
 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

   

   

  

 

 

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 

 

01.01.2012 / 31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT 

 

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ 

Sayfa No: 2 

 

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 

 
 

 

 

 

a) Raporun dönemi : 01.01.2012 – 31.12.2012 Dönemi Faaliyet Raporu 

 

Ortaklığın Ünvanı  : İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi 

Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, 

murahhas  üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş 

tarihleriyle): 

 

Görevi Adı Soyadı Yetki Sınırları 

Görevlerinin Süreleri 

Başlangıç ve Bitiş       

Tarihi 

Yönetim Kurulu Başkanı   
Ahmet Mücahid 

Ören** 

Şirket’i Temsil ve İlzama 

Münferiden Yetkilidir. 
30.05.2012 *2015 

Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili ve Genel Müdür ve 

Genel Yayın Yönetmeni 

Nuh Albayrak 
Şirket’i Temsil ve İlzama 

Müştereken Yetkilidir. 
30.05.2012 *2015 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Mali İşlerden Sorumlu 

Murahhas Üye 

Ümit Künar 
Şirket’i Temsil ve İlzama 

Müştereken Yetkilidir. 
30.05.2012 *2015 

Yönetim Kurulu Üyesi  Muaviye Gül 
Şirket’i Temsil ve İlzama 

Müştereken Yetkilidir. 
30.05.2012 *2015 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Kurumsal Yönetim 

Komitesi Üyesi 

Orhan Tanışman 
Üye - Temsil ve İlzam 

yetkisi yoktur. 
30.05.2012 *2015 

Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa Ruşen   

Selçuk*** 

Üye - Temsil ve İlzam 

yetkisi yoktur. 
30.05.2012 *2015 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Kurumsal Yönetim 

Komitesi Başkanı 

Mehmet Remzi 

Esen 

Bağımsız Üye - Temsil 

ve İlzam yetkisi yoktur. 
30.05.2012 *2015 

 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Denetim Komitesi 

Başkanı 

 

Tolga Sönmez 

 

Bağımsız Üye - Temsil 

ve İlzam yetkisi yoktur. 

 

30.05.2012 

 

*2015 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Denetim Komitesi Üyesi 
Nazmi Örs 

Bağımsız Üye - Temsil 

ve İlzam yetkisi yoktur. 
30.05.2012 *2015 

 

*30.05.2012 tarihinde üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar 

vazife yapmak üzere seçilmiştir.  
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**25 Şubat 2013 tarihinde Sayın Ahmet Mücahid Ören’in İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 

Başkanlığı görevine getirilmesi dolayısıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 363’ncü maddesi uyarınca, 

yapılacak ilk şirket genel kurulunun onayına sunulmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev 

yapmak üzere Sayın Murat Odabaş Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 
 

***22 Ocak 2013 tarihinde Sayın Mustafa Ruşen Selçuk'un Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 

ayrılması sebebiyle yerine 2013/02 sayılı ve  22/01/2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak 

üzere Sayın Abdullah Tuğcu Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdür aynı kişi değildir.  

 
Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Aldıkları Görevler: 

 
AHMET MÜCAHİD ÖREN 
 

İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

İhlas Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

Kia-İhlas Motor San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

İhlas Haber Ajansı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

İhlas Oxford Mortgage İnş.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

İhlas Enerji Üretim Dağ.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

İhlas İnşaat Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

TGRT Haber TV A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

  
  
NUH ALBAYRAK 
 

İhlas Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

 
MURAT ODABAŞ 
 

İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

Plus Gayrimenkul Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

 
MUSTAFA RUŞEN SELÇUK 
 

İhlas Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

İhlas Haber Ajansı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

İhlas Enerji Üretim Dağ.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

TGRT Haber TV A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş. Koordinatör 

Kiler Alışveriş  Hizmetleri Gıda Sanayi ve  
Ticaret A.Ş.   

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
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Promaş Profesyonel Medya Reklam ve Film 
Pazarlama Hizmetleri A.Ş. 

Yönetim Kurulu Üyesi 

 
ORHAN TANIŞMAN 
 

İhlas Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

İhlas Haber Ajansı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

Alternatif Medya Görsel İletişim Sist.Ltd.Şti. Şirket Müdürü 

 
ABDULLAH TUĞCU 
 

İhlas Yayın Holding A.Ş. Finans Koordinatörü 

İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

İhlas Haber Ajansı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

İhlas Madencilik A.Ş.  Mali İşler Müdürü 

Promaş Profesyonel Medya Reklam ve Film 
Pazarlama Hizmetleri A.Ş. 

Yönetim Kurulu Üyesi 

 
TOLGA SÖNMEZ 
 

İhlas Yayın Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

İhlas Ev Aletleri A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Pelsan Aydınlatma San. ve Tic. Ltd. Şti. Finans Müdürü 

 
Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle haklarında 
verilmiş idari yaptırım ve ceza yoktur. 

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında 

çıkar çatışmaları yoktur.       

Yönetim Kurulu Üyelerine halen yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396.nci 

Maddeleri ile Şirketin konusuna giren ticari muamelelerde bulunma serbestîsi verilmiştir.                                                                                                        

%5’i aşan karşılıklı iştirak yoktur. 

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey 

yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya 

bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem 

yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi 

kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete 

sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurulda 

bilgi verilmektedir. 
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31 Aralık 2012 tarihi itibariyle devam eden dava ve icralara ait özet bilgiler aşağıdaki tabloda 

sunulmuştur: 

 Adet Tutar 

Şirket lehine yürütülen icra takipleri  80 2.410.401 

Şirket aleyhine yürütülen icra takipleri 2 34.077 

Şirket lehine açılmış, devam eden davalar 9 253.172 

Şirket aleyhine açılmış, devam eden davalar 36 568.357 

 
b) İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede 
meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, 
işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası:  

 
Şirketimizin faaliyet konusu,  günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya 

dönemsiz olarak Türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmua 
çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamaktır. 

 
Son dönemlerde gerek dünya gerekse ülkemizde baş gösteren piyasa dalgalanmaları ve yoğun 

rekabet ortamına rağmen, Şirket’imiz faaliyetleri arasında yer alan Gazete, Mecmua basımında 
sürekli yenilikler yaparak, bu sektörlerde kendine haklı bir yer sağlamıştır. 

 
Özellikle gelir kaynaklarının ilk sırasında bulunan Gazete; basım yayının içinde bulunduğu kriz 

dönemine rağmen, kaliteli ve modern yaşamın sürdürülebilirliği için daha kaliteli baskı ve Gazete 
çıkarmaya devam etmektedir.  

 
Eğitim Kültür konusunda Gazetemiz, dağıtmış olduğu CD ve kitaplarla bu konuya katkıda 

bulunmaya devam edecektir. 
 
c) İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları: 
 
Finansman Kaynakları  
İhtiyaç duyulan finansal kaynaklar, Şirket öz sermayesi ve yabancı kaynaklarla sağlanmaktadır. 

Maliyeti ve vergisel yükümlülükleri nedeniyle, daha kârlı olduğu durumlarda yabancı kaynağa 
müracaat edilmektedir.  

 
Tahsilât Riski 
Şirket’in tahsilat riski genel olarak ticari alacaklarından dolayı söz konusu olabilmektedir. Ticari 

alacaklar, şirket yönetimince geçmiş tecrübeleri ile birlikte piyasa koşulları ışığında 
değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrılmaktadır.  

 
Kur Riski 
Kur riski herhangi bir finansal enstrümanın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak 

değişmesinden doğmaktadır. Kurların TL lehine arttığı durumlarda (TL’nin yabancı paralar 
karşısında değer kaybettiği durumlarda), yabancı para riski oluşmaktadır. 

 
Likidite Riski 
Likidite riski, bir işletmenin finansal araçlara ilişkin taahhütlerini yerine getirmek için fon 

temininde güçlükle karşılaşma riskini ifade eder. Şirket aktif ve pasiflerinin vadesel dağılımını 
dengeleyerek likidite riskini yönetmektedir. 
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ç) Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar 
 
Yoktur. 
 
d) Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların yayınlanmasına dek geçen 

sürede meydana gelen önemli olaylar:  
 
Şirket’in 31.12.2012 tarihli finansal tabloları, Şirket Yönetim Kurulu tarafından 08.03.2013 

tarihinde onaylanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan finansal tabloları 
değiştirme gücüne sadece Şirket Genel Kurulu sahiptir. 

 
e) İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler 
 

2012’deki hedefimiz ise belli bir seviyeye getirdiğimiz editoryal kalitemizi daha da yukarı taşımak ve 
aynı zamanda bu kalite artışını daha geniş kitlelere duyurmaktır. 
 

f) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 

 

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 

Uygulanmasına İlişkin Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden şirketimiz açısından 

dönem içinde uygulanması zorunlu tutulan ilkeler uygulanmış olup, şirket açısından uygulanması 

zorunlu olmayanların uygulanabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 01.02.2013 tarih ve 4/88 

sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu formatında 

hazırlanan raporumuz yapılacak olan ilk Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 

Yayın hayatında 43. Yılını dolduran Türkiye Gazetesi’nin sahibi İhlas Gazetecilik A.Ş., kurumsal 

yönetim ilkelerine uyma çalışmalarına halka arzdan önce başlamış, kurumsal yönetim ilkelerine 

uygun olarak yönetim kurulunu düzenlemiş ve Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi’ni kurmuştur. Halka 

arzdan sonra ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine 

getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere “Sermaye 

Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip olan Abdullah Demirer görev yapmaktadır. 

Şirket tarafından, SPK’nın 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak 

yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında Şirket’te uyumlaştırma çalışmaları için hazırlıklara aynı 

tarih itibarıyla başlanmıştır.  

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanan tüm faaliyet raporlarında ve kurumsal web 

sitesinde ilkelere uyum gözetilmektedir. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi, paydaşlarını sürekli olarak 

güncel tutulan internet sitesi ile bilgilendirmektedir. 

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı farklı olan Yönetim Kurulu’nun üçte biri bağımsız 

üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu dahilinde oluşturulan komitelerden Kurumsal Yönetim 

Komitesi’nin Başkanı olarak bağımsız üyelerden Mehmet Remzi Esen, üye olarak Orhan Tanışman 

görev yapmaktadır. Tamamı bağımsız üyelerden oluşan Denetim Komitesi’nde ise Tolga Sönmez 

Başkan, Nazmi Örs üye olarak görev yapmaktadır. 
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Şirketimiz, ilkelere uyumda karşılaşılan problemleri tespit edip çözümler geliştirmede, ilkelere 

uyumu artırabilme ve gelişmeleri takip edebilme adına, eğitimler, seminerler ve diğer etkinliklere 

katılmaya çaba sarf etmektedir. 

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulamayan hususlardan kaynaklanan bir çıkar çatışması mevcut 

değildir.  

 
 
Nuh Albayrak      Ümit Künar 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür  Mali İşlerden Sorumlu  
ve Genel Yayın Yönetmeni  Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi 

 

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ 

 

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 

 

Şirketin Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi, Yönetim Kurulu’nun 19.03.2010 tarih ve 2010-06 sayılı 

kararı ile kurulmuştur.  

 

14.10.2011 tarihi itibariyle kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere, Pay 

Sahipleri İle İlişkiler Birimi, Sermaye Piyasası Mevzuatına Uyum ve Kurumsal Yönetim 

Uygulamaları Yöneticiliği’ ne atanan Abdullah Demirer, “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey 

Lisansı” Sertifikasına sahiptir. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi’nde yönetici olarak Betül Üstün 

atanmış olup, diğer personel ise Sinan Yılmaz olarak belirlenmiştir. 

 

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi’nin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir; 

 

Adı Soyadı Unvanı                  Telefon             E-Mail    

 

Abdullah Demirer Sermaye Piyasası Mevzuatına     (0212) 454 34 47   abdullah.demirer@tg.com.tr 

                        Uyum ve Kurumsal Yönetim  

                        Uygulamaları Yöneticisi      

 

Betül Üstün  Yönetici                              (0212) 454 30 15   betul.ustun@tg.com.tr 

 

Sinan Yılmaz Personel                   (0212) 454 34 37   sinan.yilmaz@tg.com.tr        

 

2012 yılı Aralık sonu itibariyle bu iletişim bilgileri üzerinden gelen e-maillere cevap verilmiş olup, 

ayrıca gerek yerli, gerek yabancı yatırımcılardan gelen sorular cevaplandırılmıştır. 
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Şirketin faaliyet raporunun oluşturulmasında aktif rol alınmıştır. Bu şekilde, yatırımcının en 

kapsamlı şekilde bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Şirketin kurumsal web sayfası; şirketin gelişen ve 

değişen kurumsal yapısı ve SPK' nun açıklamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü koordinesinde yenilenmiştir. Bu tarihten itibaren de ilkeler çerçevesinde 

güncelliği korunmuştur. 

 

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 

 

Pay sahiplerinden dönem içinde gelen bilgi talepleri, genellikle e-mail ve telefon vasıtasıyla 

cevaplandırılmıştır. Gelen sorular yoğunlukla borsadaki performans ile ilgili olup, kamuya 

açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler SPK mevzuatı ve TTK dikkate alınarak, 

cevaplandırılmıştır. 

 

Şirketin internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki herhangi bir 

bilgi ve açıklamaya yer verilmemiş olup, Pay sahiplerinin hizmetine sunulan web sitesi 

www.ihlasgazetecilik.com.tr adresi, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından sürekli 

güncellenmektedir. 

 

Özel denetçi atanması, bireysel bir hak olarak şirket ana sözleşmesinde düzenlenmemiş olup, 

2012 yılında pay sahiplerinden bu yönde de bir talep olmamıştır. 

    

4.   Genel Kurul Toplantıları 

 

Şirket Olağan Genel Kurulu 30.05.2012 tarihinde saat 10.00’da Şirket Genel Merkezi Binası’nda 

toplam sermayenin % 67.02 kısmını teşkil eden 16 kişinin katılımıyla toplanmış olup,  A Grubu 

İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 30.05.2012 tarihinde saat 12.00’ de Şirket Genel 

Merkezi Binası’nda yapılmıştır.  

Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda 

pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile genel 

kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmıştır. Genel Kurul için 07.05.2012 tarihli  

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Türkiye ve Dünya gazetelerinde duyuru yapılmış, ayrıca web 

sitesinde bu ilan yayınlanmıştır. 

 

Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta ve 

internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. 

 

Şirketin Genel Kurul gündem başlıkları, açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade 

edilmektedir. Genel Kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine 
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atıf yapılarak verilir. 

 

Yıllık Faaliyet Raporu dâhil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem 

maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil 

eden diğer belgeler ile Esas Sözleşme'nin son hali ve Esas Sözleşme' de değişiklik yapılacak ise 

tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, şirket 

merkezinde ve internet sitesinde, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde 

incelemeye açık tutulmaktadır. 

 

Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan 

metninde yer almakta ve internet sitesinde bulunmaktadır. 

 

Telefon ile arayanlara da, ilan faks veya e-mail ile ayrıca bildirilmiştir. Genel Kurulda Pay sahipleri 

soru sorma haklarını kullanmışlardır. Pay sahiplerinden soru sorma hakkını kullanan yatırımcıların 

soruları cevaplandırılmıştır. Pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir. 

 

Genel Kurula katılımı kolaylaştırmak için elektronik ortamda ilanlar yapılmış. Burada gerekli 

dokümanlar hazır bulundurulmuştur. Genel Kurul tutanakları, web sayfası üzerinde ve Mali İşler 

Koordinatörlüğü bünyesinde pay sahiplerinin dikkatine açık tutulmuştur.  

 

Bağış ve Yardım Politikası ve Şirketin dönem içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurul 

toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmiştir. 

 

Genel Kurul tarihinin 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde; Yönetim Kurulu Faaliyet 

Raporu, Denetçi Raporu Özeti, Pür Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 

Bağımsız Denetim Raporu, S.P.K.’nun Seri XI No 29 Sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan 

bilanço ve gelir tablosu, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu ve 2011 yılı 

dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi ortakların tetkikine hazır bulundurulmuştur. 

 

Genel Kurul Toplantıları, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde yapılmaktadır. 

 

Genel Kurul Toplantısı süresince gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde açık ve 

anlaşılabilir bir yöntemle pay sahiplerine aktarılır; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini 

açıklama ve soru sorma olanağı verilerek sağlıklı bir tartışma ortamı oluşturulur. Gündemde özellik 

arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında 

sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları 

cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunurlar. 

 

 



  

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ 

Sayfa No: 10 

 

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 

 
 

 

 

 

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları 

 

İhlas Gazetecilik A.Ş.’nin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri 

her bir pay için 100 oy hakkına sahiptirler. 

 

A grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu seçme imtiyazı bulunmaktadır. 

 

Şirketin karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olduğu herhangi bir ortağı da bulunmamaktadır. 

 

Azınlık payları yönetimde temsil edilmemekte olup, İhlas Gazetecilik A.Ş.’nin ana sözleşmesinde 

birikimli oy kullanımına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 

 

6. Kar Payı Hakkı 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 18/03/2011 tarih ve 2011/05 sayılı tavsiye kararı ile 

Yönetim Kurulumuza sunulan , “2010 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Kar Dağıtım Politikası kamuyu 

bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanmış olup, faaliyet raporunda yer almıştır ayrıca 

şirketin internet sitesinde yer almaktadır. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası yapılan ilk olağan 

genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunularak kabul edilmiştir.  Şirketin karına katılım 

konusunda imtiyaz yoktur. Şirket Yönetim Kurulu, mali şartların elverdiği oranda istikrarlı temettü 

dağıtımını hedeflemekle birlikte, Türk Ticaret Kanununa göre temettü dağıtımına karar verme 

yetkisi Genel Kurul’dadır. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen standartta 

hazırlanacak finansal tablolar dikkate alınarak hesaplanacak "net dağıtılabilir dönem karı"nın; 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca hisse senetleri borsada işlem gören şirketler için kar dağıtım 

zorunluluğu getirilmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen oranı, Sermaye Piyasası 

Kurulu’nca hisse senetleri borsada işlem gören şirketler için zorunluluk getirilmemesi halinde ise, 

genel kurulca belirlenecek oran, dağıtıma tabi tutulacaktır. Kar dağıtımı, ana sözleşmemizin 29 ve 

30’ncu maddelerinde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. 

 

a) Dönem karından Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili 

hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler ayrılır ve dağıtılabilecek kar belirlenir.  

 

b) Şirketimizin, yatırım, finansman planları, stratejik hedefleri ve çalışma sermayesinin 

gerektirdiği fon ihtiyaçları ile pay sahiplerinin menfaatleri de dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu, 

Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri 

mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nca 

belirlenmiş olan asgari kar dağıtım oranında kar dağıtımı yapılacaktır. Ortaklığımızın kar 
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dağıtabilme potansiyeli dikkate alınarak yönetim kurulunca asgari kar dağıtım oranının üzerinde 

kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurulun onayına sunulması her zaman mümkündür.  

 

c) Kar dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde 

dağıtılması hususu, şirket Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve Genel Kurulun onayına sunulur.  

 

ç) Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları mevcut payların tamamına 

bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

 

d) Ana sözleşmemizde, yöneticilere ve çalışanlara kar payı verilmesi hususunda herhangi bir 

madde bulunmamaktadır. 

 

e) Kar payı ödemeleri, ilgili yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesinin 30’uncu maddesi 

dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Ortaklar Genel Kurulu’nun tasvibini müteakip yine Genel 

Kurul’un tespit ettiği tarihte ortaklarımıza dağıtılacaktır. 

 

f) Ana sözleşmemizin 29’uncu maddesine istinaden, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na 

yetki verilmesi halinde, Yönetim Kurulu kararı ile de ortaklarımıza temettü avansı dağıtılması 

imkânı mevcuttur. 

 

g) Şirket yönetimi, yıl içinde yaptığı ve yıl sonunda yapmayı planladığı bağış ve yardımlar 

hakkında kamuyu bilgilendirir. Ayrıca, yapılan bağış ve yardımlara, 3’er aylık dönemlerde kamuya 

açıklanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nda da yer verilir. 

 

14 Şubat 2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na, Esas Sözleşmemizin 29.maddesi (Karın 

Tespit ve Dağıtımı), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na 

uyum sağlanması için değiştirilmesi hususunda başvuru yapılmıştır. 

   

Ana Sözleşmemizin 29. ve 30. maddeleri aşağıdaki gibidir;  

 

ESKİ METİN 

 

KARIN TESPİT VE DAĞITIMI: (03 Mayıs 2010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.) 

Madde - 29: 

 

A.Temettü 

Şirket’in kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe 

ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe 

ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu 
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vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık 

bilançoda gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan 

tutar sırası ile aşağıdaki gibi tevzi edilir. 

 

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 

 

a. Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni 

yedek akçe ayrılır. 

 

Birinci Temettü 

b. Safi kardan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan Sermaye Piyasası 

Kurulu’nca saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci temettü ayrılır. 

 

İkinci Temettü 

c. Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi 

Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe 

olarak ayırmaya yetkilidir. 

 

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 

d. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan 

ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk 

Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe 

olarak ayrılır. 

e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri 

için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay olarak dağıtılmadıkça; başka yedek akçe 

ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, 

kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, 

çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına 

karar verilemez. 

f. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum 

açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine 

sunulması kaydıyla, varsa yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli 

amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi veya kurumlara verilen kar payları ve yapılan 

bağışlar ayrılır. 

g. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkat 

alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

h. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu’nun bu konudaki 

teklifi üzerine Genel Kurul’ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. 
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B. Temettü Avansı 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 

15. Maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile 

sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na verilen 

temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü 

avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü 

dağıtılmasına karar verilemez. 

 

YENİ METİN 

 

KARIN TESPİT VE DAĞITIMI:  

 

Madde - 29: 

 

A. Kar Payı 

 

Şirket’in kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe 

ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi 

ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler 

hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda 

gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar 

sırası ile aşağıdaki gibi tevzi edilir. 

 

Genel Kanuni Yedek Akçe 

 

a. Safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır. 

 

Birinci Kar Payı 

b. Safi kardan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan Genel Kurul 

tarafından belirlenen kar dağıtım politikası ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kar 

payı ayrılır. 

İkinci Kar Payı 

c. Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel  

Kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı hissesi olarak dağıtmaya veya yönetim kurulu üyelerine 

ve Şirket çalışanlarına kar payı vermeye veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521’inci maddesi uyarınca 

kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 
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Genel Kanuni Yedek Akçe 

d. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan 

ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu Türk 

Ticaret Kanunu’nun 519. Maddesi 2/c bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 

e. Genel Kurul bir üst sınır belirlemek suretiyle bağış yapılmasına karar verebilir. Şirketin ilgili mali 

yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabilir kar matrahına eklenir. 

 Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşmede pay sahipleri 

için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar  aktarılmasına 

ve intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya 

kurumlara, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar 

verilemeyeceği gibi, belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.  

f. Kar Payı dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate 

alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

g. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu’nun bu konudaki 

teklifi üzerine Genel Kurul’ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. 

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri 

alınamaz. 

 

B. Kar Payı Avansı 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına 

uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından 

Yönetim Kurulu’na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. 

Bir önceki yılın kar payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı 

verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez. 

 

KARIN DAĞITIM TARİHİ:  

Madde - 30: 

Şirket ortaklarına karın hangi tarihte ve ne şekilde verileceği sermaye piyasası mevzuatına uymak 

kaydıyla Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. 

 
İhlas Gazetecilik A.Ş.  
 
Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Teklif 
 
Şirketimizin 2011 yılı hesap dönemi sonunda; 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No 29 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe / 

Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda dönem kârı 716.134 TL’dir. 
V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 1.200.642,26 TL dönem kârı 
mevcuttur. 
Ancak V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda, 23.170.673,39 TL geçmiş 
dönem zararlarımızın mevcut olması sebebiyle, 2011 yılı kârımızın geçmiş dönem zararlarına 
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mahsup edilerek kâr dağıtımı yapılmaması hususunda, Olağan Genel Kurul'a teklifte 
bulunulmasına, karar verilmiştir. 
 

7. Payların Devri 

 

Şirket ana sözleşmesi 8. maddesine göre, A grubu nama yazılı payların devrinde diğer A grubu 

pay sahiplerinin ön alım hakkı bulunmaktadır. Ayrıca, A grubu payların devri, Yönetim Kurulu’nun 

onayına tabidir. 

 

Halka arz edilen B grubu hamiline yazılı payların devri hususunda ise, herhangi bir kısıtlama 

bulunmamakta olup, bu hisseler TTK hükümleri uyarınca serbestçe devredilebilir. 

 

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 

 

8. Bilgilendirme Politikası  

 

Yönetim Kurulu’muzun 18/03/2011 tarih ve 2011/06 sayılı kararı ile onaylanarak, Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:54 sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin 

Esaslar” Tebliği’nin 23. Maddesi ve bu tebliğ çerçevesinde hazırlanan Şirketimizin “Bilgilendirme 

Politikası oluşturulmuştur. Olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunularak kabul 

edilmiştir. 

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası değişen mevzuat ve koşullara uygun hale getirilerek Yönetim 

Kurulumuzun kararı ile revize edilerek onaylanmakta, aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu 

(KAP) sisteminde kamuya açıklanmakta ve Olağan Genel Kurulumuzun bilgisine sunularak internet 

sitesinde duyurulmaktadır. 

 

Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgiler bulunmamaktadır.  

  

Kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu içerisinde yer alan bilgilendirme politikası, dönemlik faaliyet 

raporlarında ve şirket kurumsal internet sitesinde “Kurumsal Yönetim” başlığı altında kamuya 

duyurulmaktadır. 

 

Amaç 

 

Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların 

pay sahipleri, çalışanlar, müşteriler, kreditörler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, 

anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde, eşit koşullarda iletilmesinin 

sağlanmasıdır.  
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İhlas Gazetecilik A.Ş aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izleme doğrultusunda,  başta 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemeleri olmak  

üzere, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, gereken her türlü finansal bilgi ile diğer 

açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim 

ilkeleri kapsamında, en etkin biçimde bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma politikası gütmektedir.  

 

Sorumluluk 

 

Bilgilendirme politikasının oluşturulması, gözden geçirilmesi ve güncel tutulmasından Yönetim 

Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu’na ve ilgili birimlere bilgilendirme 

politikası ile ilgili tavsiyelerde bulunur. Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulan 

bilgilendirme politikası, şirket web sitesinde kamuya açıklanır. 

 

Bilgilendirme Araç ve Yöntemleri 

 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemeleri ile Türk 

Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri doğrultusunda, şirket tarafından kamuyu aydınlatma ve 

bilgilendirme için kullanılan araç ve yöntemler aşağıda belirtilmiştir. 

 

1- SPK’nun ilgili tebliğine uygun olarak İMKB bünyesindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 

iletilen özel durum açıklamaları, 

2- Kurumsal internet sitesi, (www.ihlasgazetecilik.com.tr) 

3- Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket web sitesinde ilan edilen mali tablo ve dipnotları, 

bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporları, 

4- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular, 

5- Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına, yazılı ve görsel medyaya yapılan basın 

açıklamaları, 

6- Yatırımcı toplantıları, yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları, 

7- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, 

duyuru metinleri ve diğer dokümanlar, 

8- Sermaye Piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan 

görüşmeler. 

 

Mali Tablolar ile Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler 

 

Şirket’imizin mali tabloları ve dipnotları Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS), 

uygun olarak hazırlanır; Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları 

düzenlemelerine göre bağımsız denetimden geçirilir. Denetim Komitesi’nin uygun görüşüyle 

http://www.ihlasgazetecilik.com.tr/
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Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından doğruluk beyanı 

imzalandıktan sonra kamuya açıklanır.  

Faaliyet raporu SPK Tebliği Seri XI. No.29’a göre ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 

hazırlanır. Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır. 

Internet Sitemiz (www.ihlasgazetecilik.com.tr) de yayımlanır. 

Mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını 

takiben SPK ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda ilan edilmek üzere Kamuyu Aydınlatma 

Platformu’ na elektronik ortamda iletilir.  

 

Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler 

 

İhlas Gazetecilik A.Ş.’nin tüm özel durum açıklamaları SPK’ nun Özel Durumların Kamuya 

Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No:54) kapsamında yapılır. Mali İşler 

Koordinatörlüğü bünyesinde hazırlanan özel durum açıklamaları, ilgili Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 

imzasıyla, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve şirket web sitesinde kamuya açıklanır. 

 

Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler ve Dedikodular  

Şirket hakkında basın yayın organları ve kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler, Pay Sahipleri İle 

İlişkiler Birimi’nce güncel olarak takip edilir. 

 

Şirket’imiz hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının 

değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, Şirket’imizi 

temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, 

Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları 

kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların 

doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Tebliğ’in “Haber ve Söylentilerin Doğrulanması” 

başlıklı 18 inci maddesi uyarınca ortaklıkça bir açıklama yapılır. 

 

Ancak, haber veya söylentilerde yer alan söz konusu bilgi daha önce özel durum açıklaması, 

izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar vasıtasıyla kamuya 

duyurulmuş bilgilerden oluşuyor ve ek bir bilgi içermiyorsa özel durum açıklaması yapılmaz.  

 

Beklentilerin Açıklanması 

  

Şirket’imiz bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman beklentilerini açıklayabilir. 

Beklentilerin açıklandığı yazılı dokümanlarda, beklentilerin hangi varsayımlara dayandığı hangi 

gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Açıklamada, olası riskler belirsizlikler ve 

sair nedenlerle gerçek sonuçların beklentilerden farklı olabileceği açıkça belirtilir. Kamuya 

yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve 

http://www.ihlasgazetecilik.com.tr/
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istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermez, yanıltıcı 

olmaz ve şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir. 

Kamuya açıklanan bilgilerde, periyodik mali tablo ve raporlarda yer alan tahminlerin ve 

dayanaklarının gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, derhal 

gerekçeleri ile birlikte revize edilen bilgiler, tablo ve raporlar kamuya açıklanır. 

Beklentiler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan 

uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana (basın açıklaması, 

bilgi dokümanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde daha önce yapılan açıklama vb.) 

referans verilmek suretiyle yapılabilir. 

Şirket'in finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olması halinde veya yakın 

bir gelecekte önemli bir değişikliğin ortaya çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili düzenlemelerde 

yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamuoyu bilgilendirme politikası çerçevesinde 

bilgilendirilir. 

 

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 

 

Şirketimizin web sitesi  www.ihlasgazetecilik.com.tr adresidir. Söz konusu internet adresinde 

şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Kamunun 

aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli 

güncellenir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan 

açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olur; çelişkili veya eksik bilgi içermez. Şirket antetli kağıdında 

internet sitesinin adı yer alır. 

 

Şirketin  internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte,  şirketin mevzuat gereği yapması 

gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde pay 

sahiplerine duyurulur. 

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy 

hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay 

sayısı ve oy hakkı, 

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen 

veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve 

faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm 

kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları, 

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, 

azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi; 

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri, 

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, 

esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri. 

http://www.ihlasgazetecilik.com.tr/
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Şirketin internet sitesinde; ticaret sicili bilgileri , son durum itibariyla ortaklık ve yönetim yapısı, 

imtiyazlı paylara ilişkin detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve 

sayısı ile birlikte şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, 

faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, 

katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu yer alır. Ayrıca şirketin kar 

dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, bağış ve yardım politikası, şirket tarafından oluşturulan 

etik kurallar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere ilişkin ücret politikası yer alır. 

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler ve komitelerin görev alanları ve çalışma esasları 

ve hangi üyelerden oluştuğu bilgisine yer verilir. 

Ayrıca internet sitesinde yer alan bilgiler, yabancı yatırımcıların da faydalanması açısından 

İngilizce olarak da hazırlanmıştır. 

Gelişmelere göre güncelleştirilen bu sitemizde SPK tarafından öngörülen asgari hususları da 

içeren bir “Yatırımcı İlişkileri” bölümü bulunmaktadır. Halen yatırımcı ile sürekli diyalog ve 

bilgilendirmelerin genişletilmesi yönünde çalışmalarımız sürmektedir. 

 

10. Faaliyet Raporu 

 

Faaliyet raporu SPK Tebliği Seri XI. No.29’a göre ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 

hazırlanır. Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır. 

Internet Sitemiz (www.ihlasgazetecilik.com.tr) de yayımlanır. 

Faaliyet raporu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını 

sağlayacak ayrıntıda hazırlanır. 

 

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ 

 

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

 

Menfaat sahipleri; şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, 

alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar 

gruplarıdır. İhlas Gazetecilik A.Ş. kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat, 

yasal düzenlemeler ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır. Menfaat 

sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle korunmadığı durumlarda, menfaat 

sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur. Şirket 

çalışanları, ortakları ve şirketin iş ilişkisi içinde bulunduğu üçüncü şahıs ya da kurumlar bu 

konulardaki öneri ya da ihlalleri, doğrudan şirket yöneticilerine iletebilirler.  

Şirketimiz ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı 

gereği, menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda genel kurul toplantıları, yönetim 

kurulu toplantıları, KAP sistemi, gazete ilanları ve şirket merkezinde personelimiz aracılığı ile 

http://www.ihlasgazetecilik.com.tr/
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bilgilendirilmektedirler. 

 

Dönem içerisinde menfaat sahiplerinden gelen istek ve sorulara ilgili birimlerce yanıt verilmiş olup, 

en etkin olarak şirket resmi e-mail adresi ihlasgazetecilik@tg.com.tr kullanılmıştır. 

 

Pay sahipleri, müşteriler, tedarikçilerimiz ve personelimizden oluşan menfaat sahiplerimizin, 

şirketimizin yasal ya da şirket etik değerlerine uygun olmadığını düşündüğü işlemleri iletmek üzere, 

Yönetim Kurulumuzun Denetim Komitesine yönlü olan, başvuru sahibinin bilgilerinin gizli tutulduğu, 

başvurunun Denetim Komitesinde değerlendirildikten sonra gerekli yaptırımların oluşturulması ve 

sonuçlarından başvuru sahibine bilgi verilmesi üzerine etik@tg.com.tr adresi oluşturulmuştur.  

 

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 

 

İhlas Gazetecilik A.Ş., menfaat sahiplerini gözeterek, ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirip 

müşteri beklentilerini karşılamaya devam etmektedir. Dönem içerisinde resmi e-mail adresi 

üzerinden gelen öneriler dikkate alınıp, ilgili birimlere aktarılmıştır. Şirketimiz, menfaat sahiplerinin 

yönetime katılımı konusunda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu 

mevzuatı gereği haklarının kullanımı ve korunmasında azami özeni göstermektedir. Menfaat 

sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır. 

 

13. İnsan Kaynakları Politikası 

 

Şirketimizin insan kaynakları politikası ve uygulamalarını, İnsan Kaynakları Bölümü, politikaları 

çerçevesinde günlük uygulamaları yürütmektedir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere Şirketin 

organizasyon yapısı nedeniyle bir temsilci atanmamıştır. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen 

şikayetler bulunmamaktadır. Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve 

ödüllendirme kriterleri konularında çalışanlar bilgilendirilmiştir. 

 

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası aşağıdaki gibidir.  

 

Vizyonumuz 

İhlas Gazetecilik; küresel ve stratejik düşünceye sahip, çevre, toplum ve müşteri odaklı, kaynaklara 

saygılı ve verimliliği hedefleyen, bilimsellik ve bütünsel kaliteye hakim, uzlaşma, değişim ve 

paylaşımı ön planda tutan bir kurum olarak değerlerini ortaya koymaktadır. 

Dolayısı ile en büyük sermayemiz olan insan kaynağımızı da bu değerleri paylaşan ve yaşayan 

kişilerden oluşturmaya çalışarak, çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi'ni uygulamaktır. Dünyadaki ve 

ülkemizdeki gelişime paralel, yönetim - organizasyon bilimi ve insan kaynakları yönetimindeki 

gelişmeleri yakından takip ederek, diğer rakiplerine oranla rekabet avantajı elde etmesini ve bu 

avantajını sürdürmesini sağlamak ve bu amaç doğrultusunda gereken çalışmaları yaparak, kurum 

mailto:etik@tg.com.tr
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kültürü ve değerlerine uygun çağdaş bir vizyon çerçevesinde modern yönetim sistemlerini kurmak 

ve uygulamaktır. 

 

Temel Politikamız 

 İhlas Gazetecilik‘in vizyon ve hedefleri doğrultusunda organizasyonel yapılarının değişime 

karşı dinamik olmasını sağlamaktır. 

 Şirket personelinin etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarının sağlanması ve Şirket’in ana 

hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi için, tüm sistemleri süreç iyileştirme düşüncesi 

çerçevesinde bireysel ve takım performansı olarak geliştirmek ve bu şekilde çalışanların 

profesyonel becerilerini artırarak, kendi performanslarına, kurum performanslarına ve kariyer 

gelişimi çalışmalarına destek sağlamaktır. 

 Seçme - yerleştirme işlemleri sonucunda şirkete dahil edeceğimiz insanlarda din, dil, 

cinsiyet ve ırk ayrımı yapmaksızın demokratik çalışma prensiplerini benimsemektir. 

 Yasaklamalar yerine önleyici, düzenleyici ve disipline edici önlemler almaktır. 

 İhlas Gazeteciliğe; eğitim ve etik bilinci yüksek, duygusal zeka sahibi, davranışsal sorunu 

olmayan, dinamik ve değişime açık, pozitif düşünebilen, delegasyon becerisi yüksek ve bu şekilde 

Şirket değerlerini benimseyerek yaşatan kişileri dahil etmektir. 

 Performans, kariyer ve ücret değerlendirmelerinin en adil şekilde yapılmasını sağlayacak, 

Şirket’in genel yapısına uygun performans ve ücretlendirme sistemlerinin kurulması ve 

geliştirilmesi. 

 

İşlevsel Politikamız 

 Tüm çalışanlarımızın şirkete katkıda bulunmasını sağlayacak uygun ortamın oluşturulması, 

 Tüm çalışanlara mevcut durumlar çerçevesinde eşit ve adil davranılmasının sağlanması, 

 Şirket’e ve çalıştıkları takıma katkıda bulunmaları ve kendilerini ulaşabilecekleri en üst 

seviyeye kadar geliştirmeleri amacıyla tüm çalışanlara eşit fırsat tanınması, 

 Tüm çalışanların yeteneklerini, zihinsel güçlerini ve değer üretmelerini kurum hedefleri 

yönünde kullanmasının sağlanması, 

 Şirketin ihtiyaçları, kişilerin bireysel yetenekleri ve profesyonel hedefleri göz önüne alınarak,  

çalışanların şirket içi (ya da grup şirketlerinde) kariyer gelişimine olanaklar sağlayan sistemlerin 

kurulması ve geliştirilmesi, 

 Performans, kariyer ve ücret değerlendirmelerinin en adil şekilde yapılmasını sağlayacak,  

şirketin genel yapısına uygun performans ve ücretlendirme sistemlerin kurulması ve geliştirilmesi, 

 Her çalışanın şirket içindeki rolü, yeterliliği, yetkileri, sorumlulukları, yaptıkları çalışmaların 

Şirket ana hedeflerine katkısı konusunda açık ve net bir bilgiye sahip olmalarının sağlanması, 

 Yeni kurulacak bir sistem ve hedeflerle ilgili kararlar doğrultusunda tüm çalışanların 

öncelikle bilgilendirilmelerinin sağlanması, 

 İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamaları esnasında çok yönlü etkileşimin ve iletişimin 

sağlanması, 
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 Çalışanlarla ilgili tüm bilgilerin, dosyaların ve idari verilerin toplanarak düzenlenmesi ve 

geliştirilmesi, 

 Geniş kapsamlı ve birleştirici yönü olan kurum kültürünün yerleştirilmesi ile ilgili çalışmaların 

yapılması, 

 Çalışanların kurum kültürünü sahiplenme duygusunu pekiştirecek ve moral motivasyonunu 

artıracak sosyal ve kültürel aktivitelerin düzenlenmesi, 

 Dünyadaki gelişmeler ve şirketin inançları, değerleri doğrultusunda insan kaynakları 

sistemlerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, 

 Çalışanların bireysel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, eğitim faaliyetlerinin belirli bir 

bütçe ve sistem dahilinde adaletli bir şekilde bütüne yayılmasının sağlanması, 

 Çalışanların aynı haklara sahip olmaları ve işlerini kolaylaştırmak amacıyla gerekli 

düzenlemelerin yapılarak, ilgili prosedürlerin yazılması, 

 Çalışanlarımızın karşılaşabileceği herhangi bir kişisel problemde en kısa zamanda yardımcı 

olmaktır. 

 

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 

 

Halka arz çalışmalarımızın başlaması ile birlikte, Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları 

için etik kurallar oluşturulmuş olup aşağıdaki gibidir. Oluşturulan bu etik kurallar şirket çalışanlarına 

ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya web sayfası yolu ile duyurulmuştur. 

Şirketimiz; yaşam kalitesini iyileştirmek amacına ulaşmak, ekonomik gelişmeye destek verme ve 

çalışmalarında kanunlara, çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına uygun düzenlemeler ile etik ilkelere 

uymaya özen göstermektedir. Şirketimiz çevreye, bulunduğu bölgeye ve genel olarak kamuya 

yönelik sosyal çalışmaları takip etmekte, uygun projelere destek vermeyi ve öncülük yapmayı 

öngörmektedir. 

Dönem içinde çevreye verilen herhangi bir zarar bulunmamaktadır. Yine şirketimize ilişkin çevresel 

etki değerlendirme raporu gerektiren bir durum bulunmamaktadır. 

Pay sahipleri, müşteriler, tedarikçilerimiz ve personelimizden oluşan menfaat sahiplerimizin, 

şirketimizin yasal ya da şirket etik değerlerine uygun olmadığını düşündüğü işlemleri iletmek üzere, 

Yönetim Kurulumuzun Denetim Komitesine yönlü olan, başvuru sahibinin bilgilerinin gizli tutulduğu, 

başvurunun Denetim Komitesinde değerlendirildikten sonra gerekli yaptırımların oluşturulması ve 

sonuçlarından başvuru sahibine bilgi verilmesi üzerine etik@tg.com.tr adresi oluşturulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:etik@tg.com.tr
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BÖLÜM IV-YÖNETİM KURULU 

 

15. Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu  

 

Görevi Adı Soyadı Yetki Sınırları 

Görevlerinin Süreleri 

Başlangıç ve Bitiş       

Tarihi 

Yönetim Kurulu Başkanı   
Ahmet Mücahid 

Ören** 

Şirket’i Temsil ve 

İlzama Münferiden 

Yetkilidir. 

30.05.2012 *2015 

Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili ve Genel Müdür ve 

Genel Yayın Yönetmeni 

Nuh Albayrak 

Şirket’i Temsil ve 

İlzama Müştereken 

Yetkilidir. 

30.05.2012 *2015 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Mali İşlerden Sorumlu 

Murahhas Üye 

Ümit Künar 

Şirket’i Temsil ve 

İlzama Müştereken 

Yetkilidir. 

30.05.2012 *2015 

Yönetim Kurulu Üyesi  Muaviye Gül 

Şirket’i Temsil ve 

İlzama Müştereken 

Yetkilidir. 

30.05.2012 *2015 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Kurumsal Yönetim 

Komitesi Üyesi 

Orhan Tanışman 
Üye - Temsil ve İlzam 

yetkisi yoktur. 
30.05.2012 *2015 

Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa Ruşen   

Selçuk*** 

Üye - Temsil ve İlzam 

yetkisi yoktur. 
30.05.2012 *2015 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Kurumsal Yönetim 

Komitesi Başkanı 

Mehmet Remzi 

Esen 

Bağımsız Üye - Temsil 

ve İlzam yetkisi yoktur. 
30.05.2012 *2015 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Denetim Komitesi 

Başkanı 

Tolga Sönmez 
Bağımsız Üye - Temsil 

ve İlzam yetkisi yoktur. 
30.05.2012 *2015 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Denetim Komitesi Üyesi 
Nazmi Örs 

Bağımsız Üye - Temsil 

ve İlzam yetkisi yoktur. 
30.05.2012 *2015 

 

*30.05.2012 tarihinde üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar 

vazife yapmak üzere seçilmiştir.  

 

**25 Şubat 2013 tarihinde Sayın Ahmet Mücahid Ören’in İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 

Başkanlığı görevine getirilmesi dolayısıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 363’ncü maddesi uyarınca, 
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yapılacak ilk şirket genel kurulunun onayına sunulmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar 

görev yapmak üzere Sayın Murat Odabaş Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 

 

***22 Ocak 2013 tarihinde Sayın Mustafa Ruşen Selçuk'un Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 

ayrılması sebebiyle yerine 2013/02 sayılı ve  22.01.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre ilk genel kurulun onayına sunulmak ve selefinin 

görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın Abdullah Tuğcu Yönetim Kurulu Üyesi 

olarak seçilmiştir. 

 

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde tanımlanan icrada görevli 

olmayan üyelerden oluşur. 

 

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdür aynı kişi değildir.  

 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi 

caizdir. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni 

üye seçerek ilk toplantısında Genel Kurulun onayına sunar. Bu üye selefinin kalan süresini 

tamamlar. 

 

AHMET MÜCAHİD ÖREN 

Yönetim Kurulu Başkanı 

 

28 Nisan 1972'de İstanbul'da doğan A. Mücahid Ören, yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi 

İktisat Fakültesi'nde yaptı. 1989 - 1991 yılları arasında Türkiye Gazetesi Bilgisayar Koordinatörlüğü 

görevini yürütürken, Türkiye Çocuk Dergisi Genel Yayın Danışmanlığı’nı da beraberinde icra etti. 

Türkiye Gazetesi'nin bilgisayar sistemleriyle hazırlanması organizatörlüğünü doğrudan üstlenerek, 

Türkiye Gazetesi'nin Türk basınında bilgisayar sistemiyle hazırlanan ilk gazeteler arasında yer 

almasını sağladı. Kuruluş itibarıyla Türkiye'nin ilk özel radyo ve televizyonu unvanını taşıyan 

TGRT'ye 1991 yılında Genel Müdür oldu ve yaptığı çalışmalarla gerekli altyapının hazırlanması, 

teknik teçhizatın temini ile stüdyoların kurulmasını neticelendirerek fiili yayının gerçekleşmesini 

sağladı. 1993 yılında İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Holding Genel 

Müdürlüğü görevine getirildi. Yurt içinde ve yurt dışında sanayi, ticaret, hizmet sektörleriyle diğer 

dallarda faaliyet gösteren bazı mesleki kuruluşların muhtelif vakıf, dernek, cemiyet ve teşekküllerin 

de üyesi olup, yayınlanmış birçok makalesi bulunan A. Mücahid Ören, İngilizce bilmektedir. Evli ve 

1 çocuk babasıdır. 
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NUH ALBAYRAK 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

ve Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni 

 

1960 yılında Konya'da doğan Nuh Albayrak, ilk ve orta eğitimini de burada tamamladı. Daha o 

yıllarda başlayan edebiyat merakını liseler arası kompozisyon yarışmalardaki birinciliklerle tescil 

ettiren Albayrak, Seydişehir Postası isimli yerel gazetede bir yıl boyunca başyazı yazdı. Üniversite 

eğitimini İstanbul’da İDMMA - Galatasaray Mühendislik' te tamamlayan Nuh Albayrak, 1980 yılında 

inşaat mühendisi oldu. Sektörde bir yıl süren mühendislik görevinden sonra ilk aşkı olan 

gazeteciliğe geri döndü ve Türkiye Gazetesi’nde ‘çırak’ olarak göreve başladı. O tarihten itibaren 

Gazete’nin bütün birimlerinde çalışan Albayrak, 12 yıllık Yazı İşleri Müdürlüğü’nden sonra Mayıs 

2007'den itibaren de Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmeye başladı. Medya sektöründe, 

“topyekûn sorumluluk” olarak özetlenebilecek yeni yönetim biçiminin ilk örneğini verenlerden biri 

olarak “mühendisçe” gazetecilik yapmanın farkını hep yaşadığını söyleyen Albayrak evli ve iki 

çocuk babasıdır. Nuh Albayrak Gazeteciler Cemiyeti, TSYD, MÜSİAD üyesidir ve Medya Derneği 

Yönetim Kurulu Üyeliği ile Medya Etik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürütmektedir. 

 

MURAT ODABAŞ 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

 

1959 yılında Çorum da doğan Murat Odabaş, ilk ve orta tahsilini Alaca da tamamladı. 1977 yılında 

Kuleli askeri lisesini, 1981 yılında Kara Harp Okulu Ekonomi bölümünü bitirdi. Subay olarak ,Türk 

Silahlı Kuvvetlerinde Yurt içi ve yurt dışında çeşitli görevlerde bulundu. Emekli olduktan sonra İhlas 

Holding’te İhlas Motor Genel Müdür yardımcısı olarak işe başladı. 1996 yılında İhlas Holding Genel 

Müdürü Özel Kaleminde görevli iken İcra Kurulu Sekreterliği yürüttü. 1999 Yılında İhlas Holding 

İdari İşlerden sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı oldu.  2001 yılında bu görevinden ayrılarak yurt 

dışında bir süre çalıştı. Türkiye ye tekrar döndüğünde İhlas Ankara Medya Grup Başkan 

yardımcısı, 2007 yılında ise TGRT HABER TV Ankara Temsilcisi oldu. Bu görevinde iken 

‘’Ankara’nın Gündemi’’ Programını sundu. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlar başta olmak 

üzere bir çok siyasetçi ve bürokrat ile 440 program yaptı. 25.02.2013 Tarihinde İhlas Holding 

Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 

 

ÜMİT KÜNAR 

Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi 

  

1975 yılında Tekirdağ’da doğan Ümit Künar, İstanbul 100. Yıl Ticaret Meslek Lisesi'ndeki 

eğitiminden sonra, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. 1992 yılında İhlas 

Holding'de çalışmaya başlayan Künar, halen İhlas Gazetecilik A.Ş.’nin Mali İşlerden Sorumlu 
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Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği’ni yürütmektedir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatına 

sahip olan Ümit Künar ayrıca İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsünde Yönetici MBA 

bölümünde yüksek lisans programına devam etmektedir. Evli ve bir çocuk sahibi olan Künar, 

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) 

Üyesi’dir. 

 

MUAVİYE GÜL 

Yönetim Kurulu Üyesi 

 

1961 yılında İstanbul da doğan Muaviye Gül, 1979'da  Zeytinburnu İhsan Mermerci Lisesi'nden 

mezun oldu. 1982 yılında Türkiye Gazetesi Teknik Servisi'nde göreve başlayan Muaviye Gül, 

görevdeki itina ve takipçiliği ile dikkat çekti ve 1987 yılında getirildiği  Teknik Servis Müdür 

Yardımcılığı görevini 2011 yılına kadar yürüttü. İhlas Gazetecilik A.Ş.'de 2012 yılı başında ERP 

uygulaması çerçevesinde gerçekleşen yeniden yapılanma sürecinde ise Baskılardan Sorumlu 

Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Evli ve üç çocuk babası olan Muaviye Gül halen bu 

görevini sürdürüyor. 

 

ORHAN TANIŞMAN  

Yönetim Kurulu Üyesi 

 

1969 yılında İstanbul'da doğan Orhan Tanışman, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşaatı 

Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) yüksek lisans yaptı, 

ardından İstanbul Üniversitesi'nde (İÜ) yatırım planlama konusunda doktora çalışmasına başladı. 

Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü’ne devam ederek 1999 yılında da 

mezun oldu. 1991 - 1992 yılları arasında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nde, 1992 - 

1994 yılları arasında ise İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak 

bulundu. 1994 yılından itibaren İhlas Holding'te çalışmaya başlayan Tanışman, halen İhlas 

Holding'in Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nü yürütmektedir. Evli ve bir erkek bir de kız çocuğuna 

sahip olan Orhan Tanışman, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Yatırımcı İlişkileri 

Derneği (TÜYİD) Üyesi’dir. 

 

Mustafa R. SELÇUK  

Yönetim Kurulu Üyesi 

 

1968 yılında doğan Mustafa Selçuk, orta ve lise eğitimini İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi’nde 

yaptı. 1986 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 1990 yılında lisans derecesi 

ile mezun oldu. ABD, Hollanda ve Türkiye’de finans yönetimi, risk yönetimi ve finansal modelleme 

konularında eğitimler alan Mustafa Selçuk, 1993 yılında İhlas Grubu’nda finans bölümünde 

çalışmaya başladı. Krediler ve Fon Yönetimi bölümünü kuran Selçuk, 2003 yılına kadar direktör 

olarak çalıştı. 2003 yılında İhlas Yayın Holding’e, finans departmanını kurmak üzere katılan 
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Mustafa Selçuk, halen İhlas Yayın Holding Finans Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. Mustafa 

Selçuk, profesyonel yöneticiliğinin yanı sıra Türkiye Gazetesi’nde haftada üç gün yazı yazmakta, 

TGRT FM radyosunda bir arkadaşıyla birlikte haftada bir gün program yapmakta ve de TGRT 

Haber TV’de haftada bir gün ekonomi ve güncel konular üzerine program yapmaktadır. Evli ve bir 

oğlu bulunan Mustafa Selçuk, TESYEV (Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı) Mütevelli 

Üyesi ve Denetim Kurulu Başkanı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Kongre Üyesi, SAJEV (Saint 

Joseph Eğitim Vakfı) Mütevelli Üyesi ve Saint Joseph’liler Derneği üyesidir. 

 

Not: 22 Ocak 2013 tarihinde Sayın Mustafa Ruşen Selçuk Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 

ayrılmıştır. 

 

ABDULLAH TUĞCU  

Yönetim Kurulu Üyesi 

 

1982 yılında Kayseri'de doğan Abdullah Tuğcu, orta ve lise eğitimini Kayseri’de tamamladı. 1999 

yılında girdiği İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 2003 yılında lisans derecesi ile mezun 

oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesi Maliye Bölümü Mali Hukuk dalında lisansüstü çalışma 

yaptı. 2003 yılında bir Bağımsız Denetim Şirketinde denetçi yardımcısı olarak iş hayatına başladı. 

Daha sonra, 2008 yılında İhlas Grubuna katıldı. Halen İhlas Haber Ajansı, Promaş Profesyonel 

Medya Reklam ve Film Pazarlama Hizmetleri A.Ş. ve İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş. 

şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmakla beraber İhlas Yayın Holding Finans Koordinatörlüğü 

ve İhlas Madencilik A.Ş. Mali İşler Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir.  Kısa bir süre çeşitli eğitim 

çalışmaları için ABD'de bulunan Abdullah Tuğcu Mali Müşavirlik belgesine sahip olup, İstanbul 

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO), İSMMMO Türk Ticaret 

Komitesi, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği 

(TÜYİD) Üyesi’dir.  

 

Not: 22 Ocak 2013 tarihinde Sayın Mustafa Ruşen Selçuk'un Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 

ayrılması sebebiyle yerine seçilmiştir. 

 

MEHMET REMZİ ESEN  

Yönetim Kurulu Üyesi 

 

1956 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Remzi Esen, 1980 yılında Ticaret Bilimler Fakültesi 

İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Döner Sermaye Saymanlığı’nda çalıştı. 1986 yılında Türkiye Gazetesi Ansiklopedi Teknik 

Servisi’nde görev aldı. 1998 yılında Türkiye Gazetesi Teknik Servisi’nde çalıştı. 2001 yılında 

emekliliğe ayrıldı. 
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TOLGA SÖNMEZ  

Yönetim Kurulu Üyesi 

 

1973 yılında Ankara’da doğan Tolga Sönmez, 1992 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi İktisadi 

İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1996’da mezun oldu. Sonra Londra’ya gitti ve London 

Guildhall University’de Bankacılık ve Finans Sertifika Programı’ndan mezun oldu. 1997 yılında 

İhlas Holding A.Ş.’de Finans Yetkilisi olarak çalışma hayatına adım atan Sönmez, 2002 yılında 

Ülker Grubu’nun leasing şirketi FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.’ye geçti. 2008 yılında buradaki 

Finans Müdürlüğü görevinden ayrılan Tolga Sönmez, 2011 Mart’ına kadar Baklavacı Güllüoğlu 

A.Ş.’de Finans Müdürü olarak çalışma hayatını devam ettirdi. Halen Boer Elektronik’te Mali İşler 

Koordinatörü olarak görev yapan Tolga Sönmez, evli ve bir kız çocuk sahibidir. Sönmez, yurt içi ve 

yurt dışında birçok seminere katılmış ve ODTÜ Finans Kulübü tarafından hazırlanan Finans 

Kongreleri’nde konuşmacı olarak bulunmuştur. 

 

NAZMİ ÖRS   

Yönetim Kurulu Üyesi 

 

1948 yılında Antalya’da doğan Nazmi Örs, 1969 yılında Ankara Yenişehir Sağlık Koleji Radyoloji 

Bölümü’nü, 1979 yılında Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Toplum Sağlığı Bölümü’nü 

bitirdi. İzmir, Kars, Gaziantep ve İstanbul’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı çeşitli görevlerde bulundu. 

En son 1999 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde İdari Müdür Muavinliği 

görevinde iken kendi isteği ile emekli oldu. Halen serbest olarak çalışmaktadır. 

 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Aldıkları Görevler: 

 

 

AHMET MÜCAHİD ÖREN 

İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

İhlas Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

Kia-İhlas Motor San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

İhlas Haber Ajansı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

İhlas Oxford Mortgage İnş.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

İhlas Enerji Üretim Dağ.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

İhlas İnşaat Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

TGRT Haber TV A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
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NUH ALBAYRAK 

 

İhlas Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

 

MURAT ODABAŞ 

 

İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

Plus Gayrimenkul Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

 

MUSTAFA RUŞEN SELÇUK 

İhlas Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

İhlas Haber Ajansı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

İhlas Enerji Üretim Dağ.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

TGRT Haber TV A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş. Koordinatör 

Kiler Alışveriş  Hizmetleri Gıda Sanayi ve  

Ticaret A.Ş.   
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Promaş Profesyonel Medya Reklam ve Film 

Pazarlama Hizmetleri A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi 

 

ORHAN TANIŞMAN 

 

İhlas Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

İhlas Haber Ajansı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

Alternatif Medya Görsel İletişim Sist.Ltd.Şti. Şirket Müdürü 

 

ABDULLAH TUĞCU 

 

İhlas Yayın Holding A.Ş. Finans Koordinatörü 

İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

İhlas Haber Ajansı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

İhlas Madencilik A.Ş.  Mali İşler Müdürü 

Promaş Profesyonel Medya Reklam ve Film 

Pazarlama Hizmetleri A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi 
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TOLGA SÖNMEZ 

 

İhlas Yayın Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

İhlas Ev Aletleri A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Pelsan Aydınlatma San. ve Tic. Ltd. Şti. Finans Müdürü 

 

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle haklarında 

verilmiş idari yaptırım ve ceza yoktur. 

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında 

çıkar çatışmaları yoktur.      

Yönetim Kurulu Üyelerine halen yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396.nci 

Maddeleri ile Şirketin konusuna giren ticari muamelelerde bulunma serbestîsi verilmiştir.   

 %5’i aşan karşılıklı iştirak yoktur. 

Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda 5 üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin 

verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin 

oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde 

belirlenir. 

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim 

kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan 

ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu 

üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. 

 İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın 

yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. 

Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. 

Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her 

durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz. 

 

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı’nın ayrı olduğu 9 kişiden oluşan Yönetim Kurulumuzda 3 

icracı, 3 icrai görevi olmayan ve 3 de bağımsız üye bulunmaktadır. Buna göre Yönetim Kurulu 

Üyeleri’nin üçte biri icrada görev almakta ve üçte biri de bağımsız üyelerden oluşmaktadır.  

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek  

seçilmeleri mümkündür. 

Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir 

kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz. 

Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişiklik bağımsız üye tarafından 

kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletilir. Bu durumda bağımsızlığını kaybeden 

yönetim kurulu üyesi ilke olarak istifa eder. Asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden 

sağlanmasını teminen, Aday Gösterme Komitesi yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev 

yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme 
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sonucunu yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir. 

Yönetim kurulu Aday Gösterme Komitesi’nin raporu çerçevesinde aday listesini SPK’ya gönderir. 

SPK liste hakkında varsa olumsuz görüşünü 30 gün içerisinde şirkete bildirir. SPK’nın olumsuz 

görüş bildirmiş olduğu kişi bağımsız üye olarak belirlenemez. 

Bu çerçevede yönetim kurulu tarafından belirlenecek üyeler ilk genel kurula kadar görev yapar. 

Bu maddede yer alan hükümler, bağımsız yönetim kurulu üyesinin istifa etmesi veya görevini 

yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde de geçerlidir. 

Kurumsal Yönetim Komitesine 3 bağımsız üye adayı gösterilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi 

02/05/2012 tarihinde, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin bağımsız yönetim kurulu adaylarının 

bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin raporu yönetim kuruluna sunulmuştur. 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nden Mehmet Remzi Esen, Nazmi Örs  ve Tolga Sönmez, 30 

Aralık 2011 tarihinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına 

İlişkin Tebliğ (Seri:IV, No:56) gereğince seçildikleri  30.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul’a 

aşağıda bulunan bağımsızlık beyanlarını vermişlerdir. 

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ilgili faaliyet dönemi itibariyle bağımsızlıklarını ortadan kaldıran 

bir durum ortaya çıkmamıştır. 

 

BAĞIMSIZLIK BEYANI    

Bağımsız Üye adaylığına başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 

İlkeleri gereği; 

İhlas Gazetecilik A.Ş.,  İhlas Gazetecilik A.Ş. ‘nin ilişkili taraflarından biri veya  İhlas Gazetecilik 

A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların 

yönetim ve sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye 

kadar kan ve sıhri hısımların arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye  

veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını, son beş yıl içerisinde, başta İhlas Gazetecilik 

A.Ş.’nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan 

anlaşmalar çerçevesinde İhlas Gazetecilik A.Ş.’nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya 

belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev 

almadığımı, son beş yıl içerisinde, başta İhlas Gazetecilik A.Ş.’ye önemli ölçüde ve ürün sağlayan 

firmalarında herhangi birisinde ortak, çalışan ve ya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, İhlas 

Gazetecilik A.Ş.’nin %1 seviyesi üzerinde hissedarı olmadığımı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi 

olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim , bilgi ve 

tecrübeye sahip olduğumu, Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı, Gelir 

Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’ de yerleşmiş sayıldığımı, İhlas Gazetecilik A.Ş.’nin faaliyetlerine 

olumlu katkıda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek  

menfaat haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü, etik standartlara, mesleki itibara 

ve tecrübeye sahip olduğumu, İhlas Gazetecilik A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve 

üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde İhlas Gazetecilik A.Ş.’nin  

işlerine zaman ayırabildiğimi, Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine 
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sunarım.  

Saygılarımla, 

Mehmet Remzi Esen 

BAĞIMSIZLIK BEYANI    

Bağımsız Üye adaylığına başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 

İlkeleri gereği; 

İhlas Gazetecilik A.Ş.,  İhlas Gazetecilik A.Ş. ‘nin ilişkili taraflarından biri veya  İhlas Gazetecilik 

A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların 

yönetim ve sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye 

kadar kan ve sıhri hısımların arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye  

veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını, son beş yıl içerisinde, başta İhlas Gazetecilik 

A.Ş.’nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan 

anlaşmalar çerçevesinde İhlas Gazetecilik A.Ş.’nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya 

belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev 

almadığımı, son beş yıl içerisinde, başta İhlas Gazetecilik A.Ş.’ye önemli ölçüde ve ürün sağlayan 

firmalarında herhangi birisinde ortak, çalışan ve ya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, İhlas 

Gazetecilik A.Ş.’nin %1 seviyesi üzerinde hissedarı olmadığımı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi 

olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim , bilgi ve 

tecrübeye sahip olduğumu, Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı, Gelir 

Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’ de yerleşmiş sayıldığımı, İhlas Gazetecilik A.Ş.’nin faaliyetlerine 

olumlu katkıda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek 

menfaat haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü, etik standartlara, mesleki itibara 

ve tecrübeye sahip olduğumu, İhlas Gazetecilik A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve 

üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde İhlas Gazetecilik A.Ş.’nin 

işlerine zaman ayırabildiğimi, Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine 

sunarım.  

Saygılarımla, 

Nazmi Örs 

BAĞIMSIZLIK BEYANI    

Bağımsız Üye adaylığına başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 

İlkeleri gereği; 

 

İhlas Gazetecilik A.Ş.,  İhlas Gazetecilik A.Ş. ‘nin ilişkili taraflarından biri veya  İhlas Gazetecilik 

A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların 

yönetim ve sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye 

kadar kan ve sıhri hısımların arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye  

veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını, son beş yıl içerisinde, başta İhlas Gazetecilik 

A.Ş.’nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan 

anlaşmalar çerçevesinde İhlas Gazetecilik A.Ş.’nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya 
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belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev 

almadığımı, son beş yıl içerisinde, başta İhlas Gazetecilik A.Ş.’ye önemli ölçüde ve ürün sağlayan  

firmalarında herhangi birisinde ortak, çalışan ve ya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, İhlas 

Gazetecilik A.Ş.’nin %1 seviyesi üzerinde hissedarı olmadığımı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi 

olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim , bilgi ve  

tecrübeye sahip olduğumu, Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı, Gelir 

Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’ de yerleşmiş sayıldığımı, İhlas Gazetecilik A.Ş.’nin faaliyetlerine 

olumlu katkıda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek 

menfaat haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü, etik standartlara, mesleki itibara  

ve tecrübeye sahip olduğumu, İhlas Gazetecilik A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve  

üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde İhlas Gazetecilik A.Ş.’nin 

işlerine zaman ayırabildiğimi, Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine 

sunarım.  

Saygılarımla, 

Tolga Sönmez 

 

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 

 

Yönetim Kurulu toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birisinin gündeme ilave 

edilmesini istediği, şirket yöneticilerinin talep ve komitelerin tavsiye ettiği hususlardan oluşmaktadır.  

Yönetim Kurulu esas sözleşme gereği, ayda en az bir kez toplanmaktadır. Tüm Yönetim Kurulu 

toplantılarında, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin toplantılara fiilen katılımı sağlanmaktadır. 

Yönetim Kurulu’nun toplantı gündeminin oluşturulması, duyurulması, çağrının yapılması, Yönetim 

Kurulu Üyeleri’nin bilgilendirilmesi ve tüm Yönetim Kurulu dokümanlarını tanzim etmek üzere 

Yönetim Kurulu Sekretaryası yetkilidir. Yönetim Kurulu Sekreteri olarak Umut Bilen görev 

yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem, toplantı yeri ve zamanı (e-mail, telefon ile) 

bildirilerek Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından davet edilmektedir. 

Yönetim Kurulu Üyeleri 2012 yılı Aralık sonu itibariyle 30 toplantı yapmıştır ve %89 katılım 

sağlanmıştır. Toplantılarda muhalif kalınan, zapta geçirilmesi istenen herhangi bir durum meydana 

gelmemiştir. Bağımsız üyelerce onaylanmayan önemli nitelikte sayılan işlem veya ilişkili taraf işlemi 

bulunmamaktadır. 

Toplantı esnasında sorulan sorular zapta geçmemektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ağırlıklı oy 

ve/veya veto hakkı tanınmamıştır. 

 

Yönetim kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan 

risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek 

şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili yönetim kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak 

oluşturur. 

Yönetim kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. 
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İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir. 

Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek 

verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. 

Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin 

yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur 

ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve 

bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin 

genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak 

genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar 

alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul 

kararları geçerli sayılmaz. Bu hususlara ilişkin hükümlere esas sözleşmede yer verilecektir. 

 

17. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 

Şirket Yönetim Kurulu’nda Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi ve 

Denetim Komitesi oluşturulmuş olup, komite başkanları ve Denetim Komitesi’nin tamamı bağımsız 

üyelerden,  komite üyeleri icrai görevi olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri’nden oluşmaktadır. 

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim 

kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. 

İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev almamaktadır. 

Yönetim Kurulu Üyeleri imkan dahilinde olarak birden fazla komitede görev almamaktadır. 

Yönetim Kurulu’nun yapılanması gereği ayrı bir “Aday Gösterme Komitesi”, “Ücret Komitesi”, 

“Riskin Erken Saptanması Komitesi” oluşturulamamış olması sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından yayımlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğinde yer alan 4.5.1 hüküm gereğince Kurumsal 

Yönetim Komitesi bu komitelerin de görevini yerine getirmektedir. 

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştukları Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenmiş olup, şirketin internet sitesinde yer almaktadır. 

Komite üyelerinin dağılımı şu şekildedir; 

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı  : Mehmet Remzi Esen (Bağımsız Üye) 

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi            : Orhan Tanışman 

Denetim Komitesi Başkanı    : Tolga Sönmez (Bağımsız Üye) 

Denetim Komitesi Üyesi    : Nazmi Örs (Bağımsız Üye) 

“Komiteler yetki ve sorumlulukları dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde 

bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.” Komiteler bu prosedürü uygulayarak 

hareket eder. 2012 yılı 12 aylık faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Komitesi sekiz, Denetim 

Komitesi altı, toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde alınan tüm tavsiye kararları Yönetim Kurulu 

tarafından benimsenmiştir. 
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Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri 

Yönetim Kurulu Üyesi, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgili, özel sektör 

veya kamuda çalışmak sureti ile deneyim kazanmış, nitelikli kişiler arasından seçilir. 

Yukarıda belirtilen genel çerçeve içerisinde; Yönetim Kurulu Üyeliği adaylarında ayrıca aranacak 

asgari nitelikler aşağıda yer almaktadır; 

a-  Mali tablo ve raporları okumak ve analiz edebilmek, 

b- Şirketin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki 

düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olmak, 

c- Yönetim Kurulunun, ilgili bütçe yılı  için  öngörülen  toplantılarının  tamamına  katılma 

olanağına ve kararlılığına sahip olmak. 

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminde aranan asgari niteliklere ana sözleşmede yer 

verilmemekle birlikte, tüm Yönetim Kurulu Üyelerimiz yukarıdaki asgari niteliklere sahiptir. 

 

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması 

Yönetim Kurulu’nda Denetim Komitesi oluşturulmuştur ve İç Denetim Bölümü oluşturulması için 

çalışmalara başlanmıştır. Şirketimizde İç Denetimin etkin bir şekilde uygulanması üzerine süreçler 

belirlenecek, prosedürler hazırlanacak ve uygulamaya başlanacaktır. 

Risk Yönetimi, Şirket’in faaliyetlerinde karşılaşılabilecek risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, 

önceliklendirilmesi, izlenmesi, raporlanması, bunlara yönelik alınacak önlem ve izlenecek 

stratejilerin 

kararlaştırılarak uygulamaya geçirilmesi sürecinde, bağlı kalınacak usul ve esasları düzenlemektir. 

Şirketimize özel risk yönetimi modeli oluşturulmasına ilişkin çalışmalara başlanmıştır. Kurumsal 

Yönetim Komitesi’nin, “Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi” kapsamında Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun Seri: IV, No: 56 Tebliğinin ilgili maddeleri ve TTK 378. Maddesi gereğince hazırlamış 

olduğu “Risk Değerlendirme ve Yönetimi Süreci Tablosu” ve “Risk Değerlendirme Raporu” Yönetim 

Kurulu tarafından incelenmiş ve çalışmaların devam ettirilmesine karar verilmiştir. 

Risk Değerlendirme Raporu’nda belirlenen ana riskler ve spesifik riskler “Kategoriler ve Risk 

Sınıfları Tablosuna” yansıtılmıştır. 

Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda beş ana kategori tespit edilmiştir; 

 Stratejik Yönetim ve Yatırım Kategorisi 

 Ürün/Hizmet Kategorisi 

 Finans Kategorisi 

 İşgücü Kategorisi 

 Bilgi Kategorisi 
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19. Şirketin Stratejik Hedefleri 

 

Stratejik hedefler: Şirketin stratejisi ise, müşteri odaklı hizmet vermek, okuyucuya yönelik özel 

ürünler geliştirmek, geleneksel markalarla içerik üretmek, teknolojideki değişimleri yakından takip 

etmek, üretici yöntemleri kullanarak içerik dağıtım kanallarını çeşitlendirmek ve büyütmek, bireylere 

göre hazırlanmış enformasyon ve eğlence ürünleri ve araçları hazırlamak, satış ve dağıtım 

kanallarını çeşitlendirmek ve sayısını artırmak ve dünyanın önde gelen medya kuruluşları ile 

işbirliği yapmaktır.  

 

20.  Mali Haklar 

 Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş, 

30.05.2012 tarihinde yapılan, 2011 yılına ait Genel Kurul’da ortakların bilgisine ve onayına 

sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmıştır. Bu amaçla hazırlanan ücret 

politikası şirketin internet sitesinde yer alır. 

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları, 30.05.2012 tarihinde 

gerçekleştirilen Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmuştur.  

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI 

1.AMAÇ VE KAPSAM 

Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans 

hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Belirlenen hedeflere ulaşılmadığı durumlarda yönetim 

kurulunun hem kurul olarak hem de üye bazında özeleştirisinin ve performans değerlemesinin 

yapılması amacıyla bir ücret politikası oluşturulur. Ücret Politikası ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ve 

üst düzey yöneticilerin yüksek performanslarını sürdürme arzularının pekiştirilmesi hedeflenir. 

2 . İ L K E L E R  

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve 

genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu 

konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. 

Hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer almalıdır. 

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin 

performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin 

bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir. 

3.       P E R F O R M AN S  V E  Ü C R E T L E N D İ R M E   

3.1.Sabit Maaş Ödemeleri 

Sabit ücret, görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir; bu ücret, her bir pozisyon için 

gereken şartlar ve deneyim dikkate alarak hesaplanır.  

3.2.Ücretlendirme Kriterleri 

Yönetim Kurulu üyelerine, Üst Düzey Yönetime ve diğer personele verilecek ücretler, Şirketin 
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sadece kar ya da gelir gibi kısa dönemli performansıyla ilişkilendirilmez. Yönetim Kurulu 

üyelerinden oluşan komitelerin üyelerine, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınmak suretiyle 

ücretlendirme yapılabilir. Bahse konu ücretlerin, Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik 

hedefleri ile uyumlu olmasına özen gösterilir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul 

tarafından onaylanır. 

Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yönetime, Şirketin performansına bağlı ödeme yapılması 

mümkün olmakla birlikte, bu ödemeler Şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek 

şekilde ve objektif koşullara bağlıdır. 

Performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmez. Performansa dayalı ödemeler, 

alınan risklerin vadesi dikkate alınmak suretiyle ve taksitler halinde yapılabilir. 

Performansa yönelik ödemelerde, çalışanların bir önceki dönem performansı değerlendirilir. 

Ücretlendirme Politikası' nın ve uygulamalarının etkin olarak hayata geçirilebilmesini sağlamaktaki 

nihai yetki ve sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket üst düzey yönetimi, Şirketin ücretlendirme 

uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp 

yönetilmesinden Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur. Bu Politika kapsamında mevzuatın 

gerektirdiği düzenlemelere ilişkin uyum esastır. 

4.POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ 

Ücret Politikası, Yönetim Kurulu tarafından, Şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde 

Şirket iş süreçlerindeki değişimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görülmesi halinde 

motivasyon ve bağımlılığı artırmak amacıyla yılda en az bir defa gözden geçirilerek güncellenir ve 

Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Ayrıca Şirket internet sitesinde de yayınlanır. 

Yönetim kurulu  üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının tespitinde Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. 

 Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeliği görevi dolayısıyla 

belirlenen hak ve menfaatler dışında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Ancak, icrada da 

görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri, icrai görevleri karşılığında ayrıca ücret almaktadırlar. 

 Performansa dayalı ve Şirket performansını yansıtacak bir ödeme şekli bulunmamaktadır. 

 Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi'ne ve yöneticilere borç vermemekte ve kredi 

kullandırmamaktadır. 

 Üçüncü bir şahıs aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış, lehine kefalet gibi  

teminatlar verilmemiştir. 

 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirilmesinde bağımsızlık düzeylerinin korunmasına 

dikkat edilir. Hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı  ödeme planları 

kullanılmamaktadır.  
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g) Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri:  

Araştırma ve geliştirme faaliyetimiz yoktur. 

 

ğ) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:  
 

Yönetim Kurulumuzun 27.03.2012 tarih ve 2012/08 sayılı kararı ile; Şirket esas sözleşmesinin, 
 
a) 3. (Maksat ve Mevzuu) başlıklı maddesi İlgili Bakanlığın adının değişmesi ve 14 nolu bentte 

eksik kalan ifadeyi tamamlamak sebebiyle tadil edilmiştir. 
b) 4.(Şirketin Merkez ve Şubeleri) maddesi; Faaliyet alanını genişletmek amacıyla şubeler 

açabilmek ve ilgili Bakanlık adının değişmiş olması sebebiyle tadil edilmiştir. 
c) 19. (Toplantıda Komiser Bulunması), 26. (Ana Mukavele Tadili) maddeleri ilgili Bakanlık  

adının değişmiş olması sebebiyle tadil edilmiştir. 
d) 7. (Yönetim Kurulu ve Süresi), 11. (Yönetim Kurulu Toplantıları), 13. (Yönetim Kurulunun 

Ücreti), 17. (Genel Kurul), 24. (İlan), 33. (Kanuni Hükümler) maddelerinin de Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından yayınlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması  için 
13.03.2012 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na müracaat edilmiş olup, Sermaye 
Piyasası Kurulu söz konusu müracaata 06.04.2012 tarih 3892 sayılı yazısıyla olumlu cevap 
vermiştir. Esas sözleşme değişikliklerinin onayı için, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığına  müracaat 
edilmiş olup, 09.04.2012 tarih ve 2633 sayılı yazı ile Bakanlık onay vermiştir. 

 
Esas sözleşme değişiklik metinleri 30.05.2012 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul 

toplantılarında gerek adi pay sahipleri, gerek imtiyazlı pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. 
 

h) Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:  

Dönem içinde çıkarılmış sermaye piyasası aracı yoktur. 

 

 Sermaye Bilgileri: 

 

 Şirketimizin 240.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, çıkarılmış 

sermayesinin 80.000.000.-TL'den, Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmiş bilançomuzun ve UFRS’ 

ye göre hazırlanan bilançomuzun Öz Kaynaklar  kalemi altında yer alan,  Sermaye Düzeltmesi 

Olumlu Farklarından 40.000.000.-TL iç kaynaklardan bedelsiz artırılarak, 120.000.000.-TL'ye 

çıkarılmasına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.09.2012 tarih ve 93/1042 nolu Kayıtlı 

Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının 

Tamamlanmasına İlişkin Belge alınmış olup, 26.09.2012 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicili 

Müdürlüğü’nce tescil edilmiştir. 
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İhlas Gazetecilik A.Ş.’nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ortaklık yapısı: 

 

 Pay Oranı Pay Tutarı 

İhlas Yayın Holding A.Ş. 56.55 % 67,859,559 

İhlas Holding A.Ş. 6.92 % 8,304,075 

Enver Ören 2.02 % 2,423,271 

Diğer 1.51 % 1,813,095 

Halka Açık 33.00 % 39,600,000 

Toplam 100.00 % 120,000,000 

 
 

ı) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:  
 
İhlas Gazetecilik A.Ş. 15.08.2000 tarihinde kurulmuştur. Yapılan ana mukavele tadilleri 

sonrasında gazetecilik’in esas faaliyet konularını matbaacılık, gazete ve dergi çıkarılması, 
oluşturmuştur.  

 
Gazetecilik’in ana mukavelesi bu şekilde çok kapsamlı olarak düzenlenmiş olmasına karşılık, 

Gazete rapor tarihi itibariyle; fiili olarak kendi tüzel kişiliği çatısı altında sadece Basın yayın 
sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 
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Ülkemizde yayınlanan günlük gazetelerin  2012 yılı aylık ortalama günlük net satışları ve bunların 
arasında Türkiye Gazetesinin yeri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 
 

  
GAZETELER 

2012 YILI AYLIK 
ORTALAMA 

GÜNLÜK NET SATIŞ 

1 ZAMAN 960.616 

2 POSTA 456.198 

3 HÜRRİYET 413.654 

4 SABAH 328.632 

5 HABERTÜRK 223.490 

6 FOTOMAÇ 211.154 

7 STAR 144.530 

8 MİLLİYET 141.939 

9 TÜRKİYE 127.702 

10 TAKVİM 114.046 

11 AKŞAM 103.852 

12 VATAN 103.421 

13 YENİŞAFAK 102.109 

14 BUGÜN 96.907 

15 GÜNEŞ 91.243 

16 TARAF 52.299 

17 YENİASYA 52.294 

18 CUMHURİYET 51.018 

19 Y.AKİT 35.347 

20 RADİKAL 26.420 

 
 

i)Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde 
gerçekleştirildiği: 

 
 Şirket’imizin yararlandığı teşvik bulunmamaktadır.  
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j)İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki 

gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki 
gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını 
içeren açıklamalar: 
 
 

     Türkiye Gazetesi 2012 Aylara Göre Tiraj Cetveli 
 

 
   

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şirket’in 2012 yılı içindeki  12 aylık ortalama günlük kapasite kullanım oranları, baskı merkezleri 
bazında aşağıda verilmektedir; 

 
 

Baskı Merkezi 
Günlük 
Baskı 
Adedi* 

Toplam 
Kapasite 

ORAN 

İstanbul 
 

1.343.156 1.351.600 99% 

Ankara 84.844 284.000 30% 

İzmir 59.136 284.000 21% 

Adana 67.131 240.000 28% 

Antalya 24.083 150.000 16% 

Trabzon 38.450 150.000 26% 

TOPLAM 1.616.800 2.459.600 66% 

 
 

* Baskı adetleri günlük Türkiye Gazetesi baskı adedinin yanında, fason baskı adetlerini de 
içermektedir.   

 
 

AYLAR 2012 
2012 Günlük 

Tiraj 2011 

Ocak 4.146.501 133.758 4.154.070 

Şubat 3.852.993 137.607 3.892.749 

Mart 4.087.960 131.870 4.422.651 

Nisan 3.899.266 129.976 4.315.723 

Mayıs 3.994.086 128.841 4.508.260 

Haziran 3.797.302 126.577 4.394.003 

Temmuz 3.819.835 123.220 4.440.474 

Ağustos 3.670.015 118.388 4.255.458 

Eylül 3.582.116 119.404 4.077.509 

Ekim 3.707.460 119.595 4.219.994 

Kasım 3.651.353 121.712 3.972.963 

Aralık 4.279.877 138.061 4.149.459 
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k) Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve 
bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler, 
geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri:  
 
 

Medya Faaliyeti 01.01-31.12.2012 

Türkiye Gazetesi Satış ve Reklam Gelirleri (Net) 27.503.705 

Fason ve Diğer Satış Gelirleri (Net) 48.443.143 

Toplam Medya Satış Gelirleri (Net) 75.946.848 

Toplam Medya Satışların Maliyeti (-) (69.259.238) 

Medya Faaliyetleri Brüt Satış Karı 6.687.610 

 
Satış Koşulları:  

 
Şirket Türkiye Gazetesini çıkarmaktadır. Türkiye Gazetesi bayiden satışın yanı sıra, elden 

dağıtım modelinin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olup, ev ve işyerlerine doğrudan gazete dağıtımı 
yapmaktadır. Satış bedelleri Bayilerden dağıtım şirketi kanalıyla haftalık olarak, Abonelerden ise 
aylık olarak tahsil edilmektedir. 
 

 

l) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas 

alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel 

rasyolar: 

 

Bilanço 31/12/2012 
Oran 

Analizi 
31/12/2011 

Oran 
Analizi 

Dönen Varlıklar 70.720.967 28.82% 68.951.913 28.06% 

Duran Varlıklar 174.682.886 71.18% 176.713.606 71.94% 

TOPLAM VARLIKLAR 245.403.853 100.00% 245.665.519 100.00% 

Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.768.726 4.80% 10.840.415 4.41% 

Uzun Vadeli Yükümlülükler 26.925.206 10.97% 26.681.105 10.86% 

ÖZKAYNAKLAR 206.709.921 84.23% 208.143.999 84.73% 

TOPLAM KAYNAKLAR 245.403.853 100.00% 245.665.519 100.00% 
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Gelir Tablosu 31/12/2012 
Oran 

Analizi 
31/12/2011 

Oran 
Analizi 

Satış Gelirleri 75.946.848 100.00% 80.254.032  100.00% 

Satışların Maliyeti (-) (69.259.238) -91.19% (70.635.907) -88.01% 

BRÜT KAR / (ZARAR) 6.687.610 8.80% 9.618.125  11.98% 

Faaliyet Giderleri (16.892.477) -22.24% (15.069.445) -18.77% 

Diğer Faaliyet Gelirleri 3.069.681 4.04% 2.546.681  3.17% 

Diğer Faaliyet Giderleri (-) (1.088.170) -1.43% (1.440.666) -1.80% 

FAALİYET KARI / (ZARARI) (8.223.356) -10.82% (4.345.305) -5.41% 

        

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ 
DÖNEM KARI / (ZARARI) 

(1.756.848) -2,31% 1.189.765  1.48% 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) 322.770 0,42% (473.631) -0.59% 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / 
(ZARARI) 

(1.434.078) -1,88% 716.134  0.89% 

Durdurulan Faaliyetler -      

Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / 
(Zararı) 

0 0.00% 0  0.00% 

DÖNEM KARI / (ZARARI) (1.434.078) -1,88% 716.134 0.89% 

 
 

Rasyolar 31/12/2012 31/12/2011 

Likitide Oranları  

Cari Oran 6.00 6.36 

Likitide Oranı 5.23 5.70 

Nakit Oranı 0.04 0.13 

Finansal Yapı Oranları  

Finansal Kaldıraç 0.16 0.15 

Toplam 
Yükümlülükler/Özkaynaklar 

0.19 
0.18 

K.V.K/Toplam Kaynaklar 0.05 0.04 

U.V.K/Toplam Kaynaklar 0.11 0.11 

Finansal Borçlar/Özkaynaklar 0.006 0.016 

Finansal Borçlar/Toplam Varlıklar 0.005 0.014 

 
 
m) İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:  
 
İşletmenin kısa vadeli finansal borçlarının, ekonomik koşullar dahilinde uzun vadeli hale 

getirilerek, daha da iyileştirilmesi planlanmaktadır.  
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     n) Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, 
soyadı ve mesleki tecrübesi:  

 
Üst yönetimde yıl içinde değişiklik olup görev başında bulunanların; 
 

Adı Soyadı Görevi Mesleki Tecrübe 

Ahmet Mücahid Ören Yönetim Kurulu Başkanı  23 Yıl 

Nuh Albayrak 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür 
ve Genel Yayın Yönetmeni 

33 Yıl 

Ümit Künar 
Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşlerden Sorumlu 
Murahhas Aza  

20 Yıl 

Mustafa Ruşen Selçuk Yönetim Kurulu Üyesi 19 Yıl 

Muaviye Gül Yönetim Kurulu Üyesi              30 Yıl 

Orhan Tanışman Yönetim Kurulu Üyesi              21 Yıl 

Mehmet Remzi Esen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  36 Yıl 

Nazmi Örs Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  43 Yıl 

Tolga Sönmez Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  15 Yıl 

 
o) Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları personel ve işçiye sağlanan 

hak ve menfaatler:  :   
 
İhlas Gazetecilik A.Ş.’de dönem sonunda personel sayımız 552 ’dir. Şirket’imizde toplu 
sözleşme uygulaması yoktur. 
 
Dönem içerisinde faaliyet giderleri içinde yer alan personel giderleri ise 5.994.475 TL dir. 
 
Şirket’in kilit yönetici personele 1 Ocak - 31 Aralık 2012 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2011 
dönemlerinde sağlanan kısa vadeli faydalar: 
 
01.01-31.12.2012: 375.695 TL 
01.01-31.12.2011: 340.469 TL 

 
ö) Dönem içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler:  
 
01.01.2012 – 31.12.2012  Hesap döneminde bağış yapılmamıştır. 
 
p) Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi:  
 
Merkez adresimiz dışında aşağıdaki tabloda yer alan iş yerlerimiz bulunmaktadır. 
 

Ankara Matbaa Tesisleri Samsun Yolu Demirciler Sitesi No:68 Siteler Altındağ- ANKARA 

Adana Matbaa Tesisleri  Ceyhan Yolu Üzeri 4 Km. No:158 Yüreğir – ADANA 

İzmir Matbaa Tesisleri 1397 Sok. No:3 Kahramanlar Konak- İZMİR 

Antalya Matbaa Tesisleri Yenigöl Mah. Serik Cad. No:38 Altınova- ANTALYA 

Trabzon Matbaa Tesisleri Organize Sanayi Sitesi Arsin- TRABZON 

 


