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TÜRK MEDYA SEKTÖRÜNÜN EN DEĞERLİ PORTFÖYÜ
Türk basınının en güçlüsü
67 yıldan bu yana Türkiye’nin gündemini belirleyen yazılı
basının köklü ve en güçlü markası Hürriyet;
• deneyimi ve güvenilirliği,
• evrensel habercilik ilkelerine bağlılığı ve
• sürdürülebilir habercilik kalitesiyle
günde 1,4 milyon okuyucuya erişmektedir.
Reklamverenlere sağladığı uzun yıllardır ispatlanmış geri
dönüş performansı ile gazete reklamları sektöründe açık
ara ile pazar liderdir.

Basılı ve dijital mecralarda kişisel tercih
odaklı, en kapsamlı içerik
Medya sektöründeki bilgi birikimi ve vizyonu ile dijital
yayıncılık teknolojilerindeki gelişmeleri bünyesine hızla
entegre eden Hürriyet, dijital mecralarda en hızlı büyüyen
ve yetkinliğini kanıtlayan oyuncudur.
Yazılı basındaki rakipsiz gücüne web ve mobil mecralardaki
üstün yetkinliklerini ekleyen Hürriyet, haber, magazin,
spor ve hayata dair her türlü içeriği “Hürriyet Dünyası”
çatısı altında toplamıştır.
Hürriyet Dünyası’nda, gelişen teknolojinin yeni haber
ve içerik üretme davranışları sosyal medya ile uyumlu
bir şekilde kullanılmakta; büyük verinin doğru ve etkin
işlenmesi sonucunda her tür içerik kişisel tercihlere
odaklı üretilebilmekte; okur ve reklamverenlerin ihtiyaç
ve beklentileri mükemmel bir müşteri deneyimiyle
karşılanmaktadır.

WEB-MOBİL

2
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Dijital seri ilanlarla okuyucu ve
reklamveren arasında eşsiz iletişim
köprüsü
İçerik sağlamada kaydettiği güçlü büyümeyi dijital seri
ilanlara da yansıtan Hürriyet Dünyası, bünyesinde yer
alan emlak, insan kaynakları, otomotiv, hizmet ve fırsat
alanlarında hizmet sunan markalarıyla, okuyucuları
ve reklamverenler arasında eşsiz bir iletişim köprüsü
kurmaktadır.
Çoklu dijital kanallardan Hürriyet Dünyası’nda sunulan
dijital seri ilanlar tüm taraflara yüksek verimlilik
vadetmektedir.

BASILI YAYIN
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HÜRRİYET, MEDYADA
67 YILLIK KÖKLÜ,
GÜÇLÜ VE LİDER
KONUMUNUN YANI SIRA
SEKTÖREL GELİŞMELER
VE İHTİYAÇLARI DA
YORUMLAYAN, BİRÇOK
PLATFORMDA İDDİASINI
ORTAYA KOYAN DİNAMİK
BİR MARKA OLMA
MİSYONUNU 2015 YILINDA
DA SÜRDÜRMÜŞTÜR.
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HÜRRİYET HER ZAMANKİ
GİBİ BAĞIMSIZ GAZETECİLİK,
DOĞRU HABERCİLİK VE DİJİTAL
YAYINCILIK ALANLARINDA UZUN
YILLARDAN BU YANA SAHİP
OLDUĞU LİDER ROLÜNÜ 2015
YILINDA DA TARTIŞMASIZ BİR
BİÇİMDE SÜRDÜRDÜ.
Değerli yatırımcılarımız, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız,
Dünyada ve ülkemizde ekonomik alanda bazı
toparlanmalara rağmen 2015 yılını, gelişmekte olan
ülkelerin büyüme hızının yavaşladığı, piyasaları etkileyen
önemli dalgalanmaların yaşandığı bir yıl olarak geride
bıraktık. Hürriyet ise her zamanki gibi bağımsız gazetecilik,
doğru habercilik ve dijital yayıncılık alanlarında uzun
yıllardan bu yana sahip olduğu lider rolünü 2015 yılında
da tartışmasız bir biçimde sürdürdü.
Küresel ekonomik gelişmeler açısından baktığımızda,
2015’in eksileri bol, artıları yetersiz bir yıl olarak öne
çıktığını söyleyebiliriz. Olumlu gelişmeler daha çok ABD
ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanmıştır; gelişmekte olan
ülkeler için bunu söylemek mümkün değildir. ABD’de
FED’ in dokuz yıl aradan sonra gerçekleştirdiği faiz artışı
yılın öne çıkan gelişmeleri arasında yer alırken, Avrupa’da
da ekonomi geçtiğimiz 4-5 yıla oranla daha iyi bir grafik
çizmiştir. Ancak euro bölgesindeki toparlanmaya rağmen
19 üyeli bölgenin 8 üyesinin halen 2008’deki reel
ekonomik büyüklüğünün altında kalması dikkat çekici bir
nokta olmuştur.

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda yüksek büyüme oranlarıyla
dikkat çeken BRIC ülkelerinde, Hindistan hariç ciddi
ivme kayıpları yaşanmıştır. Brezilya, Çin, Rusya ve Güney
Afrika gibi dünya ekonomisinde etkin payı olan ülkelerde
ekonomik ve siyasi nedenlerle büyüme, ihracat ve kamu
dengelerinde bozulmalar gözlenmiştir. Petrol fiyatlarının
Aralık 2003’ten bu yana en düşük seviyeleri görmesi
Rusya ekonomisi açısından zayıf seyrin devamına işaret
etmektedir. Çevremize baktığımızda ülkemiz açısından
da önemli bir fırsat yaratabilecek az sayıdaki olumlu
gelişmeden biri, İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılması
olarak gösterilmektedir.
Ekonomik alanda, küresel bazda bu gelişmeler yaşanırken,
bölgemizde ise son yılların en büyük mülteci akını ve buna
bağlı can kayıpları meydana gelmiş; dünyada ve ülkemizde
sivil insanları hedef alan çok sayıda terör saldırısı
yaşanmış, bütün bunlar derin üzüntülerin 2015 yılına
damgasını vurmasına neden olmuştur. Artan terör olayları
ve bunun yarattığı olumsuz ve ürkütücü iklim neticesinde
ticaret olumsuz etkilenmiştir.
2015’in, bir seçim yılı olması nedeniyle de ülkemiz için
zorlu bir yıl olduğunu ifade edebiliriz. Bunların yanında,
uzun yıllardan beri ekonomimizi zorlayan cari işlemler
açığındaki gerileme ve beklenenin üzerindeki büyüme
sayesinde, olumlu gelişmelerin de yaşandığı söylenebilir.
Şirketimiz için en önemli gelir kaynaklarından biri olan
reklam sektöründen bahsetmem gerekirse, Türkiye reklam
pazarının 2015 yılında yaklaşık %5 oranında büyüyerek
5,7 milyar TL seviyesinden 6,0 milyar TL seviyesine
gelmesinde birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de
en önemli katkı internet mecrasından gelmiş, gazete
reklam pazarı daralmıştır. Hürriyet olarak bu gelişmeyi
çok önceden görebilmiş olmamızın etkisiyle, Türkiye
internet reklam gelirlerinin %16,2 büyüdüğü durumda,
yurtiçi dijital gelirlerimizdeki artış %33 ile bu oranın açık
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2015 YILINDA DİJİTAL
ALANDA YAPTIĞIMIZ
BAŞARILI ÇALIŞMALARIN
KANITI, DÜNYANIN
EN PRESTİJLİ MEDYA
ÖRGÜTLERİNDEN BİRİ
OLARAK TANINAN INMA
TARAFINDAN ALTI ÖDÜLE
BİRDEN LAYIK GÖRÜLMÜŞ
OLMAMIZDIR.

ara üzerinde gerçekleşmiştir. 2015 yılında dijital alanda
yaptığımız başarılı çalışmaların kanıtı, dünyanın en prestijli
medya örgütlerinden biri olarak tanınan International
News Media Association’ın (INMA) bu yıl 85’incisini
düzenlediği organizasyonda altı ödüle birden layık
görülmüş olmamızdır.
Finansal açıdan baktığımızda, Türkiye gazete reklam
pazarındaki yaklaşık %8 oranındaki daralma, Rusya’da
faaliyet gösteren bağlı ortaklığımızın tamamen dijital
olma yolunda attığı adımlar ve Rusya ekonomisindeki
zorlu şartlar, 2015 yılında konsolide gelirlerimiz üzerinde
olumsuz bir etki yaratmıştır. Dolayısıyla 2015 gelirlerimizi
arttırabildiğimiz bir yıl olamasa da gelirlerimizi daraltan
unsurların üstesinden gelmek için aldığımız önlemler
ve uyguladığımız tasarruf tedbirleri sayesinde FAVÖK
kârlılığımızı yukarıya taşıdığımız, finansal giderlerin
olumsuz etkisini üzerimizden atabildiğimiz bir yıl olmuştur.
Gazete operasyonumuza ek olarak 2006 yılından bu yana
faaliyet gösteren ve emlak sektörünü tek bir çatı altında
toplayan hurriyetemlak.com; geniş ilan portföyü, güncel
haberleri, yenilikçi ürünleri ve projeleri ile emlak sektörüne
öncülük etmektedir. Bu yenilikçi yaklaşımıyla, bir önceki
yılla karşılaştırdığımızda 2015 yılında toplam ziyaretler
tarafında % 30, hurriyetemlak portalinden faydalanan
toplam kurumsal müşteriler tarafında ise 32%’lik bir
büyüme kaydetmiştir. Hurriyetemlak.com, 2015 yılında
kazandığı bu ivmeyle, 2016 yılında da online emlak
pazarında lider emlak sitesi olma yönünde ilerleyişini
sürdürmeyi hedeflemektedir.
Hürriyet, medyada 67 yıllık köklü, güçlü ve lider
konumunun yanı sıra sektörel gelişmeler ve ihtiyaçları
da yorumlayan, birçok platformda iddiasını ortaya koyan
dinamik bir marka olma misyonunu 2015 yılında da
sürdürmüştür. Teknolojik ve sosyal değişimleri öngörmesi,
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HÜRRİYET HEM YAZILI BASINDA,
HEM DİJİTAL ALANDA GENİŞ
YELPAZEDEKİ MARKALARI
SAYESİNDE, REKLAMVERENİYLE,
OKUYUCU VE TAKİPÇİLERİYLE
ETKİLEŞİM İÇİNDE, YÜKSEK
ERİŞİMİNİ ARTIRMAYA DEVAM
ETMİŞTİR.
zamanında değişebilmesi, bununla yetinmeyip değişimin
öncüsü olmasıyla, dijital dünyanın güçlü bir oyuncusu
olmaya devam etmiş; içerik dağıtım kanallarını daha
da çeşitlendirmiş, hedef kitlelere özel ürünler sunmuş,
dünyanın önde gelen medya kuruluşlarıyla işbirliği
yapmış, gelişmeleri ve trendleri yenilikçi bir yaklaşımla
takip etmiştir. Tartışılmaz bağımsız gazetecilik, doğru
habercilik gücünün yanı sıra keyifli içerikler sunan ekleri
ve dijital ürünleriyle okurlarının hayatına dokunmuş,
haber dışı gündemle de okurlarının kendi gündemlerini
oluşturmalarına destek olmuştur. Özetle, hem yazılı
basında, hem dijital alanda geniş yelpazedeki markaları
sayesinde, reklamvereniyle, okuyucu ve takipçileriyle
etkileşim içinde, yüksek erişimini artırmaya devam etmiştir.

Seçimleri öncesi gerçekleştirdiği büyük buluşmayla,
kadın milletvekilleriyle seçmenlerini bir araya getirmiş,
“Kadınlar İçin Tek Ses” çağrısının tüm Türkiye’ye
yayılmasını sağlamıştır. Ülke olarak yaşadığımız büyük
acılarımızdan biri olan Soma maden faciasında hayatını
kaybeden 301 madencimizin 18 yaş altı çocuklarının
tümüne ulaşmış, hayallerinin Hürriyet okuyucuları
tarafından gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Öğretmen
Akademisi Vakfı’yla birlikte düzenlediği ‘24 Kasım 24
Hayal’ projesiyle ise yaratıcı nesiller yetiştirmek isteyen
öğretmenlerin hayallerini tüm Türkiye ile paylaşmasına
olanak tanımıştır.
Önümüzdeki dönemin de sosyal sorumluluğumuzu,
yenilikçi ve dinamik gelecek vizyonumuzu, güçlü
gazetecilik geleneğimizi sürdüreceğimiz, dijital alandaki
başarılarımızı arttıracağımız ve bunu finansal sonuçlarımıza
yansıtacağımız bir dönem olması için tüm gücümüzle
çalışacağımızı önemle vurgulamak isterim. Geleceğe
umutla bakmamıza katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza
teşekkür ediyorum.
Vuslat Doğan Sabancı
Yönetim Kurulu Başkanı

Kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini 2015 yılında da
özenle hayata geçiren Hürriyet, Birleşmiş Milletler Global
Compact ve Kadının Güçlendirilmesi İlkeleri’nin imzacısı
olarak, küresel sürdürülebilirlik çalışmaları içindeki
yerini almıştır. 11’inci yılını sürdüren Aile İçi Şiddete
Son! Kampanyası’yla toplumsal zihniyet değişimine
katkısını sürdürmüş, Haklı Kadın Platformu’yla 7 Haziran
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CEO’NUN MESAJI

2015 YILININ SONUNDA
KONSOLİDE REKLAM VE
DİJİTAL GELİRLERİMİZİN
İÇİNDE %29’A ULAŞAN
DİJİTAL PAYI TÜM
DÜNYADAKİ YAYINCILAR
ARASINDA DAHİ
AZIMSANMAYACAK
BİR KONUMA İŞARET
ETMEKTEDİR.
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Hürriyet Ailesi’nin değerli üyeleri,
Sayın pay sahiplerimiz,
Türk basının lideri Hürriyet, her zaman olduğu gibi,
2015 yılını da Türkiye’nin en güçlü, en iyi ve gündemi
en önde takip eden yazılı basın ve dijital yayıncısı olarak
tamamlamıştır.
Doğan Grubu gazetecilik ilkeleri rehberliğinde gazetecilik
mesleğine büyük inanç ve saygıyla yayın hayatımıza
devam etmekten gurur duyuyor, yazılı basının saygınlığı ve
sürekliliği için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.
Bilindiği üzere, 2015 yılında ülkemizde iki genel seçim
yaşanmış, ayrıca Suriye’de yaşanan krizin küresel
ve bölgesel etkileri ülkemizdeki siyasal ve ekonomik
konjonktürü olumsuz etkilemiştir. Yılın son aylarında Rusya
ile yaşanan kriz de tüm bu zorluklara yeni bir katman
eklemiş ve belirsizliği artırmıştır.
Tüm bu zorluklara rağmen Hürriyet olarak 2015 yılını
bütçe hedeflerimize çok yakın ve geçmiş yıllara göre artan
bir kârlılık ve verimlilikle kapatmayı başardık. 2012 yılında
başlattığımız dijital dönüşüm projesi kapsamında dijital
markalarımız 2015 yılını rekor büyümelerle kapattılar.
Gazete gelirlerimiz geçen yıla oranla bir miktar düşse de
alınan maliyet düşürücü önlemlerle kârlılık ciddi oranda
artırılmıştır.
2015 yılının sonunda konsolide reklam ve dijital
gelirlerimizin içinde dijitalin payı %29’a ulaşırken Türkiye
faaliyetlerimiz için bu oran %23, yurt dışı faaliyetlerimiz
içinse %75 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlar tüm
dünyadaki yayıncılar arasında dahi azımsanmayacak bir
konuma işaret ederken bunu çok daha güçlü bir pozisyona
taşımak için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz.
Bu amaçla yeni nesil yetenekleri kendimize çekmeye
yönelik insan kaynakları politikalarımız başta olmak üzere
her alanda kendimizi geliştirip okurlarımıza ve reklam
verenlerimize yeni formatlar sunuyoruz.

2015 geleneksel dijital gazetecilik faaliyetlerimizde de bir
atılım yılı oldu. Dijital yayıncılıkta Türkiye’deki liderliğinin
yanı sıra, Avrupa’nın da en önde gelen oyuncularından biri
olan hürriyet.com.tr ve diğer içerik kanallarımızdan elde
ettiğimiz gelirler geçen yıla göre %26 büyüdü. Türkiye
dijital reklam gelirlerinin %16 büyüdüğü bir ortamda
içerik portallarımızın yakaladığı büyüme oranının yenilikçi
yaklaşımlarımızın bir sonucu olduğunu düşünüyorum.
Bu yaklaşımlarımızın meyveleri olarak 2015 yılının son
aylarında yeni doğal reklam platformumuz Brands &
Stories ve müşterilerimiz için Hürriyet okuyucularına
hedefli reklam vermeye olanak sağlayan veri bazlı
platformumuz DVision’un lasmanlarını yaptık. Veri
yönetimi üzerine 2016 yılında da yatırımlar yapmaya ve
bu anlamda hem okurlarımıza hem de müşterilerimize yeni
ürünler sunmaya devam edeceğiz.
2015 yılında önemli atılımlarımızdan biri emlak
platformumuz Hurriyetemlak.com’da gerçekleşti.
Hurriyetemlak.com gelirlerini bir önceki yıla göre %47,
müşteri sayısını ise %55 artırmayı başardı. Türkiye’nin
en büyük dikey emlak platformu olan Hurriyetemlak.
com sürekli yenilediği ürün özellikleri ve emlak ofislerine
sunduğu kolaylıklarla 2016 yılında da büyümeye veya
emlak alanındaki en büyük oyuncu olmaya devam
edecektir.
Türkiye’nin en güçlü gazetesi ve her biri kendi alanında
lider mecralarıyla okuyucu ve reklamveren nezdinde
rekabet üstünlüğüne sahip markalarımızla geleceğe
yürürken bize bu yolda eşlik eden ve desteklerini
esirgemeyen pay sahiplerimiz, iş ortaklarımız,
çalışanlarımız ve okuyucularımıza bir kez daha teşekkür
ederim.
Ahmet Özer
CEO
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HÜRRİYET TÜRKİYE’DE
GAZETE DENİNCE İLK
AKLA GELEN, HERKESİN
REFERANS ALDIĞI,
GÜNDEMİ BELİRLEME
GÜCÜNÜ TESLİM ETTİĞİ BİR
GAZETEDİR.
Hürriyet Ailesi’nin Değerli Üyeleri
Sayın Pay Sahiplerimiz,
Hürriyet Gazetesi olarak sektörümüzde lider
konumumuzu güçlendirerek çıktığımız bir yılı
daha geride bırakmış bulunuyoruz. Gazetemiz
2015 yılında marka gücünü koruyarak, üstünlük
alanlarını geliştirerek Türkiye’nin en etkin ve
güvenilir gazetesi olma kimliğini sürdürmüştür.
Bunu Türkiye’nin iki genel seçime sahne olduğu
zor bir yılda gerçekleştirebilmiş olmak, bu sonucu
daha da anlamlı kılıyor.
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Böyle bir dönemde ABD’nin saygın düşünce
kuruluşlarından German Marshall Fund’ın 2015 sonunda
yaptırdığı bir kamuoyu araştırmasında Hürriyet’in özellikle
tarafsızlık alanındaki gücünün teyit edilmiş olmasını
memnuniyetle karşıladık. Bu araştırmada konu edilen
gazeteler içinde tarafsızlık algısı en yüksek çıkan gazete
Hürriyet olmuştur. Aynı araştırma Hürriyet’e parlamentoda
grubu bulunan dört siyasi partinin taraftarlarının da
yüksek oranlarda rağbet ettiğini göstermiş olmasıdır. Bu
da gazetemizin toplumun bütün kesimlerine ulaşabilme,
onları etkileyebilme gücünün açık bir göstergesidir.
Yine 2015 içinde IPSOS adlı kuruluşa yaptırdığımız bir
araştırma da Hürriyet’in Türk basınında “köklü”, “güçlü
lider” ve “ciddi duruş” gibi kriterlerde üstünlüğünü teyit
etmiştir. Bu araştırmaya göre Hürriyet’in sahiplendiği
diğer alanlar ise “gündemi belirlemek” ve “yenilikçilik”
hasletleridir.
Yapılan bütün araştırmaların gösterdiği üzere, Hürriyet
“köklü”, “güçlü” ,“lider” ve “tarafsız” bir marka olarak
temayüz ediyor. Burada köklü olmakla yenilikçiliği bir
arada yaşatabilmesi, Hürriyet’in değişime açık olduğunu,
süreklilik içinde kendisini yenileyebilme yeteneğini her
zaman sergileyebildiğine işaret ediyor.
Burada Hürriyet’in en yüksek tiraja sahip gazetelerden
biri olarak sayısal erişim gücünün yanı sıra, erişilen okur
kitlesinin gerek eğitim düzeyi gerek sosyal ekonomik
statüsü açısından bulunduğu konum da vurgulanmalıdır.
Türkiye’de yüksek tüketim kalıplarına sahip, sosyal bir
yaşam süren, teknolojiyle barışık ve gündemi sıkı takip
eden toplumsal kümenin en çok ve düzenli olarak
okuduğu gazete Hürriyet olarak karşımıza çıkıyor. Bu
çerçevede AB grubu içinde en kalabalık okur kitlesine
sahip olan gazete Hürriyet’tir. Reklam verenlerin
gazetemize yönelmelerinde önemli faktörlerden biri olarak
bunu görmemiz gerekir.

Geçen yılki faaliyet raporumuzda vurguladığım bir
hususu bu yıl da tekrarlamak istiyorum. Gazetelerin
gücü yalnızca rakamlarla, istatistiksel verilerle ölçülemez.
Her gazetenin gücünü aynı zamanda toplumla kurduğu
özel ilişkide aramak gerekir. Kabul edelim ki, Hürriyet bu
yönüyle Türkiye’de gazete denince ilk akla gelen, herkesin
referans aldığı, gündemi belirleme gücünü teslim ettiği bir
gazetedir. Ayrıca, etkili haberciliğini tamamlayan önemli
bir yönü de okurlarına anlamlı bir fikir çeşitliliğini de
sunabilmiş olmasıdır.
Buna ek olarak verdiğimiz Kelebek, Hürriyet Pazar,
Hürriyet Cumartesi, Keyif, Seyahat, İnsan Kaynakları gibi
eklerle hayatın her alanına uzanıyor, magazin, kültür, sanat
dahil olmak üzere hayatın bütün renklerini, çeşitliliğini
okurlarımızla buluşturuyoruz.
Hürriyet’ten söz ederken kağıt üzerindeki geleneksel
formatımız dışında geride bıraktığımız yıllarda
gerçekleştirmekte olduğumuz dijital dönüşüme de dikkat
çekmeliyim. Hürriyet’in internet sitesi bugün yalnızca
Türkiye’nin değil Avrupa’nın en yüksek erişimi olan haber
sitelerinden biridir. Hafta içinde günde ortalama 2 milyon
700 bine çıkan tekil ziyaretçiye ulaşan erişim gücü,
neresinden bakılırsa bakılsın uluslararası alanda etkileyici
bir performanstır.
Hürriyet şimdiden yaptığı insan ve kaynak planlamasıyla
dijital alandaki bütün yönelişlere karşılık verebilecek
şekilde kendisini konumlandırmaktadır. Artık Hürriyet
Dünyası dediğimizde yalnızca klasik anlamda basılı bir
gazeteden değil, aynı zamanda kuvvetli bir dijital kimliği
de barındıran çoklu bir iletişim platformundan söz etmiş
oluyoruz.
Hürriyet olarak geleceğe bütün bu mecralardaki
üstünlüklerimizi koruyarak, geliştirerek yolumuza devam
etmenin verdiği özgüvenle bakıyoruz.
Sedat Ergin
Genel Yayın Yönetmeni
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YENİDEN YAPILANMA
ÇALIŞMALARI İLE
HÜRRİYET DÜNYASI
FAALİYETLERİNDEN
YARATTIĞIMIZ NAKDİ
KORURKEN, DİJİTAL
YAYINCILIK VE DİJİTAL
SERİ İLAN ALANLARINDA
YÜKSEK HIZLI BÜYÜME
İLE HİSSEDAR DEĞERİNİN
YÜKSELTİLMESİNİ
HEDEFLİYORUZ.
Değerli iş ortaklarımız,
Hürriyet 67 yıldır Türkiye’nin gündemini
belirleyen güvenli haberin adresi kimliğiyle
okuyucularını reklamverenler ile buluşturmaya
devam ediyor. Bağımsız ve renkli haber, spor
ve magazin içeriğiyle Türkiye yaşamının aynası
ve güvenin markası olan Hürriyet on yıllardır
reklamverenler için de gazete reklam sektöründe
en büyük değeri sağlayan mecra ve pazarın lideri
oldu.
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Dijital yayıncılık alanındaki teknolojik gelişmeler ve
geometrik şekilde büyüyen uluslararası hizmet ağının
sağladığı yeni kabiliyetleri, haber ve içerik yayıncılarının
okuyucuları ile olan bağını son derece yüksek düzeye
çıkarmaktadır. Okuyucuların içerik tüketimi günün daha
geniş kesimine yayılırken, özellikle mobil cihazların
yaygınlaşması ile tüketim davranışı da çeşitlenmektedir.

fizibilitelerimizi sürekli yeniliyoruz. Bu konuda tasarruf
bakışının çok ötesinde iş yapış şekillerimizi yeniden
yapılandırarak maliyetlerimiz ve yarattığımız nakit üzerinde
kontrol sağlıyoruz. Konjonktürel olarak da zor geçen
2015 yılında düşen hasılatının ve artan kur ve enflasyon
baskısına rağmen konsolide FAVÖK’ümüzü %XX oranında
artırdık.

Keza yenilik yaratma gücünün hızla artmasıyla mal ve
hizmetlerin çeşitliliğinin artması ve ömürlerinin kısalması
markalar için reklam ve erişim ihtiyacını genel eğilim olarak
büyütmektedir.

Dijital faaliyetlerin hızlı değişen doğası karar alma
süreçlerimizde hız ve belirsizlik seviyesini yükseltiyor.
Ölçme ve analiz süreçlerimizi yetenek ve yöntem olarak
buna göre yeniden yapılandırdık. İş zekası konusunda
güncel ihtiyaçlarımızın önünde geliştirmeleri yapmaya
devam edeceğiz.

Okuyucuların içerik tüketimi ve markaların erişim
ihtiyacının birlikte arttığı medya sektöründe Hürriyet,
gazetecilik reklam sektöründeki açık ara lider olan etkinliği
kanıtlanmış Hürriyet gazetesi ve teknolojik olanakları en
iyi şekilde kullanabilen dijital yayıncılık platformları ile en
uygun şekilde konumlanmıştır.
Kişiselleştirilebilen ve hedeflenmiş içerik teknolojileri ve
bilgi analizi araçları ile donatılmış hedeflenmiş reklam
olanakları ile donanmış ürünler ile okuyucu ve markalar
için yaratılan değerin hızla artırılması için çalışıyoruz.

Finansal yönetim süreçleri içinde hissedar, kreditör,
tedarikçi ve diğer iş ortaklarımızın takip ettiği
değişkenlerimizi sıkı bir şekilde kontrol altında tutuyoruz.
Finansal yönetim ve kontrat yönetimi konularında medya
ve yayıncılık sektöründe birer uluslararası en iyi uygulama
yaratmak üzere başlattığımız programları 2016 yılı içinde
tamamlamayı hedefliyoruz.

Gazete seri ilanları pazarında lider konumda olan Hürriyet,
dijital seri ilan alanında yakaladığı yüksek büyüme hızını
yatırımlarını artırarak güçlendiriyor. Bu alanda önemli
markaları elinde bulundururken yeni hizmetlerde
faaliyetlerin geliştirilmesi ve bu alandaki varlıkların
artırılması konusundaki kararlılığımız sürmektedir.

Kârlılık ve satış döngüsü ile birlikte dijital altyapı ve
ürün geliştirme yatırımlarımızın büyüklük ve etkinliğini
dikkatle planlıyor ve ölçüyoruz. Hürriyet’in haber ve içerik
yayıncılığı ve marka ilişkileri konusundaki bugünkü ölçeği
ve stratejik varlıkları önemli bir rekabet avantajı sağlıyor.
Yatırımlar konusundaki alternatif iş planlarını dikkate
alarak yatırımlarımızı sermaye yoğun olmaktan çok bilgi ve
etkinlik odaklı olarak değerlendiriyoruz.

Tüm geliştirme ve yatırımlarımızda okuyucu ve
reklamverenlere sağlanan katkının cari yıl içinde
sağlanmasını gözeterek, hasılat, kâr ve nakit olarak iş
sonuçlarına kısa vadede yansımasına özellikle önem
veriyoruz.

Yeniden yapılanma çalışmaları ile Hürriyet Dünyası
faaliyetlerinden yarattığımız nakdi korurken, beraberinde
dijital yayıncılık ve dijital seri ilan alanlarında yüksek hızlı
büyüme ile hissedar değerinin yükseltilmesi çalışmalarına
devam ediyoruz.

Basılı ve dijital yayıncılık portföyümüzün büyüklüğü ve
dağılımı değişim sürecinde her bir ardışık yılda önemli
ölçüde farklılık gösteriyor. Tüm faaliyetlerimizi sürekli
bir değer maliyet analizi programı altında tutuyor ve

Saygılarımla,
Ediz Haşmet Kökyazıcı
CFO
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Vuslat DOĞAN SABANCI
Yönetim Kurulu Başkanı
26 Mayıs 2010 tarihinden bu yana
Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı
olarak görev yapan Vuslat Doğan
Sabancı, Bilkent Üniversitesi Ekonomi
Bölümü’nden mezun olmuş ve New
York’taki Columbia Üniversitesi’nde
Uluslararası Medya ve İletişim alanında
yüksek lisans yapmıştır. 2004-2010
yılları arasında İcra Kurulu Başkanlığı
görevini yürüten Vuslat Doğan Sabancı,
2007 yılında Trader Media East (TME)
şirketini alarak Hürriyet’i lider bir Türk
gazetesinden uluslararası bir şirket
haline getirdi. Bu satınalma o güne
kadar bir Türk şirketinin gerçekleştirdiği
en büyük yurtdışı satınalımı oldu. TME,
Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakhistan,
Macaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek
ve Sırbistan’da faaliyet gösteren online
ve yazılı reklam yayıncısı şirketidir.
TME’nin en önemli markaları arasında
Rusya’nın en çok bilinen medya
markalarından İz Ruk Ruki ve Rusya’nın
lider online seri ilan web sitesi olan Irr.ru
bulunmaktadır. Vuslat Doğan Sabancı
dijital yayıncılığa ve servislere yatırım
yaparak Hürriyet’in Türkiye’de yeni
medyanın önemli bir oyuncusu olmasını
sağladı. Hurriyet.com.tr Avrupa’nın en
çok ziyaret edilen medya sitelerinden
oldu. Hürriyet online seri ilanlar alanında
hurriyetemlak.com, hurriyetoto.com,
yenibiriş.com, fırsat siteleri alanında
yakala.co, e-ticaret alanında yeniçarşım.
com siteleriyle faaliyet gösteriyor.
Vuslat Doğan Sabancı Hürriyet’te
insan hakları ve özellikle cinsiyet
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eşitliği konularına yatırım yaparak
Türkiye’de bu alanda güçlü bir ses haline
geldi. Başlattığı Aile İçi Şiddete Hayır
kampanyasının neticesinde tam 8 yıl
sonra bu alanda kanun çıkarıldı. 2011
Genel Seçimleri’nden önce başlattığı
Haklı Kadın Platformu ile Türkiye’de
kadın konusunda faaliyet gösteren
tüm STK’ları aynı çatı altında toplayıp
meclise daha fazla kadın girmesi için
baskı platformu oluşturdu. 2011
seçimlerinden sonra kadın milletvekilleri
sayısı 48 den 78 e yükselmiştir. Doğan
Sabancı bunlar dışında kadının toplumsal
hayatta ve ekonomide hakettiği
yere gelmesi için kadına mikro kredi
sağlama ve benzeri birçok faaliyet
yürütmektedir. Vuslat Doğan Sabancı,
Hürriyet gazetesine 1996 yılında
reklamdan sorumlu Başkan Yardımcısı
olarak katılmış, üç yıl sonra gazetenin
Pazarlama Operasyon Grup Başkanlığı’na
terfi etmişti. Sorumlulukları arasına,
pazarlama, satış, insan kaynakları ve bilgi
teknolojileri (IT) faaliyetleri dahil oldu.
Doğan Sabancı, Hürriyet’e katılmadan
önce, bir yıl süreyle The New York
Times gazetesinin yazı işleri müdürlüğü
bölümünde çalıştı. Ardından çalıştığı
The Wall Street Journal gazetesinde
ise Asya İş Dünyası Haberleri Kanalı ve
gazetenin Latin Amerika Edisyonu’nun
kurulmasına katkı sundu. 1971 doğumlu
olan Vuslat Doğan Sabancı, evli ve iki
çocuk annesidir. İngilizce bilmektedir.
Uluslararası Basın Enstitüsü’nde (IPI) 8
yıl Yönetim Kurulu üyeliği yapan Doğan
Sabancı Enstitü’nün ömür boyu onursal
üye ünvanına sahiptir.

Yahya ÜZDİYEN
Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı
1957 doğumlu Yahya Üzdiyen, 1980
yılında ODTÜ İdari İlimler Fakültesi
İşletme Bölümü’nden mezun oldu.
1980 yılından 1996 yılına kadar özel
sektörde çeşitli kuruluşlarda dış ticaret
ve yatırım konularında uzman ve yönetici
olarak çalıştı. Doğan Grubu’na katıldığı
1997 yılından 2010 yılına kadar Doğan
Holding Strateji Grup Başkanlığı’nı
yürüten Üzdiyen, 2011 yılı başından
itibaren vekâleten yürüttüğü Doğan
Holding İcra Kurulu Başkanlığı’nı (CEO)
24 Ocak 2012 tarihinden itibaren
asaleten yürüttü. Üzdiyen 5 Ocak 2016
tarihi itibarıyla bu görevinden ayrılmış
olup, Doğan Grubu’na ait birçok şirkette
Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.
Şirketimizde 2010 yılından bu yana
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanvekilliği
yapmaktadır. Üzdiyen, evli ve iki çocuk
babasıdır.

Ahmet ÖZER
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

Ahmet DALMAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet TOKSOY
Yönetim Kurulu Üyesi

1972 doğumlu olan Ahmet Özer lisans
eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisat
Fakültesinde tamamlamış olup, iki
yıl çeşitli firmalarda proje geliştirme
rollerinde görev yaptıktan sonra 1997
yılında Doğan Grubu bünyesine
katılmıştır. 2005 yılına kadar Doğan
Holding bünyesinde İş Geliştirme
Müdürlüğü pozisyonunu üstlenen Özer,
2005 yılında Strateji ve Yatırımcı İlişkileri
Koordinatörü olarak Hürriyet’e geçmiş,
2009 yılı itibariyle de İcra Kurulu üyesi
olarak Hürriyet İnternet Grup Başkanı
pozisyonuna atanmıştır. Hürriyet’in
yurtdışı iştiraki olan Trader Media
East’in satın alınma sürecinin başarıyla
yürütülmesinde ve tamamlanmasında
önemli katkılar sağlayan Özer, Temmuz
2010 itibariyle bu şirketin 7 ayrı ülkedeki
tüm birimlerinin yönetim sorumluluğunu
da üstlenerek, TME İcra Kurulu
Başkanlığı (CEO) görevine getirilmiş ve
2014 yılına kadar Moskova’daki merkez
ofiste bu görevini sürdürmüştür.

1964 doğumlu olan Ahmet Dalman,
Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği bölümünden 1986 yılında
mezun oldu. Medya sektöründe Bilgi
Teknolojileri uzmanlığı ile başlayan iş
yaşantısı, medya ve çeşitli sektörlere
teknoloji çözümleri üreten şirket ortağı
ve yöneticisi olarak devam etti. Bu
dönemde birçok medya kuruluşunun
dijitalleşme ve teknoloji uygulama
süreçlerine önemli katkılarda bulundu.
1994 Yılında Hürriyet Gazetesi’nde
Bilgi Sistemleri Müdürü olarak göreve
başlayan Ahmet Dalman, 1999-2000
yıllarında yine Doğan Grubunda e-kolay.
net İnternet Servis Sağlayıcı kuruluşunda
Teknoloji Direktörü olarak görev almıştır.
2001 Yılında Hürriyet Gazetesi Bilgi
Sistemleri Koordinatörü, 2008 yılında
Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Üyesi,
2010 yılında Hürriyet İnternet ve Bilgi
Teknolojileri Grup Başkanlığı, Mayıs
2012-Mayıs 2014 yılları arasında
Hürriyet İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı
görevini yürütmüştür. Dalman, halen
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev
yapmaya devam etmektedir. Evli ve
iki çocuk babası olan Dalman, İngilizce
bilmektedir.

1959 yılında İstanbul’da doğan Ahmet
Toksoy, İstanbul Üniversitesi İşletme
Fakültesi Finans Bölümü’nden 1981
yılında iyi derece ile mezun olmuştur.
1987 yılında dönem birincisi olarak
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı olarak
atanmıştır. 1984-1989 yıllarında Maliye
Hesap Uzmanlığı görevinden sonra,
Teftiş Kurulu Üyesi olarak Hürriyet
Holding A.Ş. de göreve başlamıştır.
Hürriyet Gazetesi’nde 1990 -1991 yılları
arasında Mali İşler Müdür Yardımcısı,
1991-1995 yılları arasında da Mali İşler
Müdürü olarak görev yapmıştır. Daha
sonra üç yıl Aktif Denetim Yeminli Mali
Müşavirlik Şirketi’nde Yeminli Mali
Müşavir olarak çalışmıştır. 1998’de
göreve başladığı Hürriyet Gazetesi Mali
İşler Grup Başkanlığı görevini 11 yıl
boyunca sürdürmüş ve daha sonra 2010
yılı başında Doğan Holding Denetim
ve Risk Yönetimi Başkanlığı görevinde
bulunmuştur. Ahmet Toksoy, 2011
Eylül ayından bu yana Doğan Şirketler
Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkanlığı
ve Yürütme Komitesi Üyeliği görevini
yürütmektedir. Ayrıca, Doğan TV
Holding A.Ş. ve Hürriyet Gazetecilik ve
Matbaacılık A.Ş. de Yönetim Kurulu üyesi
olarak görev yapmaktadır. Toksoy, evli ve
bir çocuk babasıdır.
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Kai DIEKMANN
Yönetim Kurulu Üyesi

Béatrice de CLERMONT TONNERRE
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Kai Diekmann 1964 yılında Almanya’nın
Ravensburg kentinde doğdu, Biefeld
şehrinde büyümüştür. Orta öğrenimini
tamamladıktan sonra gönüllü olarak
orduya katıldı ve iki yıl hizmet verdi.
1985 yılında Axel Springer AG’de
staj yaptı ve bu görevi dahilinde
Hamburg, Bonn ve New York’ta çalıştı.
1987 yılında Diekmann Bonn BILD
ve Bild am Sonntag am Sonntag için
parlemento muhabiri ve 1989 yılında
BUNTE Dergisi’nin Haber Müdürü
oldu. 2 yıl sonra Berlin’de yayınlanan
B.Z.’nin Yazı İşleri Müdür Yardımcısı
ve sonrasında Hamburg’a taşınarak
BILD’in Yazı İşleri Müdür Yardımcısı
ve Politika Editörü olarak bu görevi 5
yıl sürdürdü. Orta Amerika’ya yapmış
olduğu kısa seyahat sonrasında 1998’de
WELT am SONNTAG’ın Genel Yayın
Yönetmenliğini üstlendi. 2001 Ocak
ayında, bugün halen sürdürdüğü görevi
olan, BILD Genel Yayın Yönetmeni ve
BILD ve BILD am SONNTAG’ın yayıncısı
oldu. 2008’de BILD Grubu’nun yayıncısı
olarak atanmış, 2013 Kasım ayından
itibaren B.Z.’nin yayıncısı olmuştur.
Diekmann, 2012 ve 2013 yıllarında Axel
Springer AG’nin verdiği görevle, BILD
Genel Yayın Yönetmeni olarak, dijital
projeleri ve iş modellerini incelemek
üzere ABD’de Silikon Vadisi’nde on ay
kaldı. Kai Diekmann 2004’ten bu yana
Hürriyet Gazetesi’nin, 2011’den bu yana
ise Times Ltd’nin Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görev yapmaktadır.

Béatrice de Clermont Tonnerre,
Mayıs 2013’ten bu yana Google’da,
Ortak Proje Çözümleri, Güney Avrupa
Direktörü olarak görev yapmaktadır.
Paris’te yerleşik bulunmakta olan
Béatrice de Clermont Tonnerre pay tv
ve yayıncılıktan spor haklarına, spor
haklarından kitap yayıncılığı, dijital
medya ve internet alanlarındaki satın
alma projelerinde görev yapmıştır. Aynı
zamanda organik büyüme ve yeni ürün
lansmanlarında da tecrübe sahibidir.
Kariyerine Radio France Internationale
Latin America ve Europe 1’da radyo
muhabiri olarak başlayan Tonnerre,
1995 yılında Lagardere’in Strateji
Departmanı’nın teknoloji bölümünde
analist olarak katılmıştır. 1998 yılında
Medya Birimi’nde yöneticiliğe yükselmiş,
2001 yılında CanalSatellite’a Interaktif
Televizyon Grup Başkanı olarak
atanmıştır. 2003 yılında Programcılık Eş
Başkanı görevine getirilmiştir. Béatrice
de Clermont Tonnerre, Institut d’Etudes
Politiques de Paris’den Politika lisans
derecesine, Ecole Supérieure des
Sciences Economiques et Commerciales
‘den İşletme Yüksek Lisans Derecesine
sahiptir. Bunların yanısıra Fransız
borsasına kote olan bir teknoloji şirketi
olan LACIE’nin yönetim kurulu üyeliğini
yapmaktadır.
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Ahmet ÖZER
İcra Kurulu Başkanı
1972 doğumlu olan Ahmet Özer lisans
eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisat
Fakültesi’nde tamamlamış, iki yıl çeşitli
firmalarda proje geliştirme rollerinde
görev yaptıktan sonra 1997 yılında Doğan
Holding bünyesine katılmıştır. 2005
yılına kadar Doğan Holding bünyesinde
İş Geliştirme Müdürlüğü pozisyonunu
üstlenen Özer, 2005 yılında Strateji ve
Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü olarak
Hürriyet’e geçmiş, 2009 yılı itibarıyla
da İcra Kurulu üyesi olarak Hürriyet
İnternet Grup Başkanı pozisyonuna
atanmıştır. Hürriyet’in yurt dışı iştiraki
olan Trader Media East’in satın alınma
sürecinin başarıyla yürütülmesinde
ve tamamlanmasına önemli katkılar
sağlayan Özer, Temmuz 2010 itibarıyla bu
şirketin 7 ayrı ülkedeki tüm birimlerinin
yönetim sorumluluğunu da üstlenerek,
TME İcra Kurulu Başkanlığı (CEO)
görevine getirilmiş ve 2014 yılına kadar
Moskova’daki merkez ofiste bu görevini
sürdürmüştür. Ahmet Özer Haziran 2014
itibarıyla Hürriyet Dünyası İcra Kurulu
Başkanı (CEO) olarak atanmıştır. Özer, evli
ve 2 çocuk babasıdır.

Sedat ERGİN
Genel Yayın Yönetmeni
İcra Kurulu Üyesi

Ediz Haşmet KÖKYAZICI
Finans Direktörü
İcra Kurulu Üyesi

1957 yılında İstanbul’da doğan Sedat Ergin,
lise eğitimini Robert Kolej’de tamamlamıştır.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü
bitiren Sedat Ergin, gazeteciliğe 1975
yılında Türk Haberler Ajansı Dış Haberler
Servisi’nde başlamıştır. 1976-78 yılları
arasında THA’nın Ankara Bürosu’nda
diplomasi, Başbakanlık ve Meclis muhabirliği
yapmıştır. 1979-1987 yılları arasında ise
Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu’nda
diplomasi muhabiri olarak çalışmıştır. 1987
yılında Hürriyet’e geçerek, Gazete’nin
Washington muhabirliğini üstlenmiştir. Altı
yıla yakın bir süre bu görevi yürüttükten
sonra 1 Mart 1993’te Hürriyet Gazetesi
Ankara Temsilciliği görevine getirilmiştir.
Sedat Ergin, 12 yıl süre ile bu görevi
üstlenmenin yanı sıra köşe yazarlığına
devam etmiş ve düzenli olarak CNN-Türk’te
Ankara Kulisi programına katılmıştır.17
Mart 2005 tarihinde Milliyet Genel Yayın
Yönetmenliğini üstlenmiştir. Sedat Ergin,
Milliyet’teki görevinin ardından Ekim
2009 tarihinde Hürriyet’e köşe yazarı
olarak dönmüş, beş yıla yaklaşan köşe
yazarlığı döneminden sonra 25 Ağustos
2014 tarihinde Gazete’nin Genel Yayın
Yönetmenliği’ni üstlenmiştir. Sedat Ergin,
Refah-Yol hükümetinin çöküşünü anlatan
Fırtına Dosyası’’ başlıklı yazı dizisiyle
1997’de, 1 Mart tezkere krizine giden
süreci anlattığı “Bizden Saklananlar” dizisiyle
de 2003 yılında olmak üzere Sedat Simavi
basın ödülünü iki kez kazanmıştır. Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti gazetecilik ödüllerini
üç kez kazanan Ergin, 2010 yılında Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti’nin basın özgürlüğü
ödülüne layık görülmüştür. Evli olan Ergin,
İngilizce bilmektedir.

1970 Manisa doğumlu olan Ediz
Kökyazıcı, İzmir Fen Lisesi’nden mezun
olduktan sonra lisans eğitimini Bilkent
Üniversitesi-Endüstri Mühendisliği
Bölümü’nde tamamlamıştır. Profesyonel
iş yaşamına 1991 yılında Yapı Kredi
Bankası’nda Uzman Yardımcısı olarak
başlayan Ediz Kökyazıcı, 1995 yılına
kadar Yapı Kredi Kurumsal Bankacılık
Departmanı’nda çeşitli görevlerde
bulunmuştur. 1996 yılında Vestel A.Ş.’ye
geçen Ediz Haşmet Kökyazıcı şirket
bünyesinde Finans ve Bütçe Müdürlüğü,
Yurt Dışı İştirakler Finans ve Denetim
Direktörlüğü, Finans ve Muhasebe Genel
Müdür Yardımcılığı görevlerinin yanı
sıra Hollanda’da yerleşik olarak yurt dışı
iştiraklerde çeşitli görevler üstlenmiştir.
2010 yılında CFO olarak Actera Partners/
G2M Dağıtım’a geçen Ediz Kökyazıcı,
Finans Muhasebe, IT, Bilgi Sistemleri
ve Hukuk birimlerinin sorumluluğunu
üstlenmiş, 2012-2013 yılları arasında ise
Türkiye’de AVM yatırım ve işletmeciliği
ile iştigal eden Hollanda Menşeili Multi
Türkiye firmasında CFO olarak görev
almıştır. 21 Haziran 2013 itibarıyla Finans
Direktörü olarak Hürriyet Ailesi’ne katılan
Kökyazıcı, evli ve bir çocuk babasıdır.
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Tuba Köseoğlu OKÇU
İnsan Kaynakları Direktörü
İcra Kurulu Üyesi

Birim GÖNÜLŞEN ÖZYÜREKLİ
Pazarlama Direktörü
İcra Kurulu Üyesi

Zeynep TANDOĞAN
Reklam Direktörü
İcra Kurulu Üyesi

1971 yılında İstanbul’da doğan Tuba
Köseoğlu Okçu, Notre Dame De
Sion Fransız Lisesi’nin ardından1994
yılında Boğaziçi Üniversitesi MütercimTercümanlık Bölümü’nden mezun
olmuştur. Çalışma hayatına 1994 yılında
Simültane Konferans Tercümanı olarak
başlayan Köseoğlu Okçu, Tercüme
Konseyi’nde de görev almıştır. Boğaziçi
Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak
çalışan Köseoğlu Okçu, 1997-2008
yılları arasında Doğuş Grubu bünyesinde
görev alarak, sırasıyla Garanti Bankası
Eğitim Müdürlüğü’nde Performans
Danışmanı, Humanitas Doğuş İnsangücü
Yönetimi’nde Üst Düzey Yönetici
Geliştirme Müdürü, Doğuş Holding’de
İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı ve
Doğuş Otomotiv’de İnsan Kaynakları
Koordinatörü olarak görev almıştır.
15 Mart 2012 tarihinden bu yana
Hürriyet İnsan Kaynakları Direktörü ve
İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan
Köseoğlu Okçu, 2008-2012 tarihleri
arasında Eastpharma Deva Holding
İnsan Kaynakları Organizasyonel Gelişim
Direktörlüğü görevini yürütmüştür.

1979 yılında İzmir’de doğan Birim
Gönülşen, Karşıyaka Anadolu
Lisesi’ni bitirdikten sonra Boğaziçi
Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler eğitimi almıştır.
Profesyonel iş yaşamına Management
Trainee olarak 2001 yılında Coca-Cola
A.Ş.’de başlayan Gönülşen, aynı şirketin
yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinde çeşitli
görevler üstlenerek çalışma hayatına
devam etmiştir. Birim Gönülşen, Coca
Cola A.Ş.’de Schweppes & Burn Marka
Müdür Yardımcısı olarak başladığı
pazarlama kariyerini başarıyla sürdürerek
Orta ve Doğu Avrupa Coca-Cola
Pazarlama Müdürlüğü, Avrasya ve
Afrika Grubu İş Geliştirme Müdürlüğü
ve son olarak da Türkiye Meyve Suyu
Kategorisi Pazarlama Müdürlüğü
görevlerini üstlenmiştir. Birim Gönülşen,
20 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla Pazarlama
Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak
Hürriyet Ailesi’ne katılmıştır.

1977 doğumlu olan Tandoğan, Mimar
Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden
mezun olmuştur. Profesyonel iş hayatına
1998 yılında başlayan Tandoğan, farklı
sektörlerde, 15 yılın üzerinde satış ve
pazarlama iletişimi yönetimi deneyimine
sahiptir. 1998–2002 yılları arasında
Initiative Media’da görev alan Zeynep
Tandoğan, bu kurumda sırasıyla Müşteri
Servisleri Yöneticisi, Stratejik Medya
Planlama Müdürü ve Stratejik Planlama
Direktörü pozisyonlarını yürütmüştür.
2004 yılına kadar Evyap Pazarlama
Hizmetleri Müdür Yardımcılığı görevini
yürüten Tandoğan, bu süreçte Türkiye,
Rusya, Ukrayna, Polonya, Romanya,
Bulgaristan ve diğer CIS ülkelerindeki
tüm medya iletişim ve sponsorluk
faaliyetlerinden sorumlu olmuştur.
2004-2008 yılları arasında Universal
McCann şirketinde Medya Direktörü
olarak görev yapan Tandoğan, 2008
yılından 2014 yılına kadar STROER
şirketinde Dijital Medya Genel Müdürü
ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür olarak
görev yapmıştır. Zeynep Tandoğan,
03 Mart 2014 tarihi itibarıyla Reklam
Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak
Hürriyet Ailesi’ne katılmıştır.
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A. Reha ARGAÇ
Bilgi Teknolojileri Direktörü
İcra Kurulu Üyesi

Kamil ÖZÖRNEK
E-Ticaret Direktörü
İcra Kurulu Üyesi

Özlem KUTLUAY
Satış ve Stratejik Planlama Direktörü
İcra Kurulu Üyesi

1969 doğumlu olan A. Reha Argaç,
Bornova Anadolu Lisesi’ni bitirdikten
sonra Bilkent Üniversitesi’nde Elektrik
ve Elektronik Mühendisliği eğitimi almış
ve yine Bilkent Üniversitesi’nde Ekonomi
Yüksek Lisansı yapmıştır. Profesyonel iş
yaşamına 1992 yılında, Sistem ve Veri
Tabanı Uzmanı olarak İş Bankası’nda
başlayan Argaç, Yapı Kredi Bankası ve
Egebank Bilgi Teknolojileri bölümlerinde
veri tabanı uzmanı, proje yöneticisi ve
bölüm yöneticiliği görevlerini üstlenmiştir.
2000 yılında Turkcell A.Ş.’ye geçen Argaç,
2011 yılına kadar görev yaptığı Turkcell
A.Ş. bünyesinde; MIS System & Veri
Tabanı Yönetimi Takım Koordinatörü,
Kurumsal Bilgi Teknolojileri ve Bilgi
Güvenliği Bölümü Başkanı, Grup Proje
ve Performans Yönetimi Bölüm Başkanı
görevlerini üstlenmiştir. 2011 yılında ise
IBM Global Services Şirketi’nde iletişim
sektörü lideri olarak görev almış, 09 Eylül
2013 tarihi itibarıyla da Hürriyet Gazetesi
Bilgi Teknolojileri Direktörü ve İcra Kurulu
Üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Argaç,
evli ve iki çocuk babasıdır.

1968 İstanbul doğumlu olan Kamil
Özörnek, Florida Metropolitan
Üniversitesi’nde Pazarlama/Yönetim
üzerine lisans eğitimi gördükten sonra
Tampa Üniversitesi’nden MBA derecesi
almıştır. Profesyonel iş yaşamına 1995
yılında ABD’de de danışman olarak
başlayan Kamil Özörnek, 1997 yılında
Türkiye’ye dönerek İş Geliştirme Müdürü
olarak Aksoy Grubu’na katılmıştır. Aksoy
Grup bünyesinde çok sayıda başarılı
projeye imza atan Kamil Özörnek 2000
yılında Sahibinden.com’un kuruluş
sürecinde yer almış ve 2005 yılına kadar
Genel Müdürlük görevini yürütmüştür.
2005 - 2007 yılları arasında Cushman &
Wakefiled’da Perakende Servisleri Başkanı
olarak görev yapan Özörnek, bu süreçte
bir çok alışveriş merkezinin açılışında
danışman olarak aktif rol almıştır. 20072009 yılları arasında ise Global Yatırım
Holding’de Genel Müdür Yardımcısı
olarak tüm gayrimenkul iş geliştirme ve
operasyon süreçlerinin sorumluluğunu
üstlenmiştir. 2009 yılında Amerika’ya
dönerek BONQO isimli internet sitesini
kuran ve 2012 yılına kadar CEO olarak
görev yapan Özörnek, 2012 yılında
Türkiye’ye dönmüş ve Vipdukkan.com’un
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu
üyesi olarak kariyerine devam etmiştir.
Özörnek, Hürriyet Grubu’nda E-ticaretten
Sorumlu İcra Kurulu Üyesi ve Yakala.co,
Yenibiris.com ve Hürriyet Emlak&Oto
Kurumlarından sorumlu E-ticaret
Direktörü olarak görev yapmaktadır.

1971 doğumlu olan Özlem Kutluay, İzmir
Fen Lisesi’ni bitirdikten sonra Bilkent
Üniversitesi’nde burslu olarak Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği eğitimi almıştır.
Profesyonel iş yaşamına 1994 yılında
Aselsan A.Ş.’de Proje Mühendisi olarak
başlayan . Kutluay, 1997 yılında Satış
Yöneticisi ünvanlıyla Software AG’ye
geçmiştir. 2000-2003 yılları arasında
Sybase Turkey’de İş Geliştirme ve Satış
Yöneticisi olarak görev yapan Kutluay,
2003 yılında Proje Müdürü olarak Aselsan
A.Ş’ye dönmüş ve 2005 yılına kadar bu
görev kapsamında önemli çalışmalar
yürütmüştür. 2005-2009 yılları arasında
Akbank’ta CRM Projeleri ve Kampanya
Yönetimi Müdürü görevini üstlenen
Özlem Kutluay, ardından Digiturk’te data
yönetimi, müşteri kazanma ve sadakat
programları, şikayet yönetimi, müşteri
ilişkileri, segmentasyon ve kampanya
yönetimi gibi tüm CRM süreçlerinin
sorumluluğunu üstlenmiştir. 2009
yılından itibaren ING Bankası’nda Banka
Servisleri, Planlama ve CRM Müdürü
pozisyonunu üstlenen Özlem Kutluay,
7 Ocak 2013 tarihi itibarıyla Hürriyet
Ailesi’ne katılmıştır Özlem Kutluay, evli ve
bir çocuk annesidir.
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2015 YILINDA HÜRRİYET
2015 YILINDA HÜRRİYET, TÜRK BASINININ LİDERİ OLMA
ÖZELLİĞİNİ KORURKEN, DİJİTAL İÇERİK YAYINCILIĞI
FAALİYETLERİNDE TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ MARKASI,
DİJİTAL SERİ İLANLARDA DA LİDER İSİMLERDEN BİRİ
OLMAYI SÜRDÜRMÜŞTÜR.

ARTAN ERİŞİM
6 ÖDÜL
INMA 85. GLOBAL
MEDYA ÖDÜLLERİ
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EMLAK, İNSAN KAYNAKLARI,
OTOMOTİV, HİZMET VE
FIRSAT ALANLARINDA
KULLANICILARA ÇEŞİTLİ
İMKANLAR SUNAN DİJİTAL
SERİ İLAN GRUBU ULAŞTIĞI
KİTLEYİ DAHA DA GENİŞLETME
BAŞARISI GÖSTERMİŞTİR.

HÜRRİYET’İN TÜRK
BASININDA “KÖKLÜ”,
“GÜÇLÜ LİDERLİK” “CİDDİ
DURUŞ” “GÜNDEMİ
BELİRLEMEK” VE
“YENİLİKÇİLİK”GİBİ
KRİTERLERDE
ÜSTÜNLÜĞÜNÜ TEYİT
EDİLMİŞTİR. *
* IPSOS

17
BIG DATA

DPC TESİSLERİNDE
GÜNLÜK BASILAN ÜRÜN
ÇEŞİDİ 2015 YILINDA 17’YE
ÇIKMIŞTIR.

BIG DATA PROJESİNDEN
ELDE EDİLEN VERİLERLE
REKLAMVERENLERİN TALEP
ETTİĞİ KİTLEYE HEDEFLENMİŞ
REKLAM GÖSTERME
OLANAĞI SUNULMAYA
BAŞLANMIŞTIR.
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2015 YILINDA HÜRRİYET

HÜRRİYET’E TÜRK
BASININDA LİDERLİK VASFINI
KAZANDIRAN EN ÖNEMLİ
FAKTÖR HABERCİLİK ALANINDA
SAĞLAMIŞ OLDUĞU MUTLAK
ÜSTÜNLÜKTÜR.

1.
TÜRKİYE GAZETECİLER
CEMİYETİ GAZETECİLİK
BAŞARI ÖDÜLLERİ

YAYINCILIK
Gazete
Basının Amiral Gemisi
Hürriyet, kamuoyunda yerleşmiş olan yaygın deyişle
Türk basınının ‘Amiral Gemisi’dir. Bu niteleme, Hürriyet’in
yayın hayatında olduğu 68 yıllık tarihi boyunca kazandığı
lider gazete vasfıyla ilgili olarak toplumda yerleşmiş olan
mutabakatın bir ifadesidir. Hürriyet’e bu liderlik vasfını
kazandıran en önemli faktör habercilik alanında sağlamış
olduğu mutlak üstünlüktür.
Bu kimliğin kazanılmasında Hürriyet’in tarihi boyunca
büyük haberlere imza atmış olmasının da kuşkusuz
büyük rolü var. Ünlü Johnson Mektubu, Hürriyet’in tarihi
manşetlerinin en çarpıcı örneklerinden biridir. Dönemin
ABD Başkanı Lyndon Johnson’un 1964 yılında Başbakan
İsmet İnönü’ye gönderdiği ve Türkiye’yi Kıbrıs’a askeri
harekat düzenlemekten alıkoyduğu ünlü mektubun 1965
yılında Hürriyet tarafından yayımlanması yalnızca TürkABD ilişkilerinde büyük bir sarsıntı yaratmakla kalmamış,
çok uzun yıllar Türkiye’de toplumun dış politikaya, ABD ve
genelde Batı dünyası ile ilişkilere bakışında köklü etkilere
yol açmıştır.
Hürriyet’in arşivi gazetenin benzer ağrılıktaki çarpıcı
manşetlerinden sayısız örnekle doludur. Yakın zamanda
en çok iz bırakan haber olarak ABD askerlerinin
4 Temmuz 2003 tarihinde Kuzey Irak’ta Süleymaniye’de
Türk özel harekatçıları gözaltına almalarını anlatan
“Süleymaniye Baskını” manşeti örnek verilebilir. Bu haber
de yayımlandığında Türk-ABD ilişkilerinde deprem etkisi
yaratmış, kamuoyunda ABD’ye dönük büyük tepkilere yol
açmıştır.
Hürriyet, geride bıraktığımız 2015 yılında amiral gemisi
olarak geleneğini sürdürmüş, ülkenin gündemini
meşgul eden pek çok önemli olayda etkili bir gazetecilik
sergilemiştir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin her yıl
verdiği geleneksel gazetecilik başarı ödüllerinde 2014’te
olduğu gibi 2015’te Hürriyet’in birinci gelmesi gazetemizin
haberci kadrolarının başarısının açık bir göstergesidir.
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DİJİTAL İÇERİK YAYINCILIĞINDA
REKLAMVERENLER
AÇISINDAN HEDEFLENMİŞ
REKLAM ÜRÜNLERİNİN
ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE
YAYGINLAŞTIRILMASI
ÇALIŞMALARI KESİNTİSİZ
SÜRDÜRÜLMEKTEDİR.
Dijital yayın
Hürriyet, dijital içerik yayıncılığı
faaliyetlerinde Türkiye’nin en güçlü
markasıdır.
Dijital içerik yayıncılığı faaliyet kolunda reklamverenler
açısından hedeflenmiş reklam ürünlerinin
çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları kesintisiz
sürdürülmektedir.
2015 yılında dijital dünyanın yeniliklerinin ürünlere
yansıtılması adına önemli adımlar atılmıştır.

Hürriyet İçerik Yönetim Sistemi (CMS) ile
dünyada dijital gazete mecrasının farklı bir
noktaya taşınmasına öncülük edilmiştir.
Hurriyet.com.tr’de, yayınlanan içerikleri en iyi kullanıcı
deneyimi yaşatacak şekilde, okunabilirliği yüksek,
okuru yormayan, multimedya desteği ile video, ses ve
animasyonlarla desteklenmiş bir platformda sunmak üzere
bir yazılım geliştirilerek, mevcut tüm bilgilerin bu sistem
üzerine aktarılması sağlanmıştır.
Okurlara Hürriyet’in dijital yolculuğunda erişebilecekleri
en kaliteli, en zengin içerik ve görsel destekli haberler
sunulurken, dünyada dijital gazete mecrasının farklı bir
noktaya taşınmasına öncülük edilmiştir.

ilk
TÜRKİYE’DE İLK
APPLE WATCH
UYGULAMASI
HÜRRİYET.COM.
TR İLE HAYATA
GEÇTİ.
Mobil uygulamalarda yeni teknolojiler ve
farklı kullanıcı deneyimleri
2015’te en önemli odak noktalarından biri yenilenen
mobil uygulamalar olurken, takipçilere katma değer
sağlayan içerikler sunulmuştur. Hem erişim, hem de
abonelik sayılarında kayda değer artışlar gerçekleşmiştir.
Teknolojide yeni trendler takip edilerek uygulama ara
yüzlerinde, kullanıcı deneyiminde artış sağlanmıştır.
2015 yılında Hürriyet mobil gazete uygulaması
yenilenirken, dijital platformlardaki erişim farklı mecralara
da taşınmıştır.
Türkiye’de ilk Apple Watch (giyilebilir teknoloji)
uygulaması hürriyet.com.tr ile hayata geçmiştir. Akıllı
televizyon uygulama mağazalarında (Philips, LG ve
Samsung Store), Hürriyet TV uygulamaları geliştirilmiş ve
yenilenmiştir. Ayrıca finans portalı bigpara.com yeniden
yapılandırılmıştır.
Borsa, altın, döviz, faizlerin yanında forex ile verilerin
canlı olarak okurlara ulaşması sağlanmıştır. Bir ilk olarak,
portalın mobil uygulaması kapsamında canlı borsa
verilerine cep telefonu ve tabletlerden eş anlı olarak
erişim sağlanmıştır.
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2,6 mn

YENİBİRİS.COM’UN
AYLIK ORTALAMA TEKİL
ZİYARETÇİ ADEDİ

DİJİTAL SERİ İLAN
Dijital seri ilanlarda lider
Seri ilanlar konseptiyle, Hürriyet Dijital Seri İlan çatısı
altında “Hürriyet Emlak”, “Yenibiriş”, “Hürriyet Oto”,
“Yakala.co” ve “Ekolay” markaları yer almaktadır.
Hürriyet dünyasının seri ilanlar alanındaki temsilcisi olan
Dijital Seri İlan Grubu, en son teknolojileri takip eden;
gerek web, gerekse mobil uygulamalarıyla, ilgili sektörlerde
lider isimlerden biri olmuştur.
Emlak, insan kaynakları, otomotiv, hizmet ve fırsat
alanlarında kullanıcılara çeşitli imkanlar sunan Dijital
Seri İlan Grubu, sürekli gelişimini sürdüren dinamik
markalardan oluşmaktadır.
Gelirini her geçen yıl artırmakta olan Dijital Seri İlan,
Hürriyet bünyesinde önemli bir yere sahiptir. Dinamik
çalışan yapısı ve yaratıcı yaklaşımlarıyla farklılaşan Dijital
Seri İlan Grubu, 2016 ve sonrasında tüm markalarını
daha koordineli ve verimli bir şekilde ileriye taşımayı ve
aynı zamanda yenilikçi ve öncü çalışmalara imza atmayı
hedeflemektedir.

* 2015 yılı Google Analytics verilerine göre hesaplanmıştır.
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4,6 mn
HURRİYETEMLAK.
COM’UN AYLIK
ORTALAMA TEKİL
ZİYARETÇİ ADEDİ

230 bin
YAKALA.CO,’NUN 2015
YILI YENİ ÜYE ADEDİ

Hürriyet gazetesinin online emlak platformu olan ve 2006
yılında kurulan Hurriyetemlak.com, emlak sektörünün
uzman portalıdır.
Hurriyetemlak.com; geniş ilan portföyü, güncel haberleri,
yenilikçi ürünleri ve projeleri ile emlak sektörünün
nabzını tutmaktadır. Hurriyetemlak.com kiralık veya
satılık ev arayanlar, emlak yatırımı yapmak isteyenler,
emlakçılar, müteahhitler ve inşaat firmalarını buluşturarak
emlak sektörünü tek bir çatı altında toplamaktadır.
Hurriyetemlak.com’un 2015 yılı sonu itibarıyla aylık
ortalama tekil ziyaretçi sayısı 4,6 milyon olmuştur.*
Yenibiris.com, 2000 yılında kurulmuş, online insan
kaynakları platformudur. Yeni arayüzü ve mobil uygulaması
ile 2015’te yeniliklere imza atmıştır. Yenibiris.com’un 2015
yılı sonu itibari ile aylık ortalama 2,6 milyon tekil ziyaretçisi
olmuştur. *
Haber portalı olarak kurulan Ekolay.net, 2014 yılında
hizmet sektörü portalına dönüşmüştür.
Boya, nakliyat, özel ders, sigorta vb. birçok kategoride
hizmet sunmakta olan Ekolay.net, zengin portföyü

LİDER
HÜRRİYET DÜNYASININ
SERİ İLANLAR ALANINDAKİ
TEMSİLCİSİ OLAN DİJİTAL
SERİ İLAN GRUBU EN SON
TEKNOLOJİLERİ TAKİP EDEN;
GEREK WEB, GEREKSE
MOBİL UYGULAMALARIYLA,
İLGİLİ SEKTÖRLERDE
LİDER İSİMLERDEN BİRİ
OLMUŞTUR.

ile sektöre dikkat çekici bir giriş yapmıştır. Ekolay.net,
sadece İstanbul’da 13.000’den fazla firmayı bünyesinde
barındırmaktadır.
Hurriyetoto.com, sürdürülebilir büyüme gösteren
otomotiv sektörünün hızla gelişen seri ilan platformudur.
Hurriyetoto.com, ilan ve ziyaretçi sayısını artırmaya 2015
yılında da devam etmiştir.
Yakala.co, kullanıcılarına yeme-içmeden kişisel bakıma,
kültür-eğlenceden seyahat etkinliklerine kadar keyifli

DİJİTAL
SERİ İLAN
GRUBU
HÜRRİYET EMLAK,
YENİBİRİŞ
HÜRRİYET OTO
YAKALA.CO
EKOLAY

seçenekler sunan bir fırsat sitesidir. “Fırsat Sitesi” modelini
ileri taşıyarak hem lokal firmaların hem de uluslararası
markaların “e-ticaret ve reklam platformu” olan yakala.co,
bireysel kullanıcıların uygun fiyatlarla yepyeni deneyimler
yaşamasını sağlarken, firmalar için en etkili reklam ve satış
mecralarından biri haline gelmiştir.
Yakala.co, büyüme performansıyla, sektör liderliğini
2015 yılında da sürdürmüştür. 2015 yılında Yakala.co
ailesine 230 bin yeni üye katılmış, 8.400 adet yeni fırsat
platformda üyelerle buluşturulmuştur.
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HÜRRİYET DÜNYASI KAVRAMIYLA
İFADE BULAN HÜRRİYET ÜRÜN
KARMASI FARKLI PROFİLDEKİ
REKLAMVERENLERİN HER TÜRLÜ
İHTİYACINI KARŞILAYABİLECEK
ZENGİNLİKTE VE ÇEŞİTLİLİKTEDİR.

REKLAM
Hürriyet Dünyası, Türkiye’de reklamveren
ve okuyucuya sınırsız olanaklar sunan tek
platform olarak fark yaratmaktadır.

HÜRRİYET GAZETESİNİN
HER GÜN ULAŞTIĞI OKUR
ADEDİ

42 mn

HURRİYET.COM.TR’NİN
AYLIK ORTALAMA
KULLANICI ADEDİ

Üniversite veya üzeri eğitimli yüksek eğitimli kitlede
ilk sırada yer alan Hürriyet, reklamverenlerin özellikle
odaklandığı bu kitleye erişmek için en çok tercih edilen
yerdir.

Hürriyet Dünyası mevcut portföyü ile sınırlı kalmamakta
ve yeni fikirler, alternatif kaynak yaratma girişimleri
ve dünyadaki trendlerin yakından takibi sayesinde
reklamveren ve ajans dünyası için geri dönüşü yüksek yeni
olanaklar sunmaktadır.

Basılı gazeteyi başarılı bir şekilde destekleyen, “Türkiye’nin
açılış sayfası” olarak konumlanan ve bugün Google
Analytics rakamlarına göre aylık ortalama 42 milyon
kullanıcıya 1,2 milyar sayfa gösterimi yapan hurriyet.com.tr
internet portal, Türkiye ve Avrupa’nın en güçlü portalları
arasında yer almaktadır.

Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra uzun zamandır sürekli
yatırım yaptığı dijital ürünleri ile de hem tüketicilere hem
de reklamverenlere geniş olanaklar sunan tek büyük
medya şirketidir.

Yüksek erişime sahip dijital haber platformunun takipçileri,
özellikle yüksek sosyo-ekonomik statüye sahip, ağırlıklı
üniversite mezunu, internetten alışveriş yapmayı seven 18
yaş üzeri kadın ve erkeklerdir.

Hürriyet’in hem basılı hem de dijital erişim gücü
sayesinde, yaratılan bu olanaklar aynı zamanda en çok
tercih edilen reklam yatırım araçlarına dönüşmektedir.

Takipçilere günlük haberlerden spora, magazinden sağlıklı
yaşama kadar deneyimli gazetecileri ve köşe yazarları ile
ilgi alanlarına yönelik zengin içerik sunan Hurriyet.com.
tr; bunu bir adım öteye taşıyarak kişiye özel akış sağlayan,
okurlarla yazarları bire bir iletişime geçiren, gündem
belirleyen yüzbinlerce takipçisi ile benzersiz bir Hürriyet
deneyimi vaat etmektedir.

Hürriyet Gazetesi, son BİAK gazete erişim araştırması
verilerine (8.11.Dönem, 1 Aralık 2014-30 Kasım 2015)
göre toplam 8,6 milyon okur içerisinde günlük 1,4 milyon
okura erişen, Türkiye’nin en çok okunan ikinci gazetesidir .
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ETKİN

85 mn

VİRAL KAMPANYALARIN
YARATILMASINDA YA
DA MÜŞTERİYE ÖZEL
VİDEOLU SAYFALARIN
YARATILMASINDA
BAŞROL OYNAYAN
HURRİYET TV, AYNI
ZAMANDA BÜTÜNLEŞİK
KAMPANYALARIN UZANTISI
OLARAK DA HİZMET
VERMEKTEDİR.

HURRİYET TV’DE AYLIK
ORTALAMA 85 MİLYON
VİDEO İZLENİYOR.

Hürriyet Dünyası kavramıyla ifade bulan Hürriyet ürün
karması farklı profildeki reklamverenlerin her türlü
ihtiyacını karşılayabilecek zenginlikte ve çeşitliliktedir.
Hürriyet Dünyası, satış, promosyon veya imaj
kampanyaları için, her biri yüksek erişime sahip ve kendi
kategorisinde çok önemli yerde olan basılı ve dijital
ürünleri ile her kategoriden reklamverenin ihtiyacına
cevap verebilmektedir.
Basılı gazetenin, günlük Kelebek eki, günde ortalama 1,3
milyon; hafta sonu Cumartesi ve Pazar ise ortalama 1
milyon kişiye ilgi alanlarına göre özel erişim sunmaktadır.
Hafta sonu ekleri, sinemadan müziğe, modadan spora
kadar geniş yelpazede sunduğu içeriklerle Türkiye’de
çok okunan eklerdir. Keza gene Türkiye’nin en çok
okunan Seyahat eki, bu alanda reklam yatırımı yapan
reklamverenlerin ihtiyaçlarına birebir karşılık verebilen bir
olanak sunmaktadır.

Basılı gazetedeki çeşitliliğini, dijital platformda da sürekli
yatırımlarla destekleyen Hürriyet Dünyası’nın yüksek
erişime sahip internet sitesinin yanı sıra Hurriyet TV gibi,
Youtube ve İzlesene’den sonra yeni trendleri takip edenler
için eğlence ve haber dünyasını birleştiren video portalı da
video bazlı reklam vermek isteyen müşterileri için önemli
bir alan yaratmaktadır. Aylık ortalama 85 milyon videonun
izlendiği Hurriyet TV, TED konuşmalarının alt yazılı yer
aldığı tek platformdur. Sarı Mikrofon, BirDirBir, Kim Haklı?
gibi formatları ile viral kampanyaların yaratılmasında
ya da müşteriye özel videolu sayfaların yaratılmasında
başrol oynayan Hurriyet TV, aynı zamanda bütünleşik
kampanyaların uzantısı olarak da hizmet vermektedir.
Örneğin bir etkinliği kapsayan reklam kampanyasının
videolarını burada göstererek reklamverenin çok daha
fazla tüketici ile iletişime geçmesine yardımcı olmaktadır.
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HÜRRİYET DÜNYASI; 2015
YILININ SON ÇEYREĞİ İTİBARIYLA,
REKLAMVERENLERİN TALEP
ETTİĞİ KİTLEYE HEDEFLENMİŞ
REKLAM GÖSTERME OLANAĞI
SUNMAYA BAŞLAMIŞTIR.

21 BİN TABLET ÜZERİNDE
KAYITLI VE İNTERNET
SİTESİNDEN DE GİRİŞ
YAPMAYA İMKAN
SAĞLAYAN “HÜRRİYET
ÇOCUK KULÜBÜ”,
TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK
TABLET YAYINCILIĞI
YAPAN HAFTALIK
ÇOCUK GAZETESİ
KONUMUNDADIR.

Haber ve bilgi kaynağı olarak Hürriyet sitesinin yanı sıra,
aktif olarak dijital ortamda hayat bulan Radikal ve Kelebek
de Hürriyet’ten sonra en çok takip edilen online siteler
arasında yer almaktadır. Özellikle sosyal medyayı çok iyi
kullanarak yönlendirme yapabilen Radikal.com.tr, aylık
ortalama 170 milyon sayfa gösterimi yapılmasına imkan
tanımaktadır.
Habercilik başarısı kanıtlanmış Radikal, Türkiye’nin ilk dijital
haber portalıdır ve şehirli, sosyal, mobil, yüksek sosyoekonomik statüdeki kişilere erişmek için geliştirilen farklı
reklam modelleri ile çok önemli bir alan yaratmaktadır.
Aylık ortalama 42 milyon sayfa gösterimine sahip Kelebek.
com.tr ise moda, hayat, yemek, seyahat gibi yaşam
tarzlarına hitap eden ve okurlarına dijital ortamda da
ulaşmayı sürdüren bir platformdur.
Hürriyet Dünyası sahip olduğu güçlü yayınlarla gerek
ülkemizde gerekse uluslararası alanda birçok pazarlama
iletişimi modeli/yaklaşımı geliştirmiş ve bunları markaların
kullanımına sunmuştur.

Hürriyet Dünyası’ndan yeni inisiyatifler
Hürriyet Dünyası; 2015 yılının son çeyreği itibarıyla,
reklamverenlerin talep ettiği kitleye hedeflenmiş
reklam gösterme olanağı sunmaya başlamıştır.
Hürriyet Dünyası’nda; beyaz yakalılardan eğitmenlere,
seyahatseverlerden sporseverlere geniş bir yelpazede hali
hazırda 35’in üzerinde hedefleme segmenti sunulmaktadır.
Reklamveren taleplerine göre de hedefleme segmentleri
oluşturulmakta ve konu ile ilgili tüm ihtiyaçlara cevap
verilebilmektedir. Ayrıca söz konusu çalışmada veri
güvenilirlik oranı oldukça yüksektir. Gerçekleştirilen
kampanyalarda, standart kampanya dönüşlerine göre
hedeflenmiş kampanyaların geri dönüşleri ortalama 3 kat
daha yüksektir.
Bunlara ek olarak, 2015 yılı son çeyreğinde, yeni bir ürün
olarak “Native İçerikli” reklam kurgusu hayata geçirilmiştir.
“Brands & Stories” olarak markalaştırılan, İçerik Stüdyosu
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HER GEÇEN GÜN DAHA FAZLA
KİŞİNİN İNDİRİP KULLANDIĞI BİR
UYGULAMA OLAN E-HURRİYET,
REKLAMVERENLERE, BİR
GAZETEDEN DAHA FAZLA
REKLAM MODELİ SUNMAYA
UYGUN ALTYAPIYA SAHİPTİR.
tarafından geliştirilen ve reklamverenin mesajını içeriğe
doğal bir şekilde bağlayan model; Liste, Dosya, Dinamik
Galeri, Tam Sayfa Galeri, Timeline, Özel Video şeklinde
birçok formatta düzenlenebilmekte; çok çeşitli ve zengin
çözümler sunmaktadır.
Söz konusu iki önemli inisiyatif ile birlikte, 2015 yılında
“Süperfikirler” olarak adlandırılan “fikir” odaklı yaklaşım
da pazarlama endüstrisinin vazgeçilmezleri arasında
yerini sağlamlaştırmıştır. Temelleri 2014 yılında atılan
Süperfikirler, markaların iletişim hedeflerinin sağlanmasına
ölçülebilir katkılar sağlamaktadır. Fikrin odakta olduğu bu
yaklaşımda, ihtiyaca göre tüm Hürriyet Dünyası mecraları
ve kanalları 360 derece medya planı çerçevesinde
bütünleşik bir yapıda kullanılmakta, dolayısıyla fikir en
etkili şekilde bağlantı kurulması istenen tüketicilere
ulaştırılmaktadır. Ayrıca yaklaşımın interaktif özellikleri
sayesinde, kullanıcılar iletişim süreçlerinin birer parçası
olabilmekte ve markalar için tasarlanan mesajları
çeşitlendirerek yaymaktadırlar. Süperfikirler yaklaşımı
kullanılarak hayata geçirilen işler reklam yarışmalarında da
ödüller kazanmaktadır.
Diğer yandan Hürriyet Dünyası, dijital dünyanın en
yeni uygulamalarını da hayata geçirmektedir. Örnek
olarak, bir blogger networkü olan “Boomads”, Türkiye’nin

EN YENİ

HÜRRİYET
DÜNYASI, DİJİTAL
DÜNYANIN EN YENİ
UYGULAMALARINI
HAYATA
GEÇİRMEKTEDİR.

bir numaralı içerik pazarlama ve sosyal medya
platformunu oluşturmakta; 7 ayrı başlık altında 46 farklı
kategoride içerik üreten fenomen bloggerları sayesinde
reklamverenler için yeni reklam modelleri yaratmakta ve
etkinlik kapıları sunmaktadır. Dünyanın üzerinde tartıştığı
ve çokça konuşmaya başladığı içerik pazarlamaya (native
advertising-doğal reklam) imkan veren Boomads, ihtiyaca
yönelik farklı reklam modelleri ile kurgulanabilmektedir.
Hürriyet Dünyası, sektöre özel ihtiyaçlar için alternatif
bakış açıları geliştirmekte ve ‘kazan-kazan’ ilkesini
benimseyerek reklamveren, ajans ve sektör temsilcileri ile
ortaklıklar kurmaktadır.
Gayrimenkul sektörü başta olmak üzere turizm,
perakende, otomobil sektörlerine, yurt dışı fuarlarında
etkinlik ve seminerler düzenlenerek, sponsorluk satışı
yapılmakta ve yeni gelir kaynakları yaratılmaktadır.
Ayrıca sektörlerin, çatı oluşumları dernek, federasyon
ve birliklerle ilişkiler geliştirilerek, firmalar için yapılan
çalışmaların dışında genel olarak sektörü kapsayan ve
geri dönüşü güçlü işler yapılmaktadır. Söz konusu işler;
Türkiye Kayak Federasyonu ile özel “Kayak Gazetesi”,
TMD (Tescilli Markalar Derneği) ile tekstil sektörüne özel
periyodik gazete (Follow) çıkarılması gibi çalışmalardır.
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18 mn

HÜRRİYET AİLE’DE AYLIK
ORTALAMA SAYFA
GÖSTERİM ADEDİ

Hürriyet Dünyası’nda her yaşa ve
segmente hitap eden bir ürün gamı
bulunmaktadır.
21 bin tablet üzerinde kayıtlı ve internet sitesinden de
giriş yapmaya imkan sağlayan “Hürriyet Çocuk Kulübü”,
Türkiye’nin ilk ve tek tablet yayıncılığı yapan haftalık çocuk
gazetesi konumundadır. 2013 yılından beri Türkiye’de
çocuklara özel bir içerik sunan platform, Hürriyet
Dünyası’nın içinde yeni olanaklar yaratan ve aktif olarak
kullanılan eşsiz bir deneyim sunmaktadır.
2015 yılsonu itibarıyla Hürriyet Dünyası, tüketicilerin en
temel haber ve bilgi alma ihtiyaçlarına göre farklı portallara
da içerik sağlamakta ve doğrudan söz konusu kişilere
ulaşabilmektedir. Örnek olarak, “Big Para”, aylık ortalama
43 milyon sayfa gösterimi ile ekonomin nabzını tutan,
uzmanların referans noktası olan, Türkiye’nin en iyi finans
portalıdır.
Diğer yandan “Hürriyet Aile”, sağlıklı yaşamdan ev
dekorasyonuna, annelikten bebek bakımına içerik üreten
ve aylık ortalama 18 milyon sayfa gösterimi olan bir anne
ve kadın portalıdır. Bunun yanı sıra kadınlarla daha fazla
birebir iletişim kurmak üzere tasarlanan “Mahmure”; moda,
alışveriş, sağlık, bakım gibi kadınlarla ile ilgili her konunun
konuşulduğu bir Hürriyet Dünyası ürünüdür. Mahmure
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28 mn

MAHMURE’DE AYLIK
ORTALAMA SAYFA
GÖSTERİM ADEDİ

43 mn
BIG PARA’DA AYLIK
ORTALAMA SAYFA
GÖSTERİM ADEDİ

ayrıca, aylık 28 milyon sayfa gösterimi yapan, Türkiye’nin
ilk kadın portalı unvanına sahiptir.
Hürriyet Dünyası ürünleri bugün sadece internette
değil, özel olarak geliştirilmiş tablet ve cep uygulamaları
ve gazeteyi aynı formatta dijital olarak okumak isteyen
okurlar için geliştirilen e-Hurriyet uygulaması ile dijital
dünyanın her alanında varlık göstermekte; her geçen gün
yaptığı yeni yatırımlar ile varlığını pekiştirmektedir. Her
geçen gün daha fazla kişinin indirip kullandığı bir uygulama
olan e-Hurriyet, reklamverenlere, bir gazeteden daha fazla
reklam modeli sunmaya uygun altyapıya sahiptir.
Hürriyet Dünyası, reklamverenlerin geleneksel basılı ya da
dijital kampanyaları için reklam alanlarına sahip olmasının
yanı sıra;
• sponsorluk,
• etkinlik,
• sosyal sorumluluk projeleri,
• yeni reklam modelleri,
• salt dijital kampanyalar,
• tamamen erişim odaklı kampanyalar,
• satış odaklı kampanyalar,
• viral kampanyalar,
• 360 derece kampanyalar
için de etkin bir altyapı sunmaktadır.

SADECE BASILI GAZETEDEN DEĞİL, 7X24, İSTENİLEN KANALDAN,
İSTENİLEN ŞEKİLDE İÇERİK PAYLAŞAN, OKURLARI VE TAKİPÇİLERİYLE
SÜREKLİ ETKİLEŞİM HALİNDE OLAN HÜRRİYET, AYNI ZAMANDA DİJİTAL
DÜNYANIN DA GÜÇLÜ BİR OYUNCUSU KONUMUNDADIR.

MARKA YÖNETİMİ-İLETİŞİM
Tüm kanallarda iddiasını ortaya koyan
dinamik bir marka
Hürriyet, basında 67 yıldır var olan güçlü ve lider bir
marka olmasının yanı sıra, sektörel gelişmeler ve ihtiyaçları
da yorumlayan, birçok platformda iddiasını ortaya koyan
dinamik bir markadır. Teknolojik ve sosyal değişimleri
öngörerek, zamanında değişebilen, değişmekle kalmayıp
değişimin öncüsü olan, sadece basılı gazeteden değil,
7x24, istenilen kanaldan, istenilen şekilde içerik paylaşan,
okurları ve takipçileriyle sürekli etkileşim halinde olup,
onların hayatlarına değer katmayı hedefleyen Hürriyet,
aynı zamanda dijital dünyanın da güçlü bir oyuncusu
konumundadır.
Hürriyet köklü tecrübesini ve vizyonunu yarattığı bu
dünyayı geliştirmek için kullanan, içerik dağıtım kanallarını
çeşitlendiren, hedef kitlelere özel ürünler sunan, dünyanın
önde gelen medya kuruluşları ile de işbirliği yapan,
gelişmeleri ve trendleri takip eden yenilikçi bir marka
olmak hedefleri ile hareket etmektedir.

Hürriyet habercilik gücünün yanı sıra keyifli içerikler
sunan ekleriyle okurlarının hayatına dokunmakta,
haber dışı gündemle okurların kendi gündemlerini
oluşturmalarına destek olmaktadır. Hürriyet Cumartesi
eki, okurlara hafta sonu ne yapmalı, nereye gitmeli,
hangi film izlenmeli, hangi konser ya da sergiye katılmalı
gibi sorulara cevap verirken, onlar için adeta bir yaşam
rehberi olmuştur. Hafta içi yoğun tempoda çalışan ve
hafta sonunu iyi değerlendirmek isteyen okurlara hafta
sonu planları sunmaktadır. Sinema, konser, sergi, moda,
dizi, anne-çocuk konularına değinirken röportajlarla da
okurlarına hem bir kaynak olmakta, hem de keyifli zaman
geçirmelerini sağlamaktadır. Yapılan tanıtım kampanyası
ile taban okura katkı sağlanmış, aktif pazarlama faaliyetleri
ile 60 binin üzerinde gazete dağıtılarak 1 milyona yakın
insanla etkileşime geçilmiştir.
Hürriyet Seyahat gazetesi ise yaklaşık 14 yıldır var olan
ve Pazartesi günleri yayınlanan bir gazete iken 1 Mart
2015 itibarıyla Pazar günleri yayınlanmaya başlamıştır.
Yazarları arasına Türkiye’nin önde gelen 2 ismi katılmıştır;
Ayhan Sicimoğlu ve Saffet Emre Tonguç. Tüm dünyadaki
okuma trendleri göz önünde bulundurularak yayın günü
Pazar olan Hürriyet Seyahat tanıtımı için ağırlıklı radyo
kullanılmıştır.
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28 yıldır yayınlanan Bilbul eki için bir okur araştırması
yapılmış, sonuçlarına göre içeriği revize edilmiş ve iletişim
yapılmıştır. İletişim planında özellikle emekli hedef kitleyi
yakalayacak şekilde tematik kanallar kullanılmış, yarışma
programlarına ağırlık verilmiştir.
Hürriyet Spor sayfaları için hazırlanmış 4 ayrı reklam
filmi, özellikle spor izleyicileri tarafından takip edilen
programlarda ve özel maçlarda yayınlanmıştır. Her
bir reklam filmi 4 büyük takımın renklerinden birini
içermektedir. Ayrıca Mustafa Denizli’nin yaptığı
tahminlerle gündem oluşturduğu dönemlerde yapılan
iletişimlerle Hürriyet Spor içeriği desteklenmiştir.

Dünyanın en prestijli medya örgütlerinden
biri olan International News Media
Association (INMA), Hürriyet Dünyası’nı 6
ödüle layık gördü.
Bu yıl 85.’si düzenlenen INMA ödül töreni, New
York’ta bulunan Times Square’deki Edison Ballroom’da
gerçekleştirilmiştir. Tüm dünyadan gazete ve haber
yayınları markalarının en iyi medya projeleri ile pazarlama
çalışmalarını ödüllendiren törende, www.hurriyet.com.tr
‘Yeni Kitle Segmenti Oluşturmak için Bir Marka veya Ürün
Lansmanı’ ve ‘Dijital Kullanıcıyı ve Etkileşimi Arttırmak için
En İyi Fikir’ ödüllerinin sahibi olmuştur.
Dünyanın en prestijli medya örgütlerinden biri olan
International News Media Association (INMA), Hürriyet
Dünyası’nı 6 ödüle layık görmüştür.
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#4saat kampanyasına 4 ödül
Bugüne kadar, yerel ve global olmak üzere birçok arenada
30’a yakın ödül alan Radikal #4saat kampanyası ‘Best
in Show’ seçildi. Kampanya, ‘En İyi Halkla İlişkiler ya
da Toplum Hizmeti Kampanyası’, ‘Dijital Kullanıcıyı ve
Etkileşimi Artırmak için En İyi Fikir’ ve ‘ Sosyal Medyanın
En İyi Kullanımı’ dalında da ödül almıştır.
Dünya medyasından önemli kuruluşların temsil edildiği
törende ödülleri INMA Başkanı, New York Times
CCO’su Yasmin Namini vermiştir. Hürriyet Dünyası’nın
layık görüldüğü ödülleri Hürriyet Dijital Medya Grup
Koordinatörü Bülent Mumay, Satış ve Stratejik Planlama
Koordinatörü Ömer Özener almıştır.

Dijital ürünler öne çıkıyor
38 ülkedeki 190 markadan toplamda 578 başvurunun
yapıldığı yarışmada başvurular, medya ve pazarlama
dünyasını temsilen 15 ülkeden 33 yöneticiden oluşan
uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilmiştir. Törende
30 medya satış ve pazarlama girişimine ödül verilmiştir.
INMA CEO’su Earl J. Wilkinson yaptığı konuşmada, “Bu
yıl INMA Ödülleri’nde kazanan projelerde inovasyon
çalışmaları büyük önem taşıdı. Dönüşüm ve yenilenme
çağındayız. İnovasyon süreçleri, sosyal medya çalışmaları,
yeni dijital ürünler öne çıkıyor” demiştir.

80 yıllık meslek örgütü
1935’te kurulan International News Media Association’ın
her yıl verdiği ödüller, haber medyası endüstrisinin
platformlar arası büyüyen kitle, gelir ve marka konusunda
öncü barometresi olma özelliği taşımaktadır. INMA, kaliteli
gazetecilik ve ilgili içerik üreten medya şirketlerinin çoklu
platform dönüşümü konusunda vazgeçilmez bir kaynak
olmayı hedeflemektedir. INMA’nın 80’den fazla ülkede
yaklaşık 6 bin üyesi bulunmaktadır.

HÜRRİYET, KÖKLÜ VE ENGİN
DENEYİMİNİ SEKTÖR VE
REKLAMVEREN DİNAMİKLERİYLE
HARMANLAYARAK, YENİLİKÇİ
VE HEYECAN VERİCİ ÖDÜL
ETKİNLİKLERİNİ DE SEKTÖRE
SUNMAKTADIR.
ETKİNLİKLERİMİZ
Yenilikçi ve heyecan verici ödül etkinlikleri
Hürriyet, köklü ve engin deneyimini sektör ve reklamveren
dinamikleriyle harmanlayarak, yenilikçi ve heyecan verici
ödül etkinliklerini de sektöre sunmaktadır.
2015 yılında da Etkinlik Yönetimi ve Organizasyonu
konusunda entegre bir iletişim anlayışı geliştirilmiş ve bu
doğrultuda farklı projelerde birçok ulusal ve uluslararası
büyük markalar ile iş ortaklığı gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda;
• etkinlik fikrinin geliştirilmesi, yaratıcı interaktif kurgusu,
iletişim planı ve hayata geçirilmesi aşamasında tüm
organizasyon ve yönetimi ile 2015 yılında “Pantene
Altın Kelebek”,
• gayrimenkul sektörünün en iyi projelerinin
ödüllendirildiği “Sign of the City Awards”,
• yabancı yatırımcılarla Türk inşaat firmalarını bir araya
getiren “City Scape Dubai”,
• basında en iyi reklamların ödüllendirildiği ve dijital
yaratıcı kampanyaları da kapsayan “Kırmızı Ödülleri”,
• Türkiye’nin en iyi bloglarının ödüllendirildiği “Boomerang
Blog Ödülleri” hayata geçirilmiştir.

Hürriyet’in gelenekselleşen ödülleri
ALTIN KELEBEK: Altın Kelebek Ödülleri; televizyon ve
müzik dünyasının başarılı isimlerini ödüllendirmek amacıyla
düzenlenmektedir. 42 yıl önce başlayan Altın Kelebek ödül
töreni, bugün sektörünün en değerli ve kanaat önderi
konumundaki markasıdır. Sektörün ve toplumun gösterdiği
ilgi ve duyduğu güvenle gelenekselleşerek yıllar içinde
rakipsiz bir marka haline gelen Altın Kelebek, 2015 yılında
Pantene işbirliği ile “Pantene Altın Kelebek Ödülleri” adıyla
düzenlenmiştir.
KIRMIZI BASINDA EN İYİLER REKLAM ÖDÜLLERİ:
2003 yılından beri düzenlenen Kırmızı Ödülleri’nin amacı,
basın reklamlarında yaratıcılığın artırılmasını özendirmek,
reklam ajanslarının, çalışanlarının ve reklamverenlerin
başarılarını belgeleyip, ödüllendirmektir. Kırmızı Ödülleri,
sadece gazete ve dergi reklamları arasında yapılan bir
yarışma olarak hayata geçmesi sebebiyle, Türkiye’de bir
ilktir. Kırmızı Ödülleri 2010 yılında, Türk reklam sektörü
adına önemli bir adım atmış ve sadece Anadolu’da
yerleşik reklam ajanslarının katılabildiği Kırmızı Bölge’yi
başlatmıştır. İstanbul dışındaki reklam ajanslarının
katılabildiği Kırmızı Bölge ile her reklamcıya kendi kentinde
ulaşılmaya başlanmıştır. 2015 yılında 12.’si düzenlenen
Kırmızı Ödülleri, yıllar içinde gelişmiş ve günümüzde
online mecrayı da kapsar hale gelmiştir. Bu sene
gerçekleşen Kırmızı Ödülleri’nde hem Kırmızı Bölge, hem
de Kırmızı Ödülleri aynı gün sahiplerini bulmuş, toplam 44
kategoride ödül verilmiştir.
SIGN OF THE CITY AWARDS: Türkiye ekonomisi için
büyüme ve istihdamda güçlü sektörler arasında yer alan,
yabancı sermaye için de cazip yatırım alanı haline gelen
inşaat ve gayrimenkul sektörüne değer katmak ve “Kentsel
Dönüşüm” sürecine katkı sağlamak için 2014 yılında ilk
defa düzenlenmiş olan Sign of the City Awards, sektörün
deneyimli isimlerinden oluşan jürisi, oylama sistemi ve
ödül kategorileri ile fark yaratmıştır. Sektöre ve geleceğe
değer katan markaların gösterdiği yoğun ilgi ve katılım ile
daha ilk yılında sektör tarafından benimsenen Sign of the
City Awards, 2. yılında da yoğun ilgi ve katılım görmüştür.
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HÜRRİYET, DİJİTAL DÜNYADA
REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNÜ
KORUMAK VE BU ALANDAKİ
GELİRLERİNİ ARTIRMAK ÜZERE
İŞ MODELİNİ VE SÜREÇLERİNİ
YAPILANDIRMIŞTIR.

TEKNOLOJİ YÖNETİMİ
Teknolojik yetkinliğini kanıtlamış bir marka
Hürriyet, teknolojideki yetkinliğiyle Hürriyet Dünyasını,
dijital dünyanın yeni kurallarına uygun hareket edebilen,
yazılı basının yanı sıra web ve mobil dünyada da liderliğini,
başarılarını ve gelirlerini artırarak devam ettirebileceği bir
noktaya taşımak amacındadır.
Teknolojiye dokunan tüm noktalarda yenilikçi, trendleri
takip ve adapte eden bir yaklaşımla hareket eden Hürriyet,
yeni teknolojilere ve süreçlere açık, hızlı, dinamik, genç
bir teknoloji ekibi oluşturmuş; dijital dünyada rekabet
üstünlüğünü korumak ve bu alandaki gelirlerini artırmak
üzere iş modelini ve süreçlerini yapılandırmıştır. Bu
doğrultuda Hürriyet;
• Ekosistemi, hızlı hareket edebilmek ve yeni fikirlerle
beslenmeyi sağlayacak şekilde genişletmektedir.
Bu çerçevede, startup ve girişimcilerle yeni projeler
yaparken, aynı zamanda global büyük firmalarla da ürün
ve teknolojik vizyonlarından fayda sağlayacak şekilde
sürdürülebilir bir ilişki ve işbirliği ortamı yaratmaktadır.
• Tüm BT operasyonlarını ölçülebilir bir yaklaşımla verimli,
maliyet duyarlı ve çevik yönetebilmek adına gerekli
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100
2015 YILINDA
HAYATA
GEÇİRİLEN
100’ÜN
ÜZERİNDE BT
PROJESİ
altyapı ve süreç değişimlerini hayata geçirmektedir.
Sanallaştırma, konsolidasyon, kapasite ve network
optimizasyonu gibi altyapıya yönelik verimlilik
çalışmalarıyla sağlanan tasarrufları, dijitalde gelir
getirecek yeni işlere yönlendirmektedir.
2015 yılında BT süreçleri, günümüz teknolojilerine hızlı
cevap verecek şekilde organizasyonel olarak yeniden
yapılandırılmıştır. BT yönetiminde profesyonellik seviyesi
yükseltilirken, en iyilerle çalışabilmek amacıyla doğru
yetenekleri kuruma kazandırmaya odaklanılmış, konu ile
ilgili çeşitli teknolojik yarışmalar (Hackathon) düzenlenip,
söz konusu yarışmalarda derece elde eden adayların
şirkete kazandırılması sağlanmıştır.
BT iş yapış yöntemlerinde de değişikliğe gidilip,
yapılanmanın dijital dönüşüm liderliğinde daha çevik, daha
hızlı ve bireysel / kurumsal açıdan daha verimli olması
sağlanmıştır.
Kurumun artan ve çeşitlenen çok sayıda iş ihtiyaçlarını en
iyi, hızlı ve uygun maliyetlerle karşılayacak şekilde çevik
proje geliştirme metotları ile test, proaktif izleme, analiz
süreçleri uygulanmaya başlanmış ve 2015 yılında 100’ün
üzerinde proje hayata geçirilmiştir.

BIG DATA SAYESİNDE HEDEFLİ REKLAM GÖSTERİMLERİNİN
BAŞLAMASIYLA BİRİM GÖSTERİM FİYATLARINDA ARTIŞ YAKALANIRKEN,
DAHA ETKİN ENVANTER YÖNETİMİNE GEÇİLMEKTEDİR.

Yapılan teknik geliştirmelerin katkısıyla portalların arama
dostu yapılara kavuşturularak, arama motorlarındaki
görünürlükleri artırılmıştır. Sosyal medya kanallarında
içeriklerin daha fazla kişiye ulaştırılarak, mobil
uygulamaların daha fazla indirilmesi; ayrıca arama
motorlarında kullanıcıların aramalarını karşılayacak
sponsorlu sonuçların gösterilerek, trafiklere katkı
sağlanmıştır.

BIG DATA

Önümüzdeki dönemde, teknik geliştirmelerle arama
motorlarındaki görünürlüklerin artırılmasına devam
edilirken, hem iç trafiğin hem bütçeli trafiklerin katkısı
ile sadakat kanallarının güçlendirilerek, tekrar eden
ziyaretlerin artırılması da planlanmaktadır.

Sektörünün lideri konumunda bir firma ile yapılan işbirliği
sonucunda, 2015 yılında toplanmaya başlanan Hürriyet
Dünyası, okurlarının web siteleri ve diğer kanallardaki
her türlü hareket verisi analiz edilerek demografik ilgi ve
eğilim tahminleme modelleri geliştirilmiş, modellemeler
sonucunda ise kullanıcı segmentleri oluşturulmuştur.
Söz konusu veriler yardımıyla web siteleri, içeriklerin
tüketimine göre önerilerde bulunabilen ve sürekli
öğrenebilen akıllı siteler haline getirilmektedir. Gerçek
zamanlı olarak kullanıcıların davranışlarına en uygun
reklam / içerik ve ürün sunulabilmesini ve tüketilmesini
sağlayacak bir platform oluşturulmaktadır. Hedefli reklam
gösterimlerinin başlamasıyla birim gösterim fiyatlarında
artış yakalanırken, daha etkin envanter yönetimine
geçilmektedir.

2015 yılında öne çıkan teknolojik çözümler; içerik
yönetim sistemi (CMS), bayi sadakat sistemi, büyük veri
ve segment edilmiş reklam gösterimi, her platformda yer
alan mobil uygulamalar olurken, medya dünyasında farklı
deneyimler sunma başarısı sürdürülmüştür.

Büyük Veri & Segment Edilmiş Reklam
Gösterimi ile noktasal hedef
2015 yılında, büyük verinin en etkin şekilde gelire ve
müşteri memnuniyetine dönüştürülme strateji ve planları
oluşturulmuştur.
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BAYİ SADAKAT PROJESİ İLE OKUR
SADAKATİ KUVVETLENDİRİLEREK,
DAHA YÜKSEK SATIŞ
YAPAN BAŞBAYİLER VE SON
SATICILAR ÖLÇÜMLENMİŞ VE
ÖDÜLLENDİRİLMİŞTİR.

SATIŞ-DAĞITIM
Bayi Sadakat Projesi ile satışlarda artış
sağlanmıştır.
Hürriyet, bayi ve son satıcılarını daha çok satmaya teşvik
etmek ve Hürriyet gazetesini daha görünür kılmak için
bir bağlılık projesi geliştirmiştir. Proje ile okur sadakati
kuvvetlendirilerek, daha yüksek satış yapan başbayiler
ve son satıcılar ölçümlenmiş ve ödüllendirilmiştir. Söz
konusu proje, İstanbul, İzmir, Ankara dahil 23 büyük ilde,
64 başbayi ve 12.343 son satıcı ile yürütülmektedir. Proje
ile toplam gazete satışı artırılırken, projeye iş ortaklarının
dijital platformlardan ve call center üzerinden erişimi
sağlanmıştır. Hazırlanan dijital karar destek raporlama
ara yüzlerinden hızlı ve doğru kararlar alınarak, proje
sağlıklı şekilde yürütülmüştür. Proje ile iş ortaklarını
daha yakından tanıma imkanı doğmuş; bayi davranışları,
ürün satış, yol ve yöntemleri belirlenirken, yaşam boyu
değer analizi yapılmaya başlanmıştır. Veriler çerçevesinde
gruplandırılan iş ortakları, satış kampanyaları ve ürünlerle
ilgili sürekli bilgilendirilmiştir. Tüm bayi ve son satıcı
ağında olumlu tepkiler alan proje, iş ortakları ile bağların
güçlendirilmesi sonucunda gazete satış rakamlarına her ay
pozitif bir artış olarak yansımıştır.
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12.343
BAYİ SADAKAT
PROJESİ
KAPSAMINDAKİ
SON SATICI
ADEDİ

Yok satış oranının azaltılması ile okur
memnuniyeti daha üst seviyelere
çıkarılmıştır.
Gazete dağıtım ağındaki dinamikler, analitik bakış açısıyla
incelenirken, satışa etki eden faktörlerin irdelenmesi ve
dağıtım optimizasyonunun sürecin parçası olarak ele
alınması hedeflenmiştir. Bu sayede, ağırlıklı yok satış
oranlarında iyileşme kaydedilmiş; bulunurluk ve okur
memnuniyeti de daha üst seviyelere çıkarılmıştır.
Tüm bu çalışmaların neticesinde, Hürriyet gazetesi 2015
yılında, gazete tezgah satışı pazar payını artırmıştır.

DPC, TEKNOLOJİSİ, MAKİNE
PARKI VE İNSAN GÜCÜ İLE 2015
YILINI YİNE ÜLKEMİZDE LİDER,
AVRUPA DA İSE İLK SIRALARDA
BİTİRMİŞTİR.

sayısı, lokasyonları ve her lokasyondaki makine parkı,
DPC’nin rakipleri karşısındaki en önemli rekabet gücüdür.
Özellikle Antalya ve Trabzon lokasyonları, baskı yaptırmak
isteyen yayınevlerinin tercih ettikleri bölgeler olmuşlardır.
Artan nakliye maliyetleri ve internet gazeteciliğinin son
derece hızlı geliştiği günümüzde, baskılı gazetelerin
zamanında okuyucuya ulaşma gerekliliği bu lokasyonları çok
değerli kılmıştır.
2015 yılında DPC, farklı merkezlerde; 6 ulusal markanın
baskısını portföyüne katarak rekabette arayı açmıştır. Tüm
tesislerde günlük basılan ürün çeşidi 2015 yılında 17’ye
çıkmıştır.

BASKI VE DAĞITIM
En son teknolojiyi yansıtan baskı tesisleri
Gazetecilik, matbaacılık, reklam, ilancılık ve internet
yayıncılığı alanlarında faaliyet gösteren Hürriyet’in; İstanbul,
Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Trabzon ve Almanya’da olmak
üzere 7 tane basım tesisi bulunmaktadır.
Hürriyet Grubu gazetelerinin basımını üstlenen DPC
Tesisleri, Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve
Trabzon’da konumlanmıştır. Yurt dışındaki baskı faaliyetleri
ise, Hürriyet Almanya Şubesi (Hürriyet Zweigniederlassung
GmBH) bünyesinde Frankfurt’ta yürütülmektedir.
Doğan Printing Center (DPC) Tesisleri’nde Hürriyet
Gazetesi, Hürriyet Daily News ve eklerinin yanı sıra
sözleşmeli olarak Grup içi ve Grup dışı gazeteler ve eklerinin
günlük, haftalık, aylık bazlarda basımı yapılmaktadır.
DPC, teknolojisi, makine parkı ve insan gücü ile 2015
yılını yine ülkemizde lider, Avrupa da ise ilk sıralarda
bitirmiştir. Hürriyet, dünyadaki en son coldset ve heatset
baskı trendlerini, verimlilik artırıcı projeleri ve daha kaliteli
hammadde kullanımlarını takip ederek, hizmet kalitesini en
üst düzeyde tutmayı başarmıştır.
2015 yılı, DPC’nin Grup dışı müşterilerini artırarak yayınevi
portföyünü geliştirdiği başarılı bir yıl olmuştur. Baskı tesisleri

2015 yılı DPC için maliyetlerin kontrolü ve verimlilik artışı
anlamında çok yol kat edilen bir yıl olmuştur. Gelişen baskı
portföyü ve artan döviz fiyatları ile üretim yeniden optimize
edilerek maliyet kontrolü sağlanmıştır.
• 2014 yılında başlayan az kimyasallı kalıba geçiş süreci,
2015 yılı ortasında tamamlanmıştır. Bu sayede hem
ciddi bir kimyasal tasarrufu, hem de çevre duyarlılığı
konusunda kayda değer bir adım atılmıştır. 2015 yılında
kalıp hazırlama işleminde az kimyasallı kalıp kullanımına
geçilmesiyle bu yılın sadece son 6 ayında 39.000 euro
kimyasal tasarrufu yapılmıştır. Bu rakam yıllık 80.000
euro olarak planlanmaktadır.
• 2015 yılında, sayfa geçiş sistemine entegre edilen
yazılım sayesinde sayfa başı renkli mürekkep tüketimi
%12,7 azalmış; bu sayede yıllık 490.000 euro mürekkep
tasarrufu yapılmıştır.
• 2015 yılında yapılan fiyatlandırma çalışmaları ve yeni
sözleşme yapılan baskılar sayesinde DPC fason baskı net
kârı bütçe rakamları ile %59 artış kaydederek 29.796.926
TL olmuştur.
• 2015 yılı sonlarında projelenen ve 2016 yılının üçüncü
çeyreğinde tamamlanması planlanan kalıp projesi
sayesinde maliyet ve üretim verimliliğinde gelişmeye
devam edilmektedir.
• DPC genelinde yapılan verimlilik çalışmaları neticesinde
iş yapış süreçleri yeniden gözden geçirilmiş ve yapılan
çalışma neticesinde personel sayısı 2014 yılına göre
kadroda 54, taşeronda 33 kişi azaltılmıştır.
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Hürriyet Gazetesi

Hürriyet Yan Yayınlar

Hürriyet gazetesi, kurulduğu 1948 yılından bu yana etik
kurallara bağlı çağdaş yayıncılık anlayışıyla Türk basınında
iyi gazeteciliğin ve güvenilirliğin simgesi olmaktadır.
Hürriyet özgün habercilik anlayışı, basılı ve dijital
mecralarda sunduğu zengin içeriği ve hayatın her rengini
yansıtan ekleriyle okurlarının dünyasında yeni pencereler
açmaktadır. Hürriyet Dünyası, 2015 yılsonu itibarıyla
BİAK (Basın İzleme Araştırma Komisyonu) raporuna göre,
her gün 1,3 milyon kişiye erişen bir gazete olmanın yanı
sıra, web, cep, tablet ve sosyal medya kanallarıyla günde
2,7 milyondan fazla ziyaret alan büyük bir dünyadır.

Hürriyet okurunun hafta sonu keyfi “Hürriyet
Cumartesi”yle başlamakta; gazete ile sinemadan müziğe,
stilden teknolojiye yeni trendler ve güncel gelişmelerin
takip edilmesine olanak tanınmaktadır. Hürriyet
Cumartesi, yenilenen tasarımı ve zengin içeriği ile kent
yaşamı için bir rehber niteliği taşımaktadır.

Hürriyet, 2016 yılında da, her zaman olduğu gibi
habercilikteki liderliğini sürdürecektir. Tarafsız ve ilkeli
gazeteciliği ile basın sektörünün en güçlü katılımcısı olarak
daha uzun yıllar öncülüğünü korumaya devam ederken,
web, cep, tablet ve gelecekte ortaya çıkabilecek tüm yeni
platformlarla okuyucusuna dokunabilen, anlayabilen,
güncel taleplere cevap verebilen en önemli marka
olma konumunu güçlendirerek sürdürecektir. Farklı yaş
gruplarına ve farklı ilgi alanlarına yönelik özel içeriklerin
üretildiği onlarca farklı platformun bulunduğu Hürriyet
Dünyası, bu yönüyle okuyucularının olduğu kadar reklam
verenler için de birinci tercih olma iddiasından asla
vazgeçmeyerek tüm paydaşlarına değer katmaya devam
edecektir.

Türkiye’nin ailece okuyabileceği ve Hürriyet’in hafta
sonu gazetesi olan “Hürriyet Pazar” da, ünlü isimlerle
söyleşiler, özel haber dosyaları, mizah ve güncel yazılar
yer almaktadır. Hürriyet Pazar’ın yazar kadrosunda; Gülse
Birsel, Mehmet Yaşin, Vedat Milor, Ayşe Arman gibi
alanının en ünlü ve başarılı isimleri bulunmaktadır.
“Hürriyet Keyif”, Hürriyet’in pazar günleri yayınlanan,
İstanbul, Ankara ve İzmir’de dağıtılan televizyon, sinema
ve kültür sanata ilişkin ikinci ekidir. Hürriyet Keyif’te sanat
haberleri, vizyondaki film eleştirileri, yeni çıkan kitaplar ve
televizyon dizilerine ilişkin yorumlara yer verilmektedir.
“Hürriyet Seyahat”, Hürriyet’in pazar günleri yayımlanan
gezi ve kültür gazetesidir. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir
yanından detaylı seyahat yazıları, Ayhan Sicimoğlu, Saffet
Emre Tonguç gibi uzman kalemlerin tavsiyeleri, okurların
kendi gözünden kaleme aldığı seyahat yazılarıyla, tatile ve
yola çıkmaya hazır her insana hitap eder.
Magazin ve yaşam gazetesi “Kelebek”, 44 yıldır Hürriyet
okurlarını gündelik hayatın stresinden uzaklaştırarak
hayatlarına renk katacak içerikler sunmaktadır. Melis
Alphan, Cengiz Semercioğlu, Onur Baştürk, İzzet Çapa
gibi usta kalemlerin yazar kadrosunu oluşturduğu Kelebek,
magazinden modaya, gece hayatından televizyon
dünyasına kadar pek çok konuda en güncel haberleri
okurlarla buluşturmaktadır.
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Hürriyet Daily News
1961 yılında Turkish Daily News adıyla başlayan ve
“Dünyanın Türkiye’ye açılan penceresi” anlayışıyla kurulan
“Hürriyet Daily News”, Türkiye ve bölge için öncü, yol
gösterici, lider bir haber kaynağı olmuştur. 2000 yılında,
Doğan Grubu bünyesine katılan Turkish Daily News,
Hürriyet Daily News adıyla yayın hayatına devam
etmektedir. 55 yıldır tarihe tanıklık eden Türkiye’nin en
köklü İngilizce gazetesi Hürriyet Daily News, kendisini
sürekli yenileyen, dinamizmini kaybetmeyen bir gazetedir.
2015 yılında gazetenin satışı %21 artışla günlük ortalama
5.361 adet olmuştur. Rakiplerinin tezgah satışındaki
düşüşüne karşın Hürriyet Daily News’in tezgah satışı %1,9
artış göstermiş; abone satışı ise %27,5 artmıştır.

Hürriyet Daily News yalnız basılı değil, elektronik ortamda
da yükselmekte ve yalnızca Türkiye’nin değil, bölgenin
belli başlı haber kaynaklarından biri olma özelliğini
güçlendirmektedir. Bloglar ve sosyal ağlarla da beslenen,
okurun politikadan sanata, ekonomiden teknolojiye,
spordan gündelik hayata kadar her şeyi bulabildiği
www.hurriyetdailynews.com sitesinde “yeni”, “güncel” ve
“son dakika” uyarılarıyla yayınlanan haberler sayesinde
okurlar anlık olarak taze ve doğru habere ulaşabilmektedir.
Facebook ve Twitter’da hesapları ile sosyal medyada da
bulunan Hürriyet Daily News; mobil ve sosyal medya
araçlarını da daha fazla kullanarak daha geniş çevrelere
ulaşma hedefinde hızla ilerlemektedir.

Hürriyet Daily News gazetesinin dağıtım süreçleri 2015
yılında optimize edilmiş ve yok satış oranı 2014’e kıyasla,
%14 iyileşerek ortalama %8,8 olarak gerçekleşmiştir.
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Hurriyet.com.tr
Hürriyet, basılı medyadaki liderliğini internet
haberciliğinde de sürdürmeyi iş hedeflerinin arasında
görmektedir. Bu amaçla, 1997 yılında yayın hayatına
başlayan hurriyet.com.tr, Türkiye’de internete taşınan ilk
gazetelerden biri olmuştur. 2000 yılından itibaren site,
Hürriyet Gazetesi’nin yayını olmanın ötesine geçerek gün
içindeki gelişmeleri 24 saat aralıksız duyuran bir haber
ana kapısı olarak hizmet vermeye başlamıştır. Hurriyet.
com.tr 2009 yılı sonunda Web TV, astroloji vb. kanallar
geliştirerek başlattığı açılımları, 2010’da Bumerang,
Yazarkafe gibi interaktif servisler ve mobilde birçok yeni
ürünün geliştirilip yayına alınması ile sürdürmüştür. 2014
yılında sosyal bir haber platformuna dönüşen Hurriyet.
com.tr, mobil ve e-gazete’de gerçekleştirdiği yenilikler ve
sosyal medyadaki öncü yaklaşımı ile dijitalde öncü olmaya
devam etmiştir.
Hurriyet.com.tr, okurlarının haberlerini kişiselleştirme,
mesajlaşma, paylaşım yapma ve yazarlarla iletişim
kurmalarını sağlayan uygulamalarıyla Türkiye’de ve
dünyada bir ilk’e imza atarken, 2014 sonunda 1 milyon
üyeye ulaşılmıştır.
Hurriyet.com.tr’de Kasım 2015 seçimlerinin sonuçlarının
açıklanması için geliştirilen interaktif haritalı seçim sonuç
sayfası rakiplere göre farklılık yaratan bir uygulama
olmuştur. Türkiye genelinden ilçe detayına kadar kolay
ve net bir şekilde karşılaştırma yapan uygulama, kullanıcı
deneyimi konusunda örnek bir sayfa teşkil etmiştir.
Hurriyet.com.tr 2015 yılı boyunca dijital yayıncılıktaki
gücünü korumuş ve yılsonu itibarıyla yaklaşık günlük
2,7 milyon, aylık 43 milyon tekil ziyaretçiye ulaşmıştır.
Günlük sayfa gösterim ortalaması 40 milyon sınırındadır.
Sosyal medyada da beğeni ile takip edilen Hurriyet.com.tr,
Türkiye’nin içerikleri en çok paylaşılan haber sitelerinden
biridir.
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Kullanıcısına, tüm cihazlardan erişim sağlamayı ilke edinen
Hürriyet; 2015 yılında da Apple Watch’daki ilk Türk
uygulama olmuştur. Tüm kanallardan okurlarına ulaşan
Hurriyet.com.tr, sosyal medya üzerindeki takipçi sayısı
düzenli olarak artmaktadır.
Hürriyet, tablet ve mobil cihazlardan erişim sağlanan
e-gazete uygulamasına 2015 yılında web’de de verimli
kullanılabilir hale gelmiştir. Ayrıca Hürriyet e-gazete
uygulaması için bulmaca özelliği geliştirilerek eklenmiştir.
Geliştirilen Hürriyet e-gazete uygulamasının 2015 yılında
günlük abone ortalaması, yaklaşık 12.000 olmuştur.

Radikal.com.tr

Radikalblog.com

Siyasetten teknolojiye, kültür sanattan eğlenceli liste
haberciliğine, otomotive kadar geniş bir yelpazede derin
ve bağımsız bilgiye ulaşmak isteyenlerin tercihi Radikal,
her dönem Türk medyasında yeniliklerin öncüsü olmuştur.

Teknolojiden günlük hayata, politikadan sanata her konuda
ilginç kalemler Radikal Blog’da yazmaktadır. Birçok farklı
fikir bu portalda buluşmakta, internetin yeni kahramanları,
gündeme Radikal Blog’da yön vermektedir.

Radikal gazetesi, Ekim 2010 tarihinden itibaren Türk
basınını yeni boyut, yeni içerik ve yeni bir gazetecilik
anlayışı ile tanıştırarak Hürriyet Grubu altında
yayımlanmaya başlamıştır. Uzun bir araştırma ve
çalışma sürecinin ardından Aralık 2013 itibarıyla “önce
dijital” stratejisini benimseyen Radikal; daha hızlı, daha
yenilikçi ve daha sade bir tasarım ile dijital bir gazeteye
dönüşmüştür. Dijitalde başarılı olan Radikal, Haziran
2014 yılı itibarıyla yoluna sadece “dijital’’ olarak devam
ederek Türkiye’nin en etkili, en sosyal dijital gazetesi haline
gelmiştir.
Radikal Mobil uygulaması ile sektörde öncü olacak
yeni bir uygulamayı hayata geçiren Radikal’in mobilden
takip edilme oranı rakiplerine göre çok yüksektir. Bunun
yanında sosyal medyada en çok takip edilen ve paylaşılan
haber sitelerinden biri olmakta ve RadikaList kategorisinde
hazırladığı liste haberleri ile okuyucularının beğenisini
kazanmaktadır.
Radikal Şimdi özelliğinin geliştirilmesiyle çok veri içeren
gündem konuları için interaktif bir yapı oluşturulmuştur.
Bu özellik iki seçimde de aktif bir şekilde kullanılmış ve
beğenilmiştir.
2015 yılında günlük ortalama 1 milyon UV’ye sahip
olan Radikal, aylık 16,2 milyon UV, 168,6 milyon PV’ye
ulaşmıştır.

Radikal Kitap
Edebiyat ve yayıncılık dünyasının en prestijli yayınlarından
Radikal Kitap, 13 yılı aşkın süredir Radikal okurlarıyla
buluşmakta ve edebiyat dünyasının nabzını tutmaya
devam etmektedir. Bireysel okurların yanı sıra kitabevleri
ve yayınevleri tarafından takip edilmesi de Radikal Kitap’ın
başarısının kanıtı olmuştur. Radikal Kitap’ın başarısının
arkasındaki en önemli değerleri; yazı işlerinin içeriğine
oluşan güven, zenginlik ve haber/reklam oranının optimum
seviyede tutulması ve haftalık belirli bir günde düzenli
olarak Hürriyet gazetesi ile yayınlanmakta olmasıdır.
Fuarlardan edinilen bilgiler, yayınevlerinden alınan
görüşler ve yıllık reklam geliri değerlendirmeleri, Radikal
Kitap’ın markalar ve okurlar tarafından sektördeki diğer
kitap ekleri arasında da en çok aranan eklerden olduğunu
göstermektedir.
Radikalkitap.com ile okurlar, kendi kütüphanelerini ve
okuma listelerini oluşturabilmekte, kategorilere ayrılmış
kitapları inceleyip, yorum yapabilmektedir.
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Hürriyet TV

Bigpara.com

Hürriyet TV, haber ve viral videoların yanında stüdyoda
ürettiği yeni format ve özgün video içerikler ile
kullanıcılarına sadece sitesinden değil Facebook ve
Youtube gibi farklı dağıtım kanallarından ulaşarak,
etkinliğini artırmıştır. Ayrıca, display gelir modellerinin
dışında markaların içerik pazarlama ihtiyaçlarına video
formatı üzerinden cevap verecek modeller sunulmaya
başlanmıştır.

2015 yılı içinde aylık ortalama 8 milyon ziyaret alan
Bigpara.com mobile kayan kullanıcıların ihtiyaçlarına
native çözümler getirmek üzere mobil uygulamaları yayına
almıştır. Bigpara.com, Borsa İstanbul ile yaptığı anlaşma
ile mobil uygulamalarında BIST verilerini abonelik ile
lisanslamaya ve Foreks ile yaptığı işbirliği ile yatırımcılara
uygulama üzerinden al/sat yapma imkanı sunmaya
başlamıştır.
2015’in en önemli gelişmeleri web altyapısının tamamen
yenilenmesi ve geliştirilen mobil uygulamalarda iki yeni
mobil gelir modelinin hayata geçmesi olmuştur. Bigpara.
com standart ve reklamsız olmak üzere lisans abonelik
paketlerini sunarken AK Yatırım işbirliği ile de yatırımcılara
işlem yaptırma imkanı veren al/sat havuzunu açmıştır.
B2C Reklamsız abonelik gelir modeli Hürriyet için ilk
defa denenen bir model olması itibarıyla de ayrı bir önem
taşımaktadır. Güncel olarak abonelerin yaklaşık %40’ı
bu paketi tercih etmiştir. Bigpara.com 2015’te toplam
gelirini %56 artırırken, karşılığında da önemli ilerleme
kaydetmiştir.
Mobil uygulamaların kullanıcıların ihtiyaçları
doğrultusunda geliştirilmeye devam edilmesi, abonelik
kurgusuna yeni özelliklerin eklenmesi (analiz vb. ücretli
içerikler), abone sayılarının büyütülmesi ve android
pazarındaki pozisyonun güçlendirilmesi konusundaki
çalışmalar devam etmektedir.
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Hurriyetaile.com

Mahmure.com

Hurriyetaile.com, “Ailenizin Başucu Rehberi” sloganıyla
anne-babaların 7/24 ihtiyaç duyabileceği sağlık, psikoloji,
eğitim gibi temel konulardaki güvenilir içeriği ile yayın
yapmaktadır. Aylık ortalama 4 milyon ziyaret ile rakipleri
arasındaki açık ara liderliğini devam ettiren Hurriyetaile.
com, takipçilerine özel içerik ve servisler sunma amacı
doğrultusunda önemli bir adım atarak kişiye özel mailing
servisini başlatmıştır.

www.mahmure.com web sitesi, aylık ortalama 5
milyon ziyaret ile kadın kitleye yönelik yayıncılığını
sürdürmektedir. Türkiye’nin en eski kadına yönelik online
yayını olarak rekabet ve reklamveren nezdinde önemli bir
yere sahiptir. Söz konusu web sitesi 2015 yılında, içerik
pazarlaması için markalara özel çözümler sunmaya devam
etmiştir. Kelebek ile birleşme projesi nedeniyle, 2015
yılında ürün ve teknoloji anlamında herhangi bir yatırım
yapılmamıştır.
Moda-güzellik, aşk-ilişkiler, cinsel sağlık, astroloji gibi
konularda özellikle genç kadın kitleye ulaşmak için online
ve offline etkinlikler düzenlenmesi; üniversiteler başta
olmak üzere kitleyi genişletme yönündeki çalışmaları
devam etmektedir.
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Hurriyetemlak.com

Yenibiris.com

Hürriyet gazetesinin online emlak platformu olarak 2006
yılında kurulan hurriyetemlak.com, emlak sektörünün
uzman portalıdır. Emlak sektörünü tek bir çatı altında
toplayan hurriyetemlak.com; geniş ilan portföyü,
güncel haberleri, yenilikçi ürünleri ve projeleri ile emlak
sektörünün nabzını tutmaktadır. Hurriyetemlak.com’un
2015 yılı sonu itibarıyla aylık ortalama 4,6 milyon tekil
ziyaretçisi vardır.*

Online insan kaynakları alanında lider sitelerden biri olan
yenibiris.com, 2014’te de teknolojik yenilikleri yakından
takip etmiştir. Yenibiris.com’un 2015 yılı sonu itibarıyla
aylık ortalama 2,6 milyon tekil ziyaretçisi vardır.*

*2015 yılı Google Analytics verilerine göre hesaplanmıştır.
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* 2015 yılı Google Analytics verilerine göre hesaplanmıştır.

Yakala.co

Hurriyetoto.com

Bireysel kullanıcıların bütçesine katkı yaparken uygun
fiyatlarla yepyeni deneyimler yaşamasını sağlayan Yakala.co,
firmalar için en etkili reklam ve satış mecralarından biridir.

Gelişmekte olan bir otomotiv sektörü platformu olan
hurriyetoto.com, ilan ve ziyaretçi sayısını artırmaya 2015
yılında da devam etmiştir.

“Fırsat Sitesi” modeliyle yolan çıkan ve hem lokal firmaların
hem de uluslararası markaların “e-ticaret ve reklam
platformu” haline gelen yakala.co, turizm ve eğlence
sektöründen güzellik merkezlerine, kültürel aktivitelerden
yeme-içmeye varıncaya kadar pek çok alanda indirimli
olanaklar sunmaktadır. Yakala.co ile firmalar, potansiyel
müşterilerine seslenme ve onlarla tanışma imkanı bulurken
bireysel kullanıcılar merak ettikleri hizmetleri uygun fiyata
deneyimleme şansını yakalamaktadır.
Yakala.co, kendisini sürekli yenileyen, hızlı ve güvenli yapısıyla
istikrarlı büyüme ivmesiyle sektör liderliğini sürdürürken
modelini de geliştirmekte ve ileri taşımaktadır. Kurulduğu
2010 yılından bu yana gelirlerini her sene istikrarlı olarak
büyüten Yakala.co, 2015 yılında da %10’un üzerinde ciro
artışı ve %20’in üzerinde gelir artışı elde etmiştir.
Yakala.co, 2015 yılında 420.000’inüzerinde kupon satarak
üyelerinin bütçesine önemli katkı yapmıştır.
2015 yılı boyunca 8.400 adet yeni fırsat yayına alınarak
üyelerle buluşturulmuş, yepyeni tecrübeler edinmeleri
sağlanmıştır.

Ekolay.net
Hizmet sektörünün yeni gözdesi olarak 2014’te yayına
girmiş olan ekolay.net, sadece İstanbul’da 13.000’den
fazla firmayı bünyesinde barındırmaktadır.

Yakala.co ailesine 2015’te yeni 230 bin üye katılarak Yakala.
co’nun sunduğu hayatı güzelleştiren kampanyalardan
yararlanma imkanı bulmuşlardır.
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YURT DIŞI FAALİYETLERİMİZ

30 YAYIN
HÜRRİYET ALMANYA
BASKI TESİSLERİNDE
DÖRT KITADAN, DÖRT
FAKLI ALFABEDEN
YEDİ DİLDE YAKLAŞIK
30 YAYININ BASKISI
GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.

15 bin
HÜRRİYET’İN
AVRUPA’DA
DAĞILTIDIĞI
SATIŞ NOKTASI
SAYISI
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HÜRRİYET ALMANYA
Federal Almanya’nın Frankfurt kenti yakınlarındaki
Mörfelden-Walldorf’ta kurulu yayın merkezi ve baskı
tesisiyle Avrupa’da da faaliyet gösteren Hürriyet,
1960’larda Avrupa’ya ilk işçi göçü başladıktan bir süre
sonra Almanya’daki okurlarıyla buluşmuştur. Hürriyet,
Avrupa baskıları ile Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarına
ve Türk kökenlilere en uzun süre hizmet veren Türk
gazetesidir. En yüksek erişim gücüne sahip olan Hürriyet,
Avrupa yayınlarında sadece habercilikle değil, sosyal
kampanyaları ile de öncülük etmektedir.
Aynı kompleks üzerinde yer alan modern matbaasında
basılan Hürriyet, yıllardır Avrupa’daki Türk gazete
pazarının lokomotifi durumundadır. Hürriyet, gazete
olarak Avrupa’da en fazla tanınan Türk markasıdır ve Axel
Springer Grubu’na bağlı dağıtım ağıyla Almanya çapında
yaklaşık 12 bin, diğer Avrupa ülkeleri ile birlikte 15 bin
noktada satışa sunulmaktadır.
Türkiye’nin en güçlü gazetesi Hürriyet, Avrupa’daki
baskı ve yayın çalışmalarını; Doğan Holding’in Avrupa’ya
açılan penceresi olarak faaliyet göstermek üzere 1999
yılında kurulan Doğan Media International GmbH
şirketinin çatısı altında sürdürmektedir. Hürriyet’in
Türkiye’deki pazar lideri konumunu Avrupa’ya da taşıyan
Doğan Media International, yayıncılığın dışında, Doğan
Grubu’nun Avrupa’nın önde gelen medya kuruluşlarıyla
olan ilişkilerinin kurularak sürdürülmesinde önemli bir
rol oynamakta, yeni iş modellerinin geliştirilmesine katkı
sağlamaktadır.

Dört kıtadan, dört faklı alfabeden yedi dilde yaklaşık
30 yayının baskısını gerçekleştiren baskı tesisi ise,
Hürriyet A.Ş.’nin Almanya şubesidir ve Dogan Media
International SA ile aynı adresi paylaşmaktadır. Tesiste,
Hürriyet gazetesine ek olarak, uluslararası günlük ekonomi
gazeteleri The Wall Street Journal, Nikkei ve The Financial
Times’ın Almanya ile çevresindeki ülkeler için hazırlanan
edisyonları, Avrupa’nın en çok okunan gazetesi Alman
Bild’in bölge edisyonları, Amerikan yayını Stars&Stripes
ile Japon Asahi’nin Kıta Avrupası edisyonları, Alman
atçılık sporuna yön veren Sportwelt, Arap dünyasından
Asharq Al-Awsat da basılmaktadır. Polonya’dan Info&Tips,
Çin temsilcisi China Daily, Rheinland-Pfalz bölgesinden
Rhein Hunsrück, ücretsiz yayınlar Trigonal, Güncel ve
Nokta ile kanaat önderleri arasında önemli bir kaynak
olarak kabul gören The Security Times ve New Europe
şubenin periyotlu üretimlerindendir. Bu yayınlarla birlikte
matbaada günlük 300 bin adedin üzerinde gazete,
Avrupa’da yaşayan okurları ile buluşmak üzere nakliye
şirketleri vasıtası ile bayilere gönderilmektedir.

TME
2007 yılında Doğu Avrupa’da birçok ülkede faaliyet
gösteren TME’nin %67,3’ü Hürriyet tarafından satın
alınarak o güne kadar bir Türk şirketinin gerçekleştirdiği
en büyük yurt dışı satın alımı olmuş, bu sayede Hürriyet
uluslararası bir şirkete dönüşmüştür.
2015 yılsonu itibarıyla, Hürriyet’in sermayesinde %78,57
oranında pay sahibi olduğu Trader Media East Ltd. (TME),
2014 yılı itibarıyla Macaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek
ve Sırbistan uzantılarını kapatarak Rusya, Ukrayna,
Belarus, Kazakistan’da faaliyet gösteren online ve yazılı
reklam yayıncısı bir şirket haline gelmiştir. Son yıllarda
süratle hayata geçirdiği yazılı basından online seri ilana
dönüş süreci hızla devam etmektedir.
TME’nin en önemli markaları arasında Rusya’nın en çok
bilinen medya markalarından İz Ruk Ruki ve Rusya’nın lider
online seri ilan web sitesi olan Irr.ru bulunmaktadır.
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İNSAN KAYNAKLARI

1.
HÜRRİYET DÜNYASI
İNSAN KAYNAKLARI’NIN
FACEBOOK SAYFASI
18.000, LİNKEDİN
ŞİRKET SAYFASI İSE
25.000 TAKİPÇİSİ İLE
MEDYA ŞİRKETLERİ
ARASINDA BİRİNCİ SIRADA
BULUNMAKTADIR.

Yeni neslin yeni ihtiyaçları, dijital dünya değerleri ve
değişen liderlik anlayışı çerçevesinde İnsan Kaynakları
2015 stratejisi; “Dijital Organizasyonun Konsolidasyonu ve
Güçlendirilmesi” ile “İş süreçlerinin Yeniden Tasarlanması”
temel başlıkları altında şekillenmiştir.
Söz konusu strateji çerçevesinde, kurum bazlı yönetim
yerine fonksiyon bazlı yönetim anlayışına geçilmiş ve dijital
yapı içindeki ilgili birimler için;
•
•
•
•

satış,
içerik,
bilgi teknolojileri,
pazarlama/ürün

fonksiyonları birleştirilerek, daha yalın bir organizasyon
yapısı oluşturulmuştur.
Dijital sektörün yapısı ve dinamikleri doğrultusunda,
karar ve iş süreçlerinin yeniden ve temelden tasarlanması
amacıyla “Değişim Mühendisliği” projesi geliştirilmiş ve
bu proje kapsamında değişik birimler tarafından yerine
getirilen bazı uzmanlaşmış görevler, tek bir süreç içinde
birleştirilmiştir.

2.376
2015 YIL SONU
İTİBARIYLA
TOPLAM
ÇALIŞAN SAYISI
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HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜRK LİRASI (“TL”) OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları aşağıdaki gibidir:
Raporlama tarihi itibariyle
gerçeğe uygun değer seviyesi
31 Aralık
2015

1. Seviye
TL

2. Seviye
TL

3. Seviye
TL

Yatırım amaçlı gayrimenkuller

86.937.106

-

86.937.106

-

Toplam

86.937.106

86.937.106

-

Varlıklar

Raporlama tarihi itibariyle
gerçeğe uygun değer seviyesi
31 Aralık
2014

1. Seviye
TL

2. Seviye
TL

3. Seviye
TL

Yatırım amaçlı gayrimenkuller

82.917.210

-

82.917.210

-

Toplam

82.917.210

-

82.917.210

-

Varlıklar

31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri, Grup’tan bağımsız bir
değerleme şirketi tarafından belirlenmiştir. Sahip olunan arsaların gerçeğe uygun değeri, emsal karşılaştırma yaklaşımı ve
varsayımı yöntemi kullanılarak, benzer emlaklar için gayrimenkullerin bulunduğu bölgede bu taşınmaz ile ortak özelliklere
sahip emsaller (karşılaştırılabilir örnekler) incelenerek belirlenmiştir.
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HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜRK LİRASI (“TL”) OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

DİPNOT 37 - DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR
Grup’un tamamına sahip olmadığı bağlı ortaklığı, TME’nin TFRS 12 uyarınca açıklanması gereken finansal bilgileri aşağıda
sunulmuştur. Bu finansal bilgiler grup içi eliminasyonlar öncesi tutarları göstermektedir.
31 Aralık 2015
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Toplam özkaynaklar

6.632.235
234.014.812
258.299.554
54.567.118
(61.885.424)
1 Ocak31 Aralık 2015

Hasılat
Giderler

58.060.942
(129.506.044)

Dönem Zararı

(71.445.102)

Dönem zararının dağılımı:
Ana ortaklık payları
Kontrol gücü olmayan paylar

(56.580.924)
(14.864.178)

Dönem zararı

(71.445.102)

DİPNOT 38 - RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Gelirler İdaresi Başkanlığı’na bağlı denetmenlerce gerçekleştirilen 2011 ve 2012 dönemlerine ait KDV incelemesi ile 2013
yılı ve 2014 yılı Ocak-Öart dönemini kapsayan mutad genel vergi incelemesi olmak üzere 2 adet inceleme sonucu tarh
edilen vergi aslı ve cezaları 2 Mart 2016 tarihi itibarıyla uzlaşma ile sonuçlandırılmıştır. Kesinleşen söz konusu iki inceleme ile
ilgili olarak vergi aslı, cezası ve faizlerini kapsamak üzere 2.170.270 TL karşılık ayrılmıştır.
Finansal Tabloların Onaylanması
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar 7 Mart 2016 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından
onaylanmıştır. Yönetim Kurulu dışındaki kişilerin finansal tabloları değiştirme yetkisi yoktur.
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