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MEHMET REMZİ ESEN  

Yönetim Kurulu Üyesi 

 

1956 yılında İstanbul’da doğdu. 1980 yılında Ticaret Bilimler Fakültesi İşletme 

bölümünden mezun oldu. 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Döner Sermaye Saymanlığında çalıştı. 1986 yılında Türkiye Gazetesi Ansiklopedi Teknik 

Servisinde görev aldı. 1998 yılında Türkiye Gazetesi Teknik Servisinde çalıştı. 2001 

yılında emekliliğe ayrıldı. 

       

 

 

       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, 

 

 

 

 
 

 



Tarih: 30.04.2012 

 

NAZMİ ÖRS   

Yönetim Kurulu Üyesi 

 

1948 yılında Antalya doğdu. 1969 yılında Ankara Yenişehir Sağlık Koleji Radyoloji 

bölümünü, 1979 yılında Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Toplum Sağlığı 

Bölümünü bitirdi. İzmir, Kars, G.Antep ve İstanbul’da Sağlık Bakanlığına bağlı çeşitli 

görevlerde bulundu. En son 1999 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 

İdari Müdür Muavinliği görevinde iken kendi isteği ile emekli oldu. Halen serbest olarak 

çalışmaktadır. 

       

 

     

       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, 

 
 

 

 

 



Tarih: 30.04.2012 

 

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. 

 

 

 

       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, 



 
 


