. 713101 TEKNOSA İÇ DN:264 1.244,19 1 1.2.2013 33,33 1.244,19 207,34 207,34 1.036,85 
FT. 359722 VATAN BİLG DN:268 2.659,58 1 3.2.2013 25,00 2.659,58 332,45 332,45 2.327,13 
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİC. FT NO: 
403930 NOTEBOOK 1.312,63 1 1.3.2013 25,00 1.312,63 164,08 164,08 1.148,55 
VATAN BİLGİSAYAR A.Ş. FT 
NO: 129245 1.185,76 1 28.4.2013 25,00 1.185,76 148,22 148,22 1.037,54 
FT. 355959 BİMEKS BİL DN:366 1.432,85 1 31.5.2013 25,00 1.432,85 179,11 179,11 1.253,74 
FT. 356243 BİMEKS BİL DN:385 1.855,41 1 17.6.2013 25,00 1.855,41 231,93 231,93 1.623,48 
FT. 294841 KARDEŞLER 
TİCARET DN:384 3.262,71 1 21.6.2013 6,66 3.262,71 108,65 108,65 3.154,06 
FT. 294841 KARDEŞLER 
TİCARET DN: 384 1.440,68 1 21.6.2013 6,66 1.440,68 47,97 47,97 1.392,71 
FT. 294841 KARDEŞLER 
TİCARET DN:384 974,58 1 21.6.2013 6,66 974,58 32,45 32,45 942,13 
FT. 667283 VATAN BİLG DN:386 872,03 1 21.6.2013 33,33 872,03 145,32 145,32 726,71 
 TOPLAM 21.920,89       21.920,89 2.469,46 2.469,46 19.451,43 

 
8.2. İhraççının maddi duran varlıklarının kullanımını etkileyecek çevre ile ilgili tüm 
hususlar hakkında bilgi: 
Yoktur. 
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8.3. Maddi duran varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, ayni haklar ve ipotek 
tutarları hakkında bilgi: 
Şirket’in 30.06.2013 ara dönemine ait finansal tablolarında yer alan maddi duran varlıklar 
üzerinde kısıtlamalar, ayni haklar, ipotekler bulunmamaktadır. 
 
Şirket’in 17.07.2013 tarihinden itibaren mevcut durumu içeren maddi duran varlıklar 
üzerindeki kısıtlamalar, ayni haklar, ipotekler hakkında detaylı bilgi aşağıdadır; 
 

Maddi Duran Varlıklar Üzerindeki Kısıtlamalar, Ayni Haklar, İpotekler Hakkında Bilgi 

Maddi Duran 
Varlık Cinsi* 

Kısıtlamanın/ Ayni 
Hakkın Türü 

Kimin Lehine 
Verildiği Nedeni 

Veriliş 
Tarihi  Tutarı 

Otomobil Rehin 
TEB 
CETELEM 

Otomobil 
alımı  17.07.2013 64.592,78 TL 

*Şirketin banka kredisi ile alınan iki adet otomobil bulunmaktadır.  

8.4. Maddi duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç 
değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi: 
Yoktur. 
 

 

9. FAALİYETLERE VE FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 

9.1.Finansal durum: 
9.1.1. İhraççının ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri 
itibariyle finansal durumu, finansal durumunda yıldan yıla meydana gelen değişiklikler 
ve bu değişikliklerin nedenleri: 

 
Özel Bağımsız Denetimden Geçmiştir. 

 (TL) 01.01-
30.06.2013 

01.01-
31.12.2012 

01.01-
31.12.2011 

VARLIKLAR       
    Dönen Varlıklar 1.355.214 1.138.588 473.083 
Nakit ve Nakit Benzerleri 741.785 782.309 174.170 
Ticari Alacaklar 529.600 305.564 254.776 
Diğer Alacaklar 57.843 22.496 41.640 
Diğer Dönen Varlıklar 25.987 28.219 2.497 
    Duran Varlıklar 172.310 137.292 29.672 
Diğer Alacaklar 10.270 10.270 2.270 
Maddi Duran Varlıklar 73.013 58.970 18.923 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 82.996 64.096 4.038 
Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.031 3.956 4.441 
TOPLAM VARLIKLAR 1.527.524 1.275.880 502.755 
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Özel Bağımsız Denetimden Geçmiştir. 

 (TL) 01.01-
30.6.2013 

01.01-
31.12.2012 

01.01-
31.12.2011 

YÜKÜMLÜLÜKLER       
    Kısa Vadeli Yükümlülükler 209.666 174.127 91.230 
Finansal Borçlar 634 1.404 -  
Ticari Borçlar 48.931 67.084 47.556 
Diğer Borçlar 128.198 94.709 41.523 
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 31.904 10.930 -  
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler - - 2.151 
    Uzun Vadeli Yükümlülükler 29.428 25.705 6.987 
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 29.428 25.705 6.987 
     ÖZKAYNAKLAR 1.288.430 1.076.048 404.538 
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.288.430 1.076.048 404.538 
Ödenmiş Sermaye 1.100.000 1.100.000 162.500 
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -23.952 -320.666 81.973 
Net Dönem Karı/Zararı 212.382 296.714 160.065 
TOPLAM ÖZSERMAYE VE 
YÜKÜMLÜLÜKLER 1.527.524 1.275.880 502.755 

 
Nakit ve Benzerleri 
Ortaklığın Dönen varlıklar içinde bulunan nakit ve nakit benzeri kalemi 2011 yılında 174.170 
TL seviyesindeyken 2012 yılında % 349 oranında artışla 782.309 TL tutarına ulaşmıştır. 
Şirket’in vadeli mevduat hesabı 2011 yılında olmamakla birlikte 2012 yılında 605.810 TL’dir. 
Ortaklığın vadesiz mevduat hesabı 2011 yılında 115.749 TL iken 2012 yılında 74.691 TL’dir. 
Şirket’in nakit ve nakit benzerlerini içeren B tipi likit yatırım fonu 2012 yılında İş Bankası B 
Tipi Likit Fon 95.029 TL, Garanti Bankası Likit Fon 5.988 TL, toplamda 101.017 TL’dir. 
(2011 yılında İş Bankası B Tipi Likit Fon 33.999 TL’dir.) 30.06.2013 ara döneme ait nakit ve 
nakit benzerleri kalemi %-5,18 oranında azalarak 741.785 TL’ye gerilemiştir. Şirket’in 
30.06.2013 ara dönemine ilişkin nakit ve nakit benzeri değerler, banka mevduatları, nakit 
varlıkları, B Tipi likit fon ve diğer hazır değerleri içermektedir. Şirket’in kasasında 
bulundurduğu nakdi değer 23.747 TL, vadeli ve vadesiz banka mevduat toplamı 684.521 TL 
olmakla birlikte, B Tipi Likit Fon 33.517 TL’dir. Şirket’in 30.06.2013 tarihi itibariyle B Tipi 
Likit Yatırım Fonu, Garanti Bankası Fonu (33.517 TL) oluşturmaktadır.  

 
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 
Ortaklığın bilançosunda yer alan ticari alacaklar 2011 yılında 254.776 TL iken, %19 oranında 
artışla 2012 yılında 305.564 TL tutarına ulaşmıştır. 30.06.2013 ara döneminde ise 2012 yılı 
sonuna göre %73 oranında artışla 529.600 TL tutarına ulaşmıştır. Ortaklığın kısa vadeli ticari 
alacak karşılıkları 30.06.2013 ara döneme ait ticari alacaklar 520.180 TL’dir. Ortaklığın 
alacak senetleri 9.995 TL olmakla beraber, ertelenmiş finansman gideri 1.240 TL‘dir. 
Ortaklığın 31.12.2012 yılına ait Ticari Alacakları 308.516 TL’dir. Ortaklığın 2012 yılına ait 
alacak senetleri bulunmamakla birlikte, ertelenmiş finansman gideri 3.167 TL’dir.  
 
Maddi Duran Varlıklar 
31.12.2011 yılına ait demirbaşlardan oluşan maddi duran varlıklar 23.885 TL olup, demirbaş 
amortismanları 4.962 TL’dir. 31.12.2011 yılı toplam demirbaş tutarı 18.923 TL’dir. 
31.12.2012 yılına ait demirbaşlardan oluşan maddi duran varlıklar 58.970 TL olup, demirbaş 
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amortismanları 12.491 TL’dir. 2012 yılına ait maddi duran varlıklar üzerindeki sigorta tutarı 
46.000 TL’dir. 31.12.2011 yılında maddi duran varlık değeri 18.923 TL’dir. Ortaklığın 
30.06.2013 ara döneme ait maddi duran varlıkları 93.382 TL olmakla beraber demirbaş 
amortismanları 20.369 TL’dir. Maddi duran varlıklar üzerindeki sigorta tutarı 46.000 TL’dir. 
Ortaklığın maddi duran varlıkları bilgisayarlar, sunucular, serverlar ve teknik ekipmanlardan 
oluşmaktadır.  
 
Ortaklığın maddi olmayan duran varlıkları haklardan oluşmaktadır. 2011 yılında ortaklığın 
haklar üzerinden değeri 4.038 TL iken, 2012 yılında % 1.487 artışla 64.096 TL tutarına 
ulaşmıştır. 2011 yılı haklar itfa payı 426 TL iken, 2012 yılında 10.613 TL’dir. 30.06.2013 ara 
döneme ilişkin ortaklığın haklar üzerinden değeri 31.12.2012 yılına oranla %29,48 artış 
göstererek 82.996 TL tutarına ulaşmıştır.  
 
Kısa Vadeli Ticari Borçlar 
Ortaklığın 31.12.2011 yılına ait kısa vadeli ticari borçları 254.776 TL’dir. Şirket’in 
31.12.2012 yılına ait kısa vadeli ticari borçları bir önceki senenin aynı dönemine oranla 
%19,93 artarak 305.564 TL olmuştur. 30.06.2013 ara döneme ait kısa vadeli ticari borç 
kalemine bakıldığında; 31.12.2012 yılına oranla %73,31 artarak 529.600 TL’ye ulaşmıştır. 
 
Ortaklığın diğer kısa vadeli borçları 2011 yılının 2012 yılına % 128 artış oranıyla 94.709 TL 
tutarına ulaşması, ortaklığın ilişkili taraflara olan borçlardan etkilenmesi sonucunda 
oluşmaktadır. 31.12.2012 yılına ait kısa vadeli ticari borçları 67.084 TL’dir. 2011 ve 2012 
dönem sonu finansal tablolarında ticari borçları karşılaştırdığımızda, 2011 yılında 47.556 TL 
iken,  %41 oran artışla 2012 yılında 67.084 TL tutarındadır. Ortaklığın 30.06.2013 ara 
dönemine ait 10.232 TL ticari borcu bulunmaktadır. Ortaklığın borç senetleri 38.940 TL 
tutarında iken, ertelenmiş finansman gelirleri 241 TL’dir. 30.06.2013 ara dönemine ait kısa 
vadeli ticari borç tutarı 48.931 TL’dir. Ortaklığın 31.12.2012 tarihinde 9.719 TL ticari borcu 
bulunmaktadır. Ortaklığın borç senetleri 57.760 TL olup, ertelenmiş finansman geliri 395 
TL’dir.  

 
Özkaynaklar 
Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.100.000 TL’dir. Bu sermaye, nominal değeri 1 TL olan 
1.100.000 adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır. (31.12.2012: 1 TL, 1.100.000 adet) Şirket 
11.09.2012 tarih ve 8150 numaralı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlandığı üzere 05.09.2012 
tarihinde nev’i değiştirerek Anonim Şirket’e dönüşmüştür. Anonim Şirket’in sermayesi 
1.100.000 TL olarak kararlaştırılmış. Bahsi geçen tutarın 37.295,91 TL ortaklar tarafından 
nakden, 1.062.704,09 TL ise nev’i değiştirilen Limited Şirket’in özvarlığından karşılanmıştır. 
Limited Şirket’in özvarlıkları, Limited Şirket’in 30.06.2012 tarihli bilançosundan tespit 
edilmiş, nev’i değişikliği ise 05.09.2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İki tarih arasında geçen 
yaklaşık iki aylık sürede Limited Şirket 85.994 TL zarar etmiştir. Tarihler arasındaki bu fark 
ise Anonim Şirket’in açılış bilançosunda geçmiş yıllar zararları olarak dikkate alınmıştır. 
 
Şirket’in nevi değişikliği esnasında gerçekleştirmiş olduğu sermaye artırımında iç 
kaynaklardan sermayeye ilave ettiği 562.704 TL’nın 320.666 TL kısmı SPK uygulamalarına 
aykırı olarak sermayeye ilave edilmiştir. Bu sebeple ortaklar tarafından karşılanması 
gerekmiştir. 
 
Bu sebeple Şirket’in almış olduğu 10.05.2013 tarihinde sermaye azaltımı ve eş zamanlı olarak 
sermaye artırımı kararına göre yapılan işlemler 08.07.2013 tarihinde tamamlanarak Türkiye 
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Ticaret Sicili’ne tescil olmuş ve 12.07.2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde 
yayınlanmıştır. 
 
Yapılan işlemlere göre Şirket’in sermayesi 1.100.000 TL’den 750.000 TL’ye azaltılmış, 
azaltılan 350.000 TL ortaklara dağıtılmayarak nevi değişikliği öncesi Şirket’in kayıtlarında 
bulunan 85.994 TL tutarındaki geçmiş yıl zararı kapatılmış, 9.806 TL tutarında yasal yedek 
ayrılmış ve bakiye 254.200 tutar geçmiş yıl karlarına aktarılmıştır. 
 
Eş zamanlı olarak Şirket’in sermayesi 750.000 TL’den 1.100.000 TL’na çıkartılmış artırılan 
350.000 TL kısmı 310.000 TL kısmı geçmiş yıl karlarından bakiye 40.000 TL kısım ortaklar 
tarafından nakden karşılanmıştır. Şirket’in bilançosunda yer alan kalemlere ilişkin dikey 
yüzde analizini gösteren tablo aşağıda yer almaktadır. 

 
Özel Bağımsız Denetimden Geçmiştir. 

   01.01-
30.06.2012 

01.01-
31.12.2012 

01.01-
31.12.2011 

VARLIKLAR       
Dönen Varlıklar 88,72% 89,24% 94,10% 
Nakit ve Nakit Benzerleri 48,56% 61,32% 34,64% 
Ticari Alacaklar 34,67% 23,95% 50,68% 
Diğer Alacaklar 3,79% 1,76% 8,28% 
Diğer Dönen Varlıklar 1,70% 2,21% 0,50% 
Duran Varlıklar 11,28% 10,76% 5,90% 
Diğer Alacaklar 0,67% 0,80% 0,45% 
Maddi Duran Varlıklar 4,78% 4,62% 3,76% 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5,43% 5,02% 0,80% 
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,39% 0,31% 0,88% 
AKTİF TOPLAMI 100 100 100 
Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,14 13,65% 18,15% 
Finansal Borçlar 0,04% 0,11% -  
Ticari Borçlar 3,20% 5,26% 9,46% 
Diğer Borçlar 8,39% 7,42% 8,26% 
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2,09% 0,86% -  
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler - - 0,43% 
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,93% 2,01% 1,39% 
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin 1,93% 2,01% 1,39% 
ÖZKAYNAKLAR 84,35% 84,34% 80,46% 
PASİF TOPLAMI 100 100 100 
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9.2. Faaliyet sonuçları: 

9.2.1. İhraççının ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri 
itibariyle faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgi: 
 

Özel Bağımsız Denetimden Geçmiştir. 

 (TL) 01.01-
30.06.2013 

01.01-
30.06.2012 

01.01-
31.12.2012 

01.01-
31.12.2011 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER       
Satış Gelirleri 940.819 647.358 1.376.297 884.779 
Satışların Maliyeti (-) -510.334 -306.942 -848.458 -561.672 
Ticari Faaliyetlerden BrütKar (Zarar) 430.485 340.416 527.839 323.107 
BRÜT KAR/ZARAR 430.485 340.416 527.839 323.107 
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -23.924 -6.790 -13.223 - 
Genel Yönetim Giderleri (-) -173.674 -48.593 -213.155 -113.257 
Diğer Faaliyet Gelirleri 9.274 6.096 21.476 9.586 
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -1.633 -1.517 -11.679 -15.380 
FAALİYET KARI/ZARARI 240.529 289.614 311.258 204.056 
Finansal Gelirler 22.329 10.756 67.978 17.340 
Finansal Giderler (-) -174 0 -7.199 -21.010 
SÜRDÜRÜLEN FAAL. VER. ÖN. 
KAR / ZARAR 262.684 300.370 372.037 200.386 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi 
Gelir/Gideri -50.302 -58.052 -75.323 -40.321 

- Dönem Vergi Gelir/Gideri -52.377 -60.580 -74.838 -44.211 
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 2.075 2.528 -485 3.890 
SÜRDÜRÜLEN FAAL. DÖNEM 
KARI/ZARARI 212.382 242.318 296.714 160.065 

DÖNEM KARI/ZARARI 212.382 242.318 296.714 160.065 
Hisse Başına Kazanç 0,1931 0,2203 0,2697 8,0033 
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse 
Başına Kazanç 0,1931 0,2203 0,2697 8,0033 

 
Şirket, 31.12.2011 tarihinde 884.779 TL satış geliri elde etmiştir. Söz konusu durum; 
Şirket’in yurtiçi satışlar bünyesinde reklam gelirlerinde meydana gelen artıştan 
kaynaklanmaktadır. Şirket 31.12.2012 tarihi itibariyle 1.376.297 TL satış geliri elde etmiştir. 
Şirket 30.06.2013 tarihi itibariyle 940.819 TL satış geliri elde etmiştir. Şirket, 30.06.2012 
tarihinde 647.358 TL satış geliri elde etmiştir. Söz konusu durum; Şirket’in yurtiçi satışlar 
bünyesinde reklam gelirlerinde meydana gelen artıştan kaynaklanmaktadır. 
 
Şirket’in 31.12.2011 tarihi itibariyle 561.672 TL miktarında görülen satışların maliyeti, 
31.12.2012 tarihine gelindiğinde geçen yılın aynı dönemine göre %51 oranında artış 
göstererek 848.458 TL’ye yükselmiştir. Söz konusu durum, ağırlıklı olarak Şirket’in cari 
dönem içerisinde personel giderleri, konaklama giderleri ve matbaa giderlerinde görülen 
artıştan kaynaklanmaktadır. Şirket’in 30.06.2012 tarihi itibariyle 306.942 TL görülen 
satışların maliyeti, 30.06.2013 tarihine gelindiğinde geçen yılın aynı dönemine göre %66 
oranında artış göstererek 510.334 TL’ye yükselmiştir. Söz konusu durum, ağırlıklı olarak 
Şirket’in cari dönem içerisinde personel giderleri, konaklama giderleri ve reklam giderlerinde 
görülen artıştan kaynaklanmaktadır.  
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Şirket’in 31.12.2011 tarihi itibariyle 113.257 TL olan genel yönetim giderleri, 31.12.2012 
tarihine gelindiğinde geçen yılın aynı dönemine göre %88 oranında artış göstererek 213.155 
TL’ye yükselmiştir. Söz konusu durum, ağırlıklı olarak Şirket’in cari dönem içerisinde 
danışmanlık giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, amortisman giderleri ve kıdem tazminatı 
giderlerinde görülen artıştan kaynaklanmaktadır. Şirket’in 30.06.2012 tarihi itibariyle 48.593 
TL genel yönetim giderleri, 30.06.2013 tarihine gelindiğinde geçen yılın aynı dönemine göre 
%257 oranında artış göstererek 173.674 TL’ye yükselmiştir. Söz konusu durum, ağırlıklı 
olarak Şirket’in cari dönem içerisinde danışmanlık giderleri, kira giderleri, amortisman 
giderleri ve temsil ve ağırlama giderlerinde görülen artıştan kaynaklanmaktadır.  
 
Şirket’in 31.12.2011 tarihi itibariyle 17.340 TL finansal gelirleri, 31.12.2012 tarihine 
gelindiğinde geçen yılın aynı dönemine göre %292 oranında artış göstererek 67.978 TL’ye 
yükselmiştir. Söz konusu durum, ağırlıklı olarak Şirket’in cari dönem içerisinde faiz gelirleri, 
ertelenmiş finansman gelirleri ve kambiyo karlarında görülen artıştan kaynaklanmaktadır. 
Şirket’in 30.06.2012 tarihi itibariyle 10.756 TL finansal gelirleri, 30.06.2013 tarihine 
gelindiğinde geçen yılın aynı dönemine göre %108 oranında artış göstererek 22.329 TL’ye 
yükselmiştir. Söz konusu durum, ağırlıklı olarak Şirket’in cari dönem içerisinde faiz gelirleri, 
ertelenmiş finansman gelirleri ve menkul kıymet gelirlerinde görülen artıştan 
kaynaklanmaktadır.  
 
Şirket’in 31.12.2011 tarihi itibariyle 160.065 TL olan dönem karı, 31.12.2012 tarihine 
gelindiğinde geçen yılın aynı dönemine göre %85 oranında artış göstererek 296.714 TL’ye 
yükselmiştir. Şirket’in 30.06.2012 tarihi itibariyle 242.318 TL olan dönem karı, 30.06.2013 
tarihine gelindiğinde geçen yılın aynı dönemine göre %12 oranında azalarak 212.382 TL’ye 
gerilemiştir. Söz konusu durum Şirket’in cari dönem içerisinde sürdürülen faaliyetleri 
nedeniyle meydana gelen giderlerinde görülen artıştan kaynaklanmaktadır.  
 

9.2.2. Finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin diğer (önemli) hususlar:  
 
Şirket’in 31.12.2011 tarihi itibariyle 884.779 TL olan satış geliri,  31.12.2012 tarihi itibariyle 
%55,55 oranında artarak 1.376.297 TL’ye ulaşmıştır. Söz konusu durum, Şirket’in reklam 
gelirlerinde görülen artıştan kaynaklanmaktadır. Şirket’in yurt içi satışlarının tamamı reklam 
gelirlerinden oluşmaktadır. Şirket 30.06.2013 tarihi itibariyle 940.819 TL satış geliri elde 
etmiştir. Şirket, 30.06.2012 tarihinde 647.358 TL satış geliri elde etmiştir. 
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Gelir Tablosunun Dikey Analizi: 
 
  01.01-

30.06.2013   01.01-
30.06.2012 

 

01.01-
31.12.2012 

 01.01-
31.12.2011 

 

SÜRDÜRÜLEN 
FAALİYETLER 

  %   %  %  % 
Satış Gelirleri 940.819 100% 647.358 100% 1.376.297 100% 884.779 100,00% 
Satışların Maliyeti (-) -510.334 -54% -306.942 -47% (848.458) -61% (561.672) -63% 
Ticari Faaliyetlerden 
Brüt Kar (Zarar) 430.485 46% 340.416 

53% 

527.839 
38% 

323.107 
36% 

Pazarlama, Satış ve 
Dağıtım Giderleri (-) 

-23.924 -3% -6.790 -1% (13.223) -1% - - 
Genel Yönetim Giderleri 
(-) 

-173.674 -18% -48.593 -8% (213.155) -15% (113.257) -12% 
Diğer Faaliyet Gelirleri 9.274 1% 6.096 1% 21.476 1% 9.586 1% 
Diğer Faaliyet Giderleri (-
) 

-1.633 0% -1.517 0% (11.679) -1% (15.380) -1,7% 
FAALİYET 
KARI/ZARARI 240.529 26% 289.614 45% 311.258 

 22% 204.056 
23% 

Finansal Gelirler 22.329 2% 10.756 2% 67.978 5% 17.340 2% 
Finansal Giderler (-) -174 0% 0 0% (7.199) -

0,5% 
(21.010) -2,3% 

Sürdürülen Faaliyetler 
Vergi Gelir/Gideri -50.302 -5% -58.052 

-9% 
(75.323) 27% (40.321) 22% 

- Dönem Vergi 
Gelir/Gideri 

-52.377 -6% -60.580 -9% (74.838) -5% (44.211) -5% 
- Ertelenmiş Vergi 
Gelir/Gideri 

2.075 0% 2.528 0% (485) 0% 3.890 0,4% 
Dönem Karı/Zararı 212.382 23% 242.318 37% 296.714 21% 160.065 18% 

 
9.2.3. İhraççının, ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri 
itibariyle meydana gelen faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede 
etkilemiş veya etkileyebilecek kamusal, ekonomik, finansal veya parasal politikalar 
hakkında bilgiler: 
Şirket fiili olarak internet üzerinden ekonomi, finans, sigorta, otomobil gibi sektörlerin 
haberlerini yayınlamaktadır. Söz konusu haberlerde bahsi geçen kuruluşlar ve/veya şahıslar 
tarafından Şirket aleyhine açılmış oldukça yüksek tutarlı tazminat davaları bulunmaktadır. 
Şirketin taraf olduğu bu hukuki takip ve davalar, ek 4’te verilmiş olan hukukçu raporunda da 
sunulmuştur.  

 
10. EĞİLİM BİLGİLERİ 

10.1. Üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son 
eğilimler hakkında bilgi: 

Şirket’in fiziki bir üretimi bulunmamaktadır. Şirkette stok bulundurulmamaktadır.   
Son hesap yılının bitiminden işbu ihraççı bilgi dokümanı tarihine kadar, satış, maliyetler 

veya satış fiyatlarında önceki dönemlerden farklı önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir. 
Aşağıda genel olarak eğilim bilgileri verilmiştir. 

 

Üretim Eğilimleri: 
Şirket’in fiziki bir üretimi bulunmamaktadır. Şirket,  bilgi akışını en doğru, gerçek ve dürüst 
bir şekilde sitesinde yayınlamakla mükelleftir. Bu aşamada yararlanılan haber kaynak 
sitelerini kullanarak, yorum katmadan haber akışını sağlamaktadır.  
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Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş.’nin yayınladığı haberler doğrultusunda, 
sitelere gelen ziyaretçilerin sitede kalma süreleri önem teşkil etmektedir.  
 

 
 

 
(Kaynak: Google Analytics) 
 

Satış Eğilimleri: 
Şirket’in gelir kaynağı, internet sitelerinden yayınladığı reklamlardan oluşmaktadır. Şirket’in 
internet sitesinde yayınladığı reklam satışları 2011 yılında ise 884.779 TL’dir. 2012 yılını bir 
önceki senenin aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda % 55,75 oranında artış göstererek 
1.376.297 TL tutarına ulaştığını görmekteyiz. 
2013 yılı reklam gelirlerinden elde edilen net satışlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
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2013 YILI REKLAM GELİRLERİNDEN ELDE EDİLEN 
NET SATIŞLAR (TL) 

OCAK 146.731 
ŞUBAT 143.363 
MART 146.335 
NİSAN 180.448 
MAYIS 174.107 
HAZİRAN 150.625 
TEMMUZ 192.574 
AĞUSTOS 135.628 
ORTALAMA 158.726 

(Kaynak: Şirket) 
 

Stok Eğilimleri: 
Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş.’nin stokları bulunmamaktadır.  
 

Maliyet Eğilimleri: 
Maliyet açısından basılı gazetenin İnternet gazeteciliğine göre daha büyük sermayeye ihtiyaç 
duyduğu görülür. Bu durumu şöyle özetlemek mümkündür: 

 
Giderler Konvansiyonel Gazete İnternet Gazeteleri 

Hammadde 
Kağıt, mürekkep, enformasyon, 
fikir, yaratıcılık 

Enformasyon, fikir, 
yaratıcılık 

Sabit giderler (Gazetenin 
satışı çoğaldıkça, artacak 
giderler) 

İşletme giderleri, maaşlar, telif 
hakları, lojistik, amortisman, 
tanıtım 

İşletme giderleri, maaşlar, 
telif hakları, lojistik, 
amortisman, tanıtım 

Değişken Giderleri 
(Gazetenin satışı 
çoğaldıkça, artacak 
giderler) 

Kağıt, mürekkep, baskı, dağıtım 
komisyonu 

Yok kabul edilecek kadar 
küçük 

Pazarlama Stratejileri 
Reklam, promosyon, kapak 
çarpıcılığı, dağıtım planlaması 

Elektronik Müşteri İlişkileri 
Yönetimi 

Şirket’in maliyetleri günlük çıkan gazetelerden çok daha düşüktür. Bunun birkaç sebebi 
bulunmaktadır. Hammadde giderleri; günlük gazetelerin hammadde giderleri ağır bir yük 
oluşturmaktadır. İnternet gazetelerine baktığımızda, hammadde maliyeti bulunmamakta olup, 
önemli olan enformasyon, fikir ve yaratıcılıktır. Server gideri, veri yayın kuruluşlarına üyelik, 
kira, personel yatırımı gibi maliyetler dışında Şirket’in maliyeti bulunmamaktadır. 
 
Şirket’in 2011, 2012 ve 30.06.2013 ara dönemine ilişkin maliyetleri sırasıyla; 561.672 TL, 
848.458 TL ve 510.334 TL’dir. 

Satış Fiyatlarında Görülen Eğilimler: 
Şirket’in sitesinde verdiği reklamlardan elde ettiği satış fiyatları kriterleri; reklam alanı, 
boyutu, süresi, manşet, öne çıkan haberler şeklinde değişiklik göstermektedir. 
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10.2. İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, 
talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler: 
İşbu İhraççı Bilgi Dokümanının Risk Faktörleri başlıklı 4 numaralı maddesinde belirtilen 
riskler haricinde şirketin finansal durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar bulunmamaktadır. 

 

11. KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ  
11.1. İhraççının kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap 
dönemlerine ilişkin kar tahminleri: 
Yoktur. 

11.2. İhraççının kar tahminleri ve beklentilerine esas teşkil eden varsayımlar: 
Yoktur. 

11.3. Kar tahmin ve beklentilerine ilişkin bağımsız güvence raporu: 
Yoktur. 

11.4. Kâr tahmini veya beklentilerinin, geçmiş finansal bilgilerle karşılaştırılabilecek 
şekilde hazırlandığına ilişkin açıklama: 
Yoktur. 

11.5. Daha önce yapılmış kar tahminleri ile bu tahminlerin işbu ihraççı bilgi dokümanı 
tarihi itibariyle hala doğru olup olmadığı hakkında bilgi: 
Yoktur. 

 
12. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER 

12.1. İdari yapı: 
12.1.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi: 
Şirket’in Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.  Şirket’in 
25.09.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Abdülnaim TEMUR ve Ziya 
AKKURT bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Diğer Yönetim Kurulu 
üyelerinin görev sürelerinin devamına ve bugüne kadar Yönetim Kurulu’nun aldığı kararların 
ve Şirket adına yapılan işlemlerin kabulüne, onaylanmasına ve Şirket açısından geçerli ve 
bağlayıcı olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir. 
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Adı Soyadı Görevi İhraççıda Son 5 
Yılda Üstlendiği 
Görevler 

Görev Süresi /  

Kalan Görev  
Süresi  

 

Sermaye 

(TL) (%) 

Barış 
BEKAR 

Yönetim 
Kurulu 
Başkanı 

Yönetim Kurulu 
Başkanı 

Görev süresi  3 yıl 
(23.08.2012 – 

23.08.2015)Kalan 1 
yıl 8 ay 

109.570 9,96 

Seda 
UYGUN 
PALA 

Yönetim 
Kurulu Üyesi 

Reklam-Proje ve İş 
Geliştirme 
Müdürü/ 
Yönetim Kurulu 
üyesi 

Görev süresi  3 yıl 
(23.08.2012 – 
23.08.2015) 

Kalan 1 yıl 8 ay 

405.570 36.87 

Kayhan 
ÖZTÜRK 

Yönetim 
Kurulu 
Başkan 
Vekili 

Genel Yayın 
Yönetmeni/ 
Yönetim Kurulu 
Üyesi 

Görev süresi  3 yıl 
(23.08.2012 – 
23.08.2015) 

Kalan 1 yıl 8 ay 

5.430 0,49 

Abdülnaim 
TEMUR 

Yönetim 
Kurulu 
Bağımsız 
Üye 

- Görev süresi  2 yıl 
(25.09.2013 – 
25.09.2015) 

Kalan 1 yıl 8 ay 

- - 

Ziya 
AKKURT 

Yönetim 
Kurulu 
Bağımsız 
Üye 

- 

Görev süresi  2 yıl 
(25.09.2013 – 
25.09.2015) 

Kalan 1 yıl 8 ay 

- - 

 
Barış BEKAR – Yönetim Kurulu Başkanı 
1975 yılı Tokat/ Niksar doğumlu olan Barış BEKAR, ilk, orta ve lise eğitimini Niksar’da 
tamamladıktan sonra, üniversite eğitimini 1991 yılında Marmara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nde tamamlamıştır. BEKAR gazetecilik mesleğine 1994 yılında Cumhuriyet 
Gazetesi’nde stajyer muhabir olarak başlamıştır. 1995 yılında Nokta Dergi Grubu bünyesinde 
çıkarılan Hürses Gazetesi’nde görev alarak, iki yıl boyunca sigorta ve otomobil haberleri 
yapmıştır. 1997 yılında, Doğan Grubu bünyesinde çıkarılan Finansal Forum Gazetesi’nde 1 
yıl çalıştıktan sonra Hürriyet Gazetesi’nin çıkardığı Yeni Ufuk Gazetesi’nde ekonomi 
muhabirliği yapmıştır. Milliyet Dergisi Grubu bünyesinde yayınlanan Paramatik Dergisi’nde 
iki yıl finans muhabiri olarak çalışmış, dergi kapandığında aynı grup bünyesinde yayınlanan 
Ekonomist Dergisi’ne geçmiştir. Ekonomist Dergisi’nde 5 yıl finans muhabiri olarak 
çalıştıktan sonra, 2004 yılının sonunda Turkuvaz Dergi Grubu’na (SABAH) transfer 
olmuştur. Para Dergisi’nde 3 yıl finans editörü ve 2 yıl haber müdürü olarak toplam 5 yıl 
görev yapmıştır. 2009 yılında Medya Gündem Grubu’nun kurulmasında aktif rol oynayan 
BEKAR, 2010 yılında Medya Gündem Grubu’na fiilen katılmıştır. Şu an, Akıllı Yaşam 
Dergisi’nin yayın yönetmeni olarak görev yapmaktadır. 
 
Seda UYGUN PALA - Yönetim Kurulu Üyesi 
1973 yılında Trabzon’da doğan Seda UYGUN PALA, Marmara Üniversitesi İşletme 
Fakültesi’ni bitirmiştir. Üniversite döneminde Para Dergisi ve Milliyet Gazetesi’nin ekonomi 
bölümünde staj yapmış, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Yönetim ve 
Organizasyon yüksek lisansını tamamlamıştır. Aynı dönemde Paramatik Dergisi ve Capital 
Dergisi’nde çalışmıştır. Para Dergisi’nde 5 yıl boyunca çalışarak borsa editörlüğü görevini 
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üstlenen PALA, 2010 yılında BF Gündem Medya Limited Şirket’inde Reklam ve İş 
Geliştirme Müdürü olarak başladığı görevine Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret 
A.Ş.’de ortak olarak devam etmektedir. 
 
Kayhan ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
05.04.1964 Bingöl doğumlu Kayhan ÖZTÜRK, İlk, orta ve lise öğrenimini Tunceli’de 
tamamlayarak, 1982 yılında Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun 
olmuştur. Öğrenciliği sırasında Sabah Gazetesi’nde stajyer muhabir olarak gazeteciliğe 
başlayan ÖZTÜRK, 1986 yılında Pamukbank’ta iş hayatına devam etmiştir. 1992 yılında 
Pamukbank’taki görevinden ayrılıp, yeniden gazeteciliğe başlayarak, sırasıyla; Termo- klima 
adlı  sektörel yayında, Günaydın Gazetesi, Paratüyo Dergisi, Siyah Beyaz Gazetesi, Finansal 
Forum Gazetesi, Ekonomist Dergisi’nde çalışmıştır. Şubat 2010 tarihinde emekli olan 
ÖZTÜRK, aynı dönemde finansgundem.com ve borsagundem.com internet sitelerinde kurucu 
ortak olmuştur. Halen söz konusu sitelerin sahibi olduğu Medya Gündem Dijital Yayıncılık 
Ticaret A.Ş.’de ortak olarak iş hayatına devam etmektedir.  
  
Aynı zamanda ÖZTÜRK’ün, Orta Doğu Danışmanlık Reklamcılık ve İletişim Şirketi A.Ş. 
adlı bir şirkette daha ortaklığı bulunmaktadır. Şirket ana hissedarı ile düştükleri 
anlaşmazlıklar nedeniyle söz konusu şirketin diğer iki ortağıyla birlikte ortaklıktan ayrılmak 
için dava açılmıştır. Söz konusu dava halen devam etmektedir.  
 
Abdülnaim TEMUR - Yönetim Kurulu Bağımsız Üye 
1958 yılında Adana'da doğan Yrd. Doç. Dr. A. Naim TEMUR, 1980 yılında İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme-Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. 1981 yılında 
İşletme alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra, İ. Ü. İktisat Fakültesi Çalışma 
Ekonomisi'nde doktorasını yapan TEMUR, 2003-2009 yılları arasında Başak-Başak 
Groupama Sigorta'da Personel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2009-
2012 yılları arasında Ziraat Sigorta’da Kurucu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
görev yapan TEMUR, aynı dönemde TARSİM Havuz İşletmeleri Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı üstlenmiştir. TEMUR halen İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde öğretim üyesi 
olarak kariyerine devam etmektedir. İnsan Kaynakları konusunda uzman olan TEMUR, evli 
ve iki çocuk babasıdır. Temur, İngilizce ve Arapça bilmektedir. 
 
Ziya AKKURT - Yönetim Kurulu Bağımsız Üye 
1961 yılında Diyarbakır'da doğan Ziya AKKURT, orta öğretimini Diyarbakır Anadolu 
Lisesinde tamamlayarak Ankara Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. 1983 yılında ODTÜ 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olman AKKURT, iş hayatına 1983 yılında 
İnterbank'ta müşteri temsilcisi olarak ve 1989 kadar kredi pazarlama, yurtdışı pazarlama 
görevlerinde bulunmuştur. Ziya AKKURT, 1989–1991 yıllarında BNP-AK-Dresdner 
Bankası'nda pazarlama müdürü, 1991–1996 yılları arasında Osmanlı Bankası ve Banque 
Paribas/Paris'te, finansal kuruluşlar pazarlama ve ülke kredileri sorumlusu olarak çalışmıştır. 
AKKURT, 1996 yılında Akbank'a kurumsal bankacılık bölüm müdürü olarak katılırken, 1997 
yılında genel müdür yardımcısı olarak görev almıştır. AKKURT, 2001 yılında başlatılan Yeni 
Ufuklar Değişim Projesi’nde aktif olarak görev almış ve ticari krediler, ticari ve kurumsal 
bankacılık ve proje finansmanları bölümlerini yeniden yapılandırma sorumluluğunu 
yürütmüştür. 2008 yılında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş'ye Genel Müdür ve Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanan AKKURT, 2009 yılı nisan ayında Kurumsal ve 
Ticari Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Vekili olarak Akbank'ta çalışma hayatına devam 
etmiştir. AKKURT, aynı zamanda, 1996–2008 yılları arasında sırasıyla BNP-Ak-Dresdner 
Bank, BNP-Ak-Dresdner Finansal Kiralama şirketlerinde Kredilerden Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyeliği, 2006–2008 yılları arasında Akbank A.G./Almanya Yönetim Kurulu Üyeliği 
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görevlerinde bulunmuştur. AKKURT, 2009 yılı haziran ayından 2012 yılı ocak ayına kadar 
Akbank Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.  
 

12.1.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi: 
 

Adı Soyadı Görevi 
 

Son 5 Yılda İhraççıda 
Üstlendiği Görevler 

Sermaye Payı 
 

(TL) (%) 

Barış 
BEKAR 

Genel Müdür Genel Müdür 109.570 9,96 

Kayhan 
ÖZTÜRK 

Genel Müdür 
Yardımcısı 

Genel Müdür Yardımcısı 5.430 0,49 

Orhan 
PALA 

Genel Müdür 
Yardımcısı 

Genel Müdür Yardımcısı  579.430 52,68 

Seda 
UYGUN 
PALA 

Reklam-Proje İş 
Geliştirme Müdürü 

Reklam-Proje İş 
Geliştirme Müdürü 

405.570 36,87 

 
12.1.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucuları hakkında bilgi: 

 

Adı 
Soyadı 
 

Görevi 

 

Son 5 Yılda 
İhraççıda 
Üstlendiği 
Görevler 

İhraççı dışında  

yürüttükleri önemli 
faaliyetler 

Sermaye Payı 

(TL) (%) 

Kayhan 
ÖZTÜRK 

Genel 
Müdür  

Yönetim 
Kurulu 

Başkan Vekili 

- 5.430 0,49 

 

12.1.4.  İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel 
ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri 
hakkında bilgi: 
Yönetim Kurulu Üyesi Seda UYGUN PALA Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret 
A.Ş.’nin Genel Müdür Yardımcısı Orhan PALA ile evlidir. 
 

12.2. Yönetim Kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da 
dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya 
ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu 
yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip 
etmediğine dair bilgi: 
Kayhan ÖZTÜRK, Ortadoğu Danışmanlık Reklamcılık ve İletişim A.Ş. şirketine 2011 yılında 
ortak olmuş, ancak daha sonra kendi de dahil olmak üzere 3 ortak şirketin kapatılması için 
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dava açmıştır. Mahkeme şirketin tasfiyesi için mali müşavir yeddi emin olarak atamış olup, şu 
anda Şirket’in tasfiye süreci devam etmektedir.  
 
Orhan PALA, 2011 yılında kurulan ve e-ticaret yapan www.organikeczane.com’u bünyesinde 
bulunduran Ekinoks Bitkisel Gıda LTD. ŞTİ. unvanlı şirkete kurucu ortak olarak % 95 
oranında iştirak etmektedir. 

12.3. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan 
personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı,  5411 sayılı 
Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen 
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle 
hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet,  hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, 
banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya 
haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya 
hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki 
uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi: 
Yoktur.  

12.4. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan 
personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca 
kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:  
Yoktur.  

12.5. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan 
personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu 
şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi: 
Yoktur.  

12.6. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan 
personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya 
ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından 
son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi: 
Yoktur.  

12.6.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl 
içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev 
almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan 
anlaşmalar hakkında bilgi: 
Yoktur. 

12.6.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile 
ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası 
araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar 
hakkında ayrıntılı bilgi:   
Yoktur. 
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13. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER  

13.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde 
söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için 
söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve 
sağlanan benzeri menfaatler: 
30.06.2013 ara dönem personele ödenen ücretlerin brüt tutarı 280.311 TL, net tutarı ise 
201.357 TL’dir. Aynı döneme ait üst yönetime ait ücretlerin net tutarı 114.405 TL’dir. Şirket, 
01.01-30.06.2013 döneminde huzur hakkı ödememiştir. 
31.12.2012 yılına ait personele ödenen ücretlerin brüt tutarı 425.716 TL, net tutarı ise 298.802 
TL’dir. Aynı döneme ait üst yönetime ait ücretlerin net tutarı 205.085 TL’dir. 
 

14. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER 
14.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle 
personel sayısı, belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle dağılımı ile bu 
sayıda görülen önemli değişiklikler hakkında açıklama: 
 
2011 ve 2012 yılları için yıl sonları itibariyle ve 30.06.2013 tarihi itibariyle personel sayısı 
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  
 

Özel Bağımsız Denetimden Geçmiştir. 
 

01.01-
30.06.2013 

01.01.- 
31.12.2012 

01.01.- 
31.12.2011 

Toplam Personel 15 14 9 
 
Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş, Ergenekon Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi 
No: 181/8 Harbiye, Şişli/İstanbul adresinde, 250 metrekare büyüklüğe sahip kiralık ofiste 
faaliyetini sürdürmektedir.  
 
2011 yılında 9 personeli bulunan Şirket, personel sayısını 2012 yılında 14’e çıkarmıştır. 
Haziran 2013 sonu itibarıyla çalışan sayısı 15’tir. Ayrıca Şirket’e destek veren 2 danışman 
yönetici bulunmaktadır.  
 
14.2 Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında 
bilgi: 
Yoktur. 
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15. ANA PAY SAHİPLERİ 

15.1. Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy 
hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel 
kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı: 
Kayıtlı sermaye sisteminde olan Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 TL olup, 
çıkarılmış sermayesi 1.100.000 TL’dir. Şirket’in son durum itibariyle ortaklık yapısı 
hakkındaki bilgi aşağıda verilmiştir. 

 

15.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi 
ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri: 
Yönetim Kurulu Üyesi Seda Uygun PALA ile Genel Müdür Yardımcısı Orhan PALA evlidir. 

 

15.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi: 

Grubu Nama/ 
Hamiline 

Olduğu 
 

İmtiyazların türü 
(Kimin sahip olduğu) 

Bir Payın 
Nominal 

Değeri (TL) 

Toplam 
(TL) 

Sermayeye 
Oranı 

(%) 

B Hamiline Yoktur 1 1.000.000 90,91 

A Nama Genel kurulda oy 
hakkı ve yönetim 

kurulu üyesi belirleme 
hakkı 

1 100.00 9,09 

   TOPLAM 1.100.000 100,00 
 

15.4. İhraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, 
yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için 
alınan tedbirler: 
Ortaklığın yönetim hakimiyeti, hamiline yazılı hisselerin %52,68’ine sahip olan Orhan PALA 
ve payların %36,87’sine sahip olan Seda UYGUN PALA’ya aittir.  

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi 

Ortağın; Sermaye Payı / Oy Hakkı 

Ticaret Unvanı/ 

Adı Soyadı 

 06/06/2013 Tarihli 
Olağanüstü Genel Kurul 

Son Durum 
(21/11/2013) 

(TL) (%) (TL) (%) 
Barış BEKAR 407.000 37,00 109.570 9,96 
Seda UYGUN PALA 405.570 36,87 405.570 36,87 
Orhan PALA 275.000 25,00 579.430 52,68 
Kayhan ÖZTÜRK 12.430 1,13 5.430 0,49 

TOPLAM 1.100.000 %100,00 1.100.000 %100,00 
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Yönetim hakimiyeti gücünün kötüye kullanılmasını engellemek için TTK hükümleri dışında 
alınmış bir tedbir yoktur. Ancak,  SPK kurumsal yönetim ilkeleri gereği iki kişi bağımsız 
yönetim kurulu üyeleri atanmıştır. 

15.5. İhraççının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek 
anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi: 
Yoktur. 

 

16. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER 
HAKKINDA BİLGİLER 

16.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alan hesap dönemleri ve son durum itibariyle ilişkili 
taraflarla yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama: 
 

 İhraççının ortaklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer grup şirketleri ile olan 
borç-alacak ilişkisi ile söz konusu borç-alacağın kaynağı ve niteliği, 

Alacaklar; 
 İhraççının 2011, 2012 yılı ve 30.06.2013 tarihli ara dönem itibariyle iştiraki olan Ekinoks 
Bit.Gıda Sağlık ve Koz.Ürünleri Paz.Tic.Ltd.Şti’den 665 TL kısa vadeli ticari alacağı 
bulunmaktadır. Şirket’in, Ekinoks Bit. Gıda Sağlık ve Koz. Ürünleri Paz. Tic. Ltd. Şti’den 
kısa vadeli 665 TL alacağı 04/09/2013 tarihinde tahsil edilmiş olup, Şirket’in herhangi alacağı 
kalmamıştır.  

İhraççının 30.06.2013 tarihli ara dönem itibariyle Orhan Pala’dan 20.217 TL  diğer kısa 
vadeli alacağı bulunmaktadır. 

 Borçlar; 
Ortaklara Ait Borçlar: Ortaklara borçların tamamı, ortaklara ödenecek kar paylarından 
oluşmaktadır. 31.12.2011 tarihi itibariyle 41 TL, 31.12.2012 tarihi itibariyle 6.493 TL diğer 
kısa vadeli borç bulunmaktadır. 30.06.2013 ara döneme ait ortaklara ödenecek borç 
bulunmamaktadır. 
Personele Ait Borçlar: Personele ait borçların tamamı, personele ödenecek net ücretlerden 
oluşmaktadır. İhraççının 2011 tarihine ait personel borcu bulunmamaktadır. 31.12.2012 tarihi 
itibariyle 39.529 TL ve 30.06.2013 ara döneme ait 34.762 TL diğer kısa vadeli borç 
bulunmaktadır. 
 

 Ortaklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer grup şirketleri lehine verilen 
garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı, 

 
Yoktur. 

 İhraççı tarafından iştirak, bağlı ortaklık ve diğer grup içi ortaklıklara ödenen ve 
alınan, danışmanlık, yönetim vb. hizmet ücretleri hakkında bilgi ve ödenen /alınan 
tutarlar, 

Yoktur. 

 İhraççının yöneticilerine, ihraççı ve grup içi diğer ortaklıklar tarafından verilen 
kredilerin tutarı, uygulanan faiz oranı ve yöneticiler adına verilen, faaliyet konusu 
ile ilgili olan ve olmayan garantiler, 

Yoktur. 
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 İhraççının iştirak, bağlı ortaklık ve diğer grup ortaklıklarıyla yaptığı, iştirak 
hissesi ve/veya gayrimenkul alım satımına ilişkin bilgi, 

Yoktur. 

 Ortaklar, bağlı ortaklık, iştirakler ve diğer grup şirketleriyle yapılan alım ve 
satımlar, 

Yoktur. 

 Ortaklar, bağlı ortaklık, iştirakler ve diğer grup şirketlerinden alınan ve bunlara 
ödenen faiz, kira ve benzerleri, 

Yoktur. 

 Eğer ilişkili taraflarla olan bu tür işlemler piyasa koşullarında yapılmamışsa, 
nedenlerine ilişkin açıklama, 

 
İlişkili taraflarla yapılan tüm işlemler piyasa koşullarında yapılmıştır. 
 
 

16.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihraççının net satış hasılatı içindeki payı hakkında 
bilgi: 
Şirket’in, Ekinoks Bit. Gıda Sağlık ve Koz. Ürünleri Paz. Tic. Ltd. Şti’den kısa vadeli 665 TL 
alacağı 04/09/2013 tarihinde tahsil edilmiş olup, Şirketin herhangi bir alacağı kalmamıştır.  

 

17. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA 
BİLGİLER 
17.1. İhraççının Kurul’un muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca 
hazırlanan ve ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tabloları ile 
bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları: 
31.12.2011 – 31.12.2012 tarihli finansal tabloları Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali 
Müşavirlik A.Ş ve 01.01.2013 - 30.06.2013 ara döneme ait finansal tabloları Tam Bağımsız 
Denetim ve Danışmanlık A.Ş. denetlemiştir. 
31.12.2011 – 31.12.2012 tarihli ve 01.01.2013 - 30.06.2013 ara dönemine ait finansal tablolar 
ile bunlara ilişkin özel bağımsız denetim raporları Ek 1’de sunulmuştur. 
 

17.2. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde 
bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve 
denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri 
hakkında bilgi: 
Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş.’nin 2011 ve 2012 yıllarına ait finansal 
tabloları Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenmiş 
olup, sorumlu ortak Başdenetçi Şükrü ŞEN Alp’tir. Şirket’in 2011- 2012 hesap dönemlerine 
ait finansal tablolarını denetleyen Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş 
tarafından ilgili dönemler için olumlu görüş verilmiştir. 
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Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Görüşünün Türü 
31.12.2011 - 31.12.2012 

Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali 
Müşavirlik A.Ş Olumlu Görüş 

 

Şirket’in 30.06.2013 ara dönem finansal tabloları, Tam Bağımsız Denetim ve Danışmanlık 
A.Ş. tarafından denetlenmiş olup, sorumlu ortak Baş denetçi Özkan CENGİZ’dir. 30.06.2013 
tarihi itibariyle Şirket’in finansal tablolarını inceleyen Tam Bağımsız Denetim ve 
Danışmanlık A.Ş. tarafından 01.01.2013 – 30.06.2013 ara dönemi için olumlu görüş 
verilmiştir. 
 

Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Görüşünün Türü 
01.01– 30.06.2013 Ara Dönemi 

Tam Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Olumlu Görüş 
 
Şirketin 30.06.2013 ara döneme ilişkin finansal tablolarını denetleyen Bağımsız Denetim 
Şirketinin değişmesi sebebiyle, Medya Gündem’in finansal tablolarını denetleyen sorumlu 
ortak baş denetçi değişmiştir.  

17.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun 
finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler 
(üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de 
içermelidir): 
Yoktur. 

17.4. Proforma finansal bilgiler: 
Yoktur. 

17.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu: 
Yoktur. 

17.6. İhraççının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan 
kar payı dağıtım esasları ile ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo 
dönemleri itibariyle kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi: 
Medya Gündem ana sözleşmesinin (Ek 2’de) karın saptanması ve dağıtımı başlıklı 17. 
maddesinde karın tespit edilmesi ve dağıtılmasına ilişkin hükümler belirtilmiştir. Buna göre; 

 
Şirket’in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket’in genel giderleri ile muhtelif 
amortisman gibi Şirket’çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel 
kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık 
bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla 
aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: 

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: 

a) Türk Ticaret Kanunu’nun 519. – 523. maddeleri hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe 
ayrılır. 
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Birinci Temettü: 

b) Kalandan, varsa yılı içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden 
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.  

İkinci Temettü: 

c) Safi kardan, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel 
Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe 
olarak ayırmaya yetkilidir. 

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: 

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan 
kısımdan, ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın 
onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip 
kanuni yedek akçe ayrılır. 

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay 
sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça, başka 
yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, yönetim kurulu 
üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi 
kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. 

f) Temettü, hesap dönemi sonu itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap 
tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Sermaye 
Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gözetilerek 
Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. 

Şirket, net dönem karından yasal yedek akçeler ve kanuni yükümlülükler ayrıldıktan sonra 
kalan karın % 50’sini dağıtmayı taahhüt eder. 

Temettü Avansı: 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası 
Kanunu’nun 15. Maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak 
şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından 
Yönetim Kurulu’na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile 
sınırlıdır. Bir önceki dönemin temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir 
temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karara verilemez. 

Şirket, 2011 yılında kar dağıtımına konu olacak karar almamış ve kar dağıtımı yapmamıştır. 
Şirket’in 20.03.2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında 
Şirket, karından her türlü yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kalanının Olağanüstü yedeklere 
ayrılması konusunda karar alınmıştır. 
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17.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde 
önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar 
ve tahkim işlemleri: 
 

İhraççının Taraf Olduğu Davalar ve Takipler 

İhraççı Tarafından Açılmış Davalar ve Yapılan Takipler 

Davacı Taraf 
Davalı 
Taraf 

Mahkeme 
Dosya No 

Yıl Konusu Risk Tutarı Gelinen Aşama 

Medya Gündem 
Dijital Yay. Tic. 
A.Ş. 

 

Enver 
ÇEVİK 

İstanbul 14. 
Asliye 
Hukuk 
Mahkemesi/ 
2013/97 

 

Manevi 
Tazminat 

200.000 TL ve 
sonuca bağlı 
olarak yargılama 
giderleri ile 
avukatlık ücreti  

Dava sürüyor 

Medya Gündem 
Dijital Yay. Tic. 
A.Ş. 

 

Bireysel 

Başvuru 

Anayasa 
Mahkemesi  

İhlalin 
tespiti ve 
yeniden 
yargılama 

Sonuca bağlı 
olarak yargılama 
giderleri ile 
avukatlık ücreti 

Bir haberin içeriğinin 
yayından kaldırılması 
ile ilgili olarak başvuru 
yapılmış olup inceleme 
sürmektedir.  

İhraççı Aleyhine Açılmış Davalar ve Yapılan Takipleri 

Davacı Taraf 
Davalı 
Taraf 

Mahkeme 
Dosya No 

Yıl Konusu Risk Tutarı Gelinen Aşama 

Turkcell İletişim 
Hizmetleri A.Ş. 

Medya 
Gündem 
Dijital 
Yay. 
Tic. 
A.Ş.  

İstanbul 43. 
Asliye 
Ticaret 
Mahkemesi 
2012/30 E 

Manevi 
Tazminat 

150.000 TL ve 
sonuca bağlı 
olarak yargılama 
giderleri ile 
avukatlık ücreti 

23.12.2013 günlü 
duruşmada davanın 
reddine karar 
verilmiştir. 
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Turkcell İletişim 
Hizmetleri A.Ş. 

Medya 
Gündem 
Dijital 
Yay. 
Tic. 
A.Ş. 

İstanbul 49. 
Asliye 
Ticaret 
Mahkemesi  

2011/253E  
2012/26 K 

Manevi 
Tazminat 

150.000 TL 

TL ve sonuca 
bağlı olarak 
yargılama 
giderleri ile 
avukatlık ücreti 

Dava 
reddedilmiştir.Yargıtay 
4. Hukuk Dairesi 
2012/11815 Esas 
2013/10705 Karar 
sayılı 06.06.2013 
tarihli kararı ile temyiz 
itirazlarının reddi ile 
hükmün onanmasına 
karar verdi. Davacı 
Yargıtay 4. Hukuk 
Dairesi'nin onama 
kararının düzeltilmesi 
için başvuruda 
bulunmuş olup, karar 
düzeltme dilekçesi 
Şirket avukatına 
13.09.2013 tarihinde 
tebliğ edilmiştir. 

Endeks Türev 
Menkul Değerler 
A.Ş. 

Medya 
Gündem 
Dijital 
Yay. 
Tic. 
A.Ş. 

İstanbul  6. 
Asliye 
Hukuk 
Mahkemesi 
2012/279 E 

Manevi 
Tazminat 

200.000 TL 
TL ve sonuca 
bağlı olarak 
yargılama 
giderleri ile 
avukatlık ücreti 

Dava sürüyor 

Mehmed Nureddin 
ÇEVİK 

Medya 
Gündem 
Dijital 
Yay. 
Tic. 
A.Ş. 

6. Asliye 
Hukuk 
Mahkemesi 
2012/278 E 

Manevi 
Tazminat 

100.000 TL TL 
ve sonuca bağlı 
olarak yargılama 
giderleri ile 
avukatlık ücreti 

Dava sürüyor 

Masum ÇEVİK Medya 
Gündem 
Dijital 
Yay. 
Tic. 
A.Ş. 

6. Asliye 
Hukuk 
Mahkemesi 
2012/277 E 

Manevi 
Tazminat 

10.000 TL TL ve 
sonuca bağlı 
olarak yargılama 
giderleri ile 
avukatlık ücreti 

Dava sürüyor 

Enver ÇEVİK Medya 
Gündem 
Dijital 
Yay. 
Tic. 
A.Ş. 

İstanbul  6. 
Asliye 
Hukuk 
Mahkemesi 
2012/276 E 

 

Manevi 
Tazminat 

10.000 TL TL ve 
sonuca bağlı 
olarak yargılama 
giderleri ile 
avukatlık ücreti 

Dava sürüyor 

Ceylan Yatırım 
Holding A.Ş. 

Medya 
Gündem 
Dijital 
Yay. 

Kadıköy  6. 
Asliye 
Hukuk 
Mahkemesi 

Manevi 
Tazminat 

50.000 TL TL ve 
sonuca bağlı 
olarak yargılama 
giderleri ile 

Mahkeme Şirketin 
görevsizlik talebini 
kabul etmiş, dosya 
Anadolu 5. Asliye Tic. 
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Tic. 
A.Ş. 

2012/847 E avukatlık ücreti Mahkemesi’ne 
gönderilmiştir. Yeni 
dosya numarası 
Anadolu 5. Asliye Tic. 
Mahkemesi 2013 /260 
E olmuştur. 

Mehmed Nureddin 
ÇEVİK, Enver 
ÇEVİK, Masum 
ÇEVİK 

Medya 
Gündem 
Dijital 
Yay. 
Tic. 
A.Ş. 

İstanbul  2. 
Asliye 
Hukuk 
Mahkemesi 
2012/400 E 

Manevi 
Tazminat 

Dosya işlemden 
kaldırılmıştır. 

Yapılan duruşmaya 
davacılar 
katılmadığından yasal 
süresi içinde 
başvuruluncaya kadar 
dosyanın işlemden 
kaldırılmasına karar 
verilmiştir. Yasal süre 
içinde 
başvurulmadığından 
Mahkemenin 
12/09/2013 tarihli ve 
2013/380 Karar No’lu 
kararıyla davanın 
açılmamış sayılmasına 
Yargıtay yolu açık 
olmak üzere karar 
verilmiştir.   

Ataç İnşaat ve 
Sanayi A.Ş 

Medya 
Gündem 
Dijital 
Yay. 
Tic. 
A.Ş. 

İstanbul 20. 
Asliye 
Hukuk 
Mahkemesi 
2012/393E 

Manevi 
Tazminat 

Dosya 
kapandığından 
risk kalmamıştır. 

Feragat nedeniyle 
davanın reddine karar 
verilmiştir. Temyiz 
yolu açık olmakla 
birlikte davacıyla sulh 
anlaşması yapıldığı 
için davacı temyiz 
hakkını 
kullanmayacaktır. 
Dolayısıyla dosya 
tamamlanmıştır. 

Enver ÇEVİK, 
Mehmed Nureddin 
ÇEVİK 

Medya 
Gündem 
Dijital 
Yay. 
Tic. 
A.Ş. 

İstanbul  4. 
Asliye 
Hukuk 
Mahkemesi 
2013/32 E 
 

Manevi 
Tazminat 

100.000 TL ve 
sonuca bağlı 
olarak yargılama 
giderleri ile 
avukatlık ücreti 

Dava sürüyor. 

Mehmed Nureddin 
ÇEVİK, Masum 
ÇEVİK 

Medya 
Gündem 
Dijital 
Yay. 
Tic. 
A.Ş. 

İstanbul 13. 
Asliye 
Hukuk 
Mahkemesi 
2012/293 E 

Manevi 
Tazminat 

60.000 TL ve 
sonuca bağlı 
olarak yargılama 
giderleri ile 
avukatlık ücreti 

Davanın reddine karar 
verilmiştir. Davacı 
hükmü temyiz etmiştir.  
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Kervansaray 
Yatırım Holding 
AŞ.,Kervansaray 
Hotel 
VervaltungsGmbH., 
Selim Sayılgan 

Medya 
Gündem 
Dijital 
Yay. 
Tic. 
A.Ş. 

İstanbul 18. 
Asliye 
Hukuk 
Mahkemesi 
2013/336         

Manevi 
Tazminat 

50.000 TL ve 
sonuca bağlı 
olarak yargılama 
giderleri ile 
avukatlık ücreti 

Bu dava İstanbul 46. 
Asliye Ticaret 
Mahkemesinde 
(2013/85E) açılmış, 
görevsizlik nedeniyle 
reddedildiğinden 
İstanbul 18. Asliye 
Hukuk Mahkemesine 
gönderilmiş olup, 
halen sürmektedir. 

 
Enver Çevik, Mehmed Nureddin Çevik ve Endeks Türev tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
yapılan şikayetler üzerine verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar şu şekildedir:  
 

a. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu’nun 2012/80340 
Soruşturma No, 2012/37402 Karar No’lu 25.06.2012 tarihli kararı  

b. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu’nun 2012/80350 
Soruşturma No’lu, 19/12/2012 tarihli kararı (Bu dosyada verilen karar ek karar 
niteliğinde olduğundan usulen karar numarası bulunmamaktadır) 

c. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu’nun 2012/80313 
Soruşturma No’lu 2012/375323 Karar No’lu 16/06/2012 tarihli kararı (Bu karara 
müşteki tarafından itiraz edilmiş. İtirazı inceleyen Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi 
2012/405 Değişik İş nolu 21/09/2012 tarihli kararı ile itirazın reddine karar vermiştir.) 

d. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu’nun 2012/140053 
Soruşturma No’lu 2013/35671 Karar No’lu 18.06.2012 tarihli kararı 

 

18. DİĞER BİLGİLER 

18.1. Sermaye Hakkında Bilgiler 
 
             Çıkarılmış Sermayesi                         :  1.100.000 TL  

18.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı: 

             Kayıtlı Sermaye Tavanı              : 10.000.000 TL  

 

18.3. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle 
sermayenin % 10’undan fazlası ayni olarak ödenmişse konu hakkında bilgi: 
Ayni olarak ödenmiş sermaye yoktur. 

 

18.4. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle 
yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen 
pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi: 
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(TL) 
Sermaye Artırımı      

 
Artırım 
Öncesi 

Sermaye 

 
Artırım 
Sonrası 
Sermaye 

 
Artırılan 

 

 
Nakden 

 

 
Olağanüstü  
yedek akçe 

 

 
Bedelli 
Artırım 

 

Ticaret 
Sicil 

Gazetesi 
İlan Tarihi 

50.000 TL 500.000TL 450.000 TL 450.000 TL  450.000 TL 09.08.2011 
500.000 TL 750.000 TL 250.000 TL  250.000 TL  28.06.2012 
750.000TL 1.100.000TL 350.000 TL 37.295,91 TL 312.704,09 TL 37.295 TL 11.09.2012 
 
Şirket’in mevcut 1.100.000 TL olan sermayesi, 10/05/2013 tarih ve 2013/12 sayılı yönetim 
kurulu toplantısında alınan kararla eşanlı azaltımı ve artırımı yapılmıştır. Sermayenin 
1.100.000 TL’den 750.000 TL’ye azaltılırken, azaltılan 350.000 TL ortaklara dağıtılmayarak 
85.994,44 TL kısmı geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmiş, 9.806,32 TL kısmı yasal 
yedeklere ve geriye kalan 254.199,24 geçmiş yıl karlarına ilave edilmiştir. Sermaye 750.000 
TL’den 1.100.000 TL’ye artırılırken, artırılan 350.000 TL’nin 310.000 TL’si geçmiş yıl 
karlarından kalan 40.000 TL ise ortaklar tarafından nakden karşılanmıştır.  

18.5. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış 
suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu 
olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar: 
Yoktur.  

 

19. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER 
Halka Arza Aracılık ve Yüklenim Sözleşmesi: 
Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş. ile yapılması planlanan halka arza aracılık 
eden Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 19.08.2013 tarihinde halka arza aracılık ve 
yüklenim sözleşmesi imzalanmıştır.  

Sunucu Barındırma ve Kiralama Sözleşmesi: 
Medya Gündem ile Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.Ş. arasında 02.04.2013 tarihinde 
Sunucu Barındırma ve Kiralama Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin konu ve amacı, 
Şirket’in barındırma hizmeti için Radore Veri Hizmetleri A.Ş’ye teslim etmiş olduğu ve/veya 
Radore’den kiraladığı birden fazla fiziksel ve sanal sunucunun Radore’nin mevcut 
bağlantılarını kullanarak internet ortamına bağlanması ve bunlara ait hizmetlerin şart ve 
hükümlerini belirlemektedir. Sözleşmenin süresi 12 ay olmakla birlikte, sürenin bitiminden 
önce, taraflardan birinin sona erdirme veya günün değişen şartlarını yansıtacak şekilde 
değişiklik isteğini 15 (onbeş) iş günü öncesinden yazılı olarak diğer tarafa bildirmemesi 
halinde, sözleşme otomatik olarak aynı süre için ve aynı koşullarla uzayabilmektedir. 

Akıllı Yaşam Dergisi için Sözleşme: 
Akıllı Yaşam Dergisinin Fortune Dergisi ile birlikte dağıtımı ve satışı için yapılan sözleşme 
01.05.2011 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme imzalandığı tarihte Şirket’in unvanı Limited 
Şirket olmakla birlikte, sözleşmenin tamamında BF Gündem Medya Limited Şirket olarak 
tanımlanmıştır. Sözleşmenin konu ve amacı, BF Gündem Medya Limited Şirket tarafından 
hazırlanacak “Akıllı Yaşam” dergisinin MDG tarafından basımının yapılarak, imtiyaz hakkı 
sahibi bulunduğu Fortune Dergisi’nin ekinde dağıtılmasına dair hükümler içermektedir. Mutlu 
Dergi Grubu ile Medya Gündem arasındaki sözleşmenin her yıl günün koşullarına göre, iki 
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taraf arasında anlaşma sağlanması halinde yenilenebilir maddesi yer almaktadır. Ayrıca 
sözleşme süresi 1 Mayıs 2013-1 Mayıs 2014 geçerliliğini korumaktadır.  
 

20. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER: 
Bu İhraççı Bilgi Dokümanı; sektör yayınlarından, pazar araştırmalarından ve herkese açık 
diğer bilgi kaynaklarından elde edilmiş tarihsel pazar verilerine ve öngörülere yer 
vermektedir. Sektöre ve Şirkete ilişkin bilgiler, alexa (www.alexa.com), dmoz 
(www.dmoz.com), natro (www.natro.com) ve Google (www.google.com) sitelerinden 
alınmıştır. İlgili siteler; Şirket analizi, internet sitelerine ziyaretçi ölçümü ve görüntüleme 
yöntemleri ile Şirket’in sektör içerisindeki durumunu ölçmek için kullanılmıştır. Şirket’in 
faaliyet gösterdiği sektör açısından herhangi sektörel rapor bulunmamaktadır. 

Şirket’in muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan 31.12.2011, 
31.12.2012 ve 30.06.2013 ara dönem finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim 
raporları Ek 1’de, www.kap.gov.tr’de ve Şirket’in internet adresinde 
(www.gundemmedyagrubu.com.) yer almaktadır. Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret 
A.Ş.’nin 31.12.2011, 31.12.2012 yılına ait bağımsız denetimi Ulusal Bağımsız Denetim ve 
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmış olup, sorumlu ortak Başdenetçi, Şükrü 
ŞEN Alp’tir.  
 
Adres   : İstanbul Vizyon Park C2 Blok Kat:6 NO: 195 – 196 Kuyumcular Sok.   
                                     Merkez Plaza Yenibosna Bahçelievler, İstanbul                
İnternet Adresi : www.ubdt.com.tr 
Telefon numarası : (212) 446 40 00  
Faks numarası  : (212) 446 36 00 
 

Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş.'nin 30.06.2013 ara döneme ait finansal 
tablolar Tam Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. denetlemiş olup,  sorumlu ortak baş 
denetçi, Özkan CENGİZ’dir. 
 
Adres   : Büyükdere Cad. No:127 A Kule, K:22 D:2201 Esentepe Şişli, İstanbul 
İnternet Adresi : www.hsyaudit.com 
Telefon numarası : (212) 217 02 29 
Faks numarası  : (212) 217 02 30 
 
Kurulun II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nin 11’inci maddesinin 1’inci 
fıkrasının (b) bendine göre halka açık olmayan ortaklıkların paylarının GİP’te işlem görmek 
üzere ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde satış işlemlerinin 16 Şubat - 15 Ağustos 
arasında gerçekleştirilmesi halinde, izahnamede son yıllık karşılaştırmalı finansal tabloların 
yer alması gerekmekte olup, aynı fıkranın (ç) bendinde satışın başladığı tarihin, bu fıkrada yer 
alan tablolarda yer alan her bir dönemin bitiş tarihinden itibaren on beş günü geçmemek üzere 
bir sonraki döneme denk gelen bir tarih olması durumunda; bir sonraki dönemde kullanılması 
esas olan bağımsız denetimden geçmiş son dönem finansal tabloların izahnameye ek olarak 
verileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda; Şirket’in 01.01.2011-31.12.2011, 01.01.2012-
31.12.2012 ve 01.01.2013-30.06.2013 dönemlerine ait finansal tablolara ilişkin Bağımsız 
Denetim Raporları işbu İhraççı Bilgi Dokümanı Ek 1’de, 01.01.2013-31.12.2013 dönemine 
ait finansal tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Ek 2’de sunulmuştur. 
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Yukarıda isimleri belirtilen tüm kuruluşlar ve uzmanlar, Şirket tarafından ihraç edilen menkul 
kıymetleri ya da Şirket’in ihraç edeceği menkul kıymetleri elde etmek hakkı veren ya da 
taahhüt eden opsiyonlara sahip değillerdir. Şirket tarafından daha önce istihdam edilmemiş ve 
herhangi bir ücret almamışlardır. Şirketin yönetim kuruluna, diğer yönetim ve denetim 
organlarının herhangi birine üye değildirler.  Ayrıca, yukarıda bahsi geçen kişi veya 
kuruluşların halka arzı gerçekleştirecek Yetkili Kuruluş ile de herhangi bir bağlantıları 
bulunmamaktadır. 
İhraççı Bilgi Dokümanında üçüncü şahıs bilgilerinin kullanıldığı yerlerde, o bilgilerin kaynağı 
da belirtilmiştir. Bu gibi üçüncü şahıs bilgilerinin İhraççı Bilgi Dokümanına doğru bir 
biçimde aktarılmış olduğunu teyit ederiz. Bununla birlikte; sektör yayınlarında, pazar 
araştırmalarında veya diğer herkese açık bilgi kaynaklarında üçüncü şahıslarca verilen 
bilgilerin güvenilir olduğu düşünülmekle birlikte, bağımsız bir doğrulama işleminden de 
geçirilmemiştir.  
 
Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş, bildiği ve ilgili üçüncü şahsın yayınladığı 
bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlış ve yanıltıcı hale getirecek 
herhangi bir eksikliğin bulunmadığını ve söz konusu bilgilerin aynen alındığını beyan eder. 

 
21. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER  

Aşağıdaki belgeler Cumhuriyet Cad. Ergenekon Mah. Efserhan No:181 Kat:8 
Harbiye/Şişli/İstanbul adresindeki ihraççının merkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet 
sitesi (www.gundemmedyagrubu.com) ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) tasarruf 
sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır: 
  

1) İhraççı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya 
da belge ile değerleme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları 
ile yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, esas sözleşme, vb.) 

2) İhraççının ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tabloları 

 

22. EKLER 

Ek 1: 31.12.2011, 31.12.2012 yılları ve 30.06.2013 ara döneme ait finansal tablolar ile 
bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları, 

Ek 2: 31.12.2013 tarihine ait finansal tablolar ile bunlara ilişkin ilişkin bağımsız denetim 
raporu, 

Ek 3: Esas Sözleşme, 

Ek 4: Risk Bildirim Formu, 

Ek 5: Hukukçu Raporu, 

Ek 6: Fiyat Tespit Raporu. 

 

 
  


