İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI
Madde 1: AMAÇ VE KAPSAM
Bu düzenlemenin amacı, İhlas Gazetecilik A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu bünyesinde
kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ("Komite") görev ve çalışma esaslarını
belirlemektir.
Komite, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim
İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i ile düzenlenen Kurumsal
Yönetim İlkelerine uyumu, bu ilkelerin Şirket'te uygulanmaması halinde nedenlerinin
araştırılması ve iyileştirici önlemlerin alınması; yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma
konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu'na destek verecek ve yardımcı
olacaktır. Komite, Şirket performansını artırıcı yöntem ve uygulamaların hayata
geçirilmesinde, Şirket'in oluşturduğu veya oluşturacağı sistem ve süreçleri gözden geçirecek,
değerlendirecek ve önerilerde bulunacaktır. İlave olarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri ile
öngörülen Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret
Komitesi'nin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilecektir.
Madde 2: DAYANAK
Komite, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 sayılı
"Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"inde yer
alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.
Madde 3: KOMİTE'NİN YAPISI
a.Kuruluş
Komite, Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
b. Üyelik
Komite, Şirket esas sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az iki
üyeden oluşur. Komite'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, daha fazla üyeden oluşması
halinde ise çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Her
durumda, Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı
veya Genel Müdür Komite'de görev alamaz. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili tebliğlerde
yapılacak değişikliklere uyulur.
c. Komite Toplantıları
Komite, işler gerektirdiğinde Şirket merkezinde toplanır ve bu toplantı sonuçlarını Yönetim
Kurulu'na sunar. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca, Yönetim Kurulu
toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur. Komite gerekli gördüğü yöneticiyi davet edebilir
ve görüşlerini alabilir.
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Komite'nin yaptığı tüm çalışmalar ve Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale
getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve söz konusu çalışmaların ve kararların kaydı
tutulur. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri ve
toplantı sonuçlarını hazırlanacak yazılı bir rapor ile Yönetim Kurulu'na sunar.
Madde 4: GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Komite, Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle
Şirkette Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ne ölçüde uygulandığını araştırıp söz konusu ilkelerin
uygulanmaması halinde bunun nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen
olumsuzlukları ve çıkar çatışmalarını belirleyerek Yönetim Kurulu'na iyileştirici tavsiyelerde
bulunmak ile görevlidir.
Ayrıca, ücret, ödül ve performans değerlemesi, kariyer planlaması, yatırımcı ilişkileri ve
kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu'na destek
verecektir.
a.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
Komite, Şirket performansını artırmayı amaçlayan yönetim uygulamalarına yönelik altyapının
Şirket bünyesinde sağlıklı bir şekilde işlemesi, çalışanlar tarafından anlaşılması,
benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında Yönetim Kurulu'na
önerilerde bulunur.
Komite, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise
gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar
çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.
b. Riskin Erken Saptanması
Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak da görev yapacaktır. Bu kapsamda
Komite, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken
teşhisi ve tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi
amacıyla çalışmalar yapar.
Komite, Şirket'in risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
c. Kamuya Yapılacak Açıklamalar
Komite, kamuya açıklanacak Faaliyet Raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin
Komite'nin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol eder.
Komite, kamuya yapılacak açıklamaların, yasa ve düzenlemeler başta olmak üzere, Şirket'in
"Bilgilendirme Politikası"na uygun olarak yapılmasını sağlayıcı öneriler geliştirir.
d. Aday Gösterme
Komite, Aday Gösterme Komitesi olarak da görev yapacaktır. Bu çerçevede Komite, Yönetim
Kurulu'na ve üst yönetime uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi
konusunda şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler geliştirilmesi
konularında çalışmalar yapar. Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli
değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini
Yönetim Kurulu'na sunar.
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Komite, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ilişkin performans değerlendirmesi
ve kariyer planlaması konularında, yaklaşım, ilke ve uygulamaların belirlenmesine yönelik
çalışmalar yapar.
e. Yatırımcı İlişkileri
"Pay Sahipleri ile İlişkiler/Yatırımcı İlişkileri Birimi"nin ("Birim") çalışmalarını gözetir,
Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların
giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında Yönetim Kurulu ve Birim ile işbirliği içerisinde
hareket eder.
Birim'in yöneticisinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri ile bu bilgilerde meydana gelen
değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin
düzenlemeleri çerçevesinde, borsa bülteninde ilan edilmek üzere borsaya bildirilir.
Birim;
a) Pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgi taleplerini, mevzuat, esas sözleşme, kurumsal
yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde, kamuya açıklanmamış, gizli ve
ticari
sır
niteliğindeki
bilgiler
hariç
olmak
üzere
yanıtlandırır;
b) Mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde
yurt içinde ve yurt dışında periyodik yatırımcı bilgilendirme toplantıları düzenler ve
düzenlenen
toplantılara
iştirak
eder;
c) Şirket internet sitesinin, yerli ve yabancı yatırımcılar için aktif bir iletişim platformu haline
getirilmesi
konusunda
gerekli
çalışmaları
yapar;
d) Kamuyu aydınlatma ile ilgili sürecin mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetir ve
izler;
e) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlar;
f) Faaliyet raporlarının mevzuat ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde
hazırlanmasını
sağlar;
g) Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi
düzenlemelere
usulüne
uygun
şekilde
yapılmasını
takip
eder;
h) Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlar ve oylama
sonuçlarının kaydını tutarak, sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine ulaştırılmasını sağlar;
i) Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapar.
f. Ücret Politikasının Belirlenmesi
Komite, Kurumsal Yönetim İlkeleri ile öngörüldüğü üzere Ücret Komitesi olarak da görev
yapacaktır. Bu çerçevede Komite, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin
ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak
belirler.
Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek
ölçütleri belirler.
Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey
yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.
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g. Sekreterya İşlemleri
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin toplantı tutanaklarının
tutulması, arşivlenmesi ve komite üyelerinin etkin bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla
görev yapar.
Her komite toplantısını izleyen ilk Yönetim Kurulu toplantısında Komite Başkanı, Yönetim
Kuruluna komite toplantısı ve komite faaliyetlerine ilişkin özet bilgilendirme yapar.
Madde 5: YÜRÜRLÜK
Bu komitenin görev ve çalışma esasları, mevzuattan kaynaklanacak değişiklik ve
güncellemelere bağlı olarak Yönetim Kurulu'nun onayıyla yürürlüğe girer.
Madde 6: YÜRÜTME
Bu komitenin görev ve çalışma esasları, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
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İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.
DENETİM KOMİTESİ
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI
Madde 1: AMAÇ VE KAPSAM
Bu düzenlemenin amacı, İhlas Gazetecilik A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu bünyesinde
kurulan Denetimden Sorumlu Komite'nin ("Komite") görev ve çalışma esaslarını
belirlemektir.
Komite, sermaye piyasası mevzuatında ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak
Şirket'in finansal ve operasyonel faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen
görev yapar. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan Komite'nin amacı; Şirket muhasebe
sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin işleyişinin ve
etkinliğinin gözetimini sağlamak olup, her türlü iç-dış veya bağımsız denetimin yeterli ve
şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.
Madde 2: DAYANAK
Komite, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız
Denetim Standartları Hakkında Tebliği"nin "Denetimden Sorumlu Komiteler" başlıklı 25.
maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim
İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" ve diğer sermaye piyasası
mevzuatında yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.
Madde 3: KOMİTE'NİN YAPISI
a.Kuruluş
Komite, Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
b. Üyelik
Komite en az iki üyeden oluşur ve üyelerinin tamamı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri
arasından seçilir. İcra başkanı, genel müdür, bağımsız üye olmayan Yönetim Kurulu üyeleri
veya sair üçüncü kişiler Komite'de üyelik yapamaz. Sermaye Piyasası mevzuatı ve tebliğlerde
yapılacak değişikliklere uyulur.
c. Komite Toplantıları
Komite, en az üç ayda bir Şirket merkezinde toplanır ve bu toplantı sonuçlarını Yönetim
Kurulu'na sunar. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca, Yönetim Kurulu
toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur. Komite gerekli gördüğü yöneticiyi davet edebilir
ve görüşlerini alabilir.
Gerekli görülmesi halinde bağımsız denetim kuruluşu, Komite'nin yaptığı mali tablolara
ilişkin değerlendirme toplantılarına iştirak eder ve çalışması hakkında bilgi verir. Komite
faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden
yararlanabilir. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket
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tarafından karşılanacak olup, Komite görevini yerine getirirken gerekli olabilecek diğer her
türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanacaktır.
Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri
hazırlanacak yazılı bir rapor ile Yönetim Kurulu'na sunar. Komite başkanı, komite
toplantısının özetini Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar.
d. Görev ve Sorumluluklar
Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç
kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun
seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve
bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları bu komitenin gözetiminde
gerçekleştirilir.
Kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının mevcut mevzuat ve
uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler ve bağımsız denetim kuruluşunun
görüşünü de alarak Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.
Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmaları
ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen şirket içi düzenlemelere ve
politikalara uyumu gözetir.
Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan
şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması ile şirket çalışanlarının bu konulardaki
bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde incelenmesi denetimden sorumlu komite tarafından
yerine getirilir.
Kamuya açıklanacak faaliyet raporunda yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgiler ile
doğru ve tutarlı olup olmadığını yazılı görüşle belirtir.
Önemli muhasebe ve raporlama konuları ile hukuki sorunları gözden geçirir ve bunların mali
tablolar üzerindeki etkisini araştırır.
Gerekli gördüğü takdirde belirli hususları, Yönetim Kuruluna yapılacak raporlama vasıtasıyla,
Şirket Genel Kurul toplantı gündemine aldırabilir; ayrıca, Yönetim Kurulu tarafından talep
edilen diğer gözetim ve izleme faaliyetlerini yerine getirir.
Bağımsız denetim kuruluşu, gerekli gördüğü durumda Şirketin muhasebe politikası ve
uygulamaları ile ilgili önemli hususları daha önce Şirket yönetimine ilettiği uluslararası
muhasebe standartları çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini,
bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, Şirket yönetimiyle ilgili olan
yazışmaları denetimden sorumlu komiteye bildirebilir.
Gerekli gördüğü takdirde özel denetimler yaptırabilir ve denetim sonuçlarını Yönetim
Kurulu'na raporlar. Bu tür denetimlerde kendisine yardımcı olmak üzere konusunda uzman
kişileri danışman olarak atayabilir.
e. Sekreterya İşlemleri
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, Denetimden Sorumlu Komite'nin toplantı tutanaklarının
tutulması, arşivlenmesi ve komite üyelerinin etkin bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla
görev yapar.
Her komite toplantısını izleyen ilk Yönetim Kurulu toplantısında Komite Başkanı, Yönetim
Kuruluna komite toplantısı ve komite faaliyetlerine ilişkin özet bilgilendirme yapar.
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Madde 4: GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Bu komitenin görev ve çalışma esasları, mevzuattan kaynaklanacak değişiklik ve
güncellemelere bağlı olarak Yönetim Kurulu'nun onayıyla yürürlüğe girer.
Madde 5:YÜRÜRLÜK
Komite görev ve çalışma esasları ve buradaki değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile
yürürlüğe girer.
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İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.
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.

İLKELER
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.

PERFORMANS VE ÜCRETLENDİRME

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 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,
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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 işsüreçlerindeki 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.
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BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirket sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde; Sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet
gösteren eğitim öğretim kurumları, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına
Yönetim’in onayıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen esaslar
dahilinde bağış ve yardım yapabilir.
Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun
seçiminde kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında
şirketin faaliyet konusu ile ilgili konularda faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf,
dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapabilir. Bağış ve yardım yapılırken öncelikle
Maliye Bakanlığı’nca vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir.
Pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve
yardımlardan kaçınılır.
Yapılan bağışlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların bilgisine sunulur.

