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Başlıca Finansal Göstergeler ( )
Uluslararası finansal raporlama standartları kapsamında haz›rlanan mali tablolara göre ( ).
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Kilometre Taşları
10 Temmuz 2003
İhlas Yayın Holding A.Ş. kuruldu.
16 Temmuz 2003
İhlas Gazetecilik (Türkiye Gazetesi) ve İhlas Haber Ajansı (İHA)’na iştirak edildi.
24 Temmuz 2003
Huzur Radyo TV (TGRT)’ye iştirak edildi.
15 Temmuz 2004
TGRT Haber TV A.Ş. kuruldu.
27 Temmuz 2004
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş. kuruldu.
28 Eylül 2006
Huzur Radyo TV hisseleri News Netherlands Co. (FOX TV)’e satıldı.
01 Ağustos 2007
Fikirevim Reklam Ajansı devralındı ve Alternatif Medya Hizmetleri Ltd. Şti.’ye dönüştürüldü.
01 Aralık 2007
Dergi ve fuar işlerini bir çatı altında toplayan İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş.’ye iştirak edildi.
10 Şubat 2009
Yeni kurulan İhlas İletişim A.Ş.’ye iştirak edildi.
24 Aralık 2009
İhlas Holding A.Ş ve İhlas Pazarlama A.Ş. ile Bahçeşehir’de konut işi yapmak üzere ortak girişim şirketi (adi ortaklık) kuruldu.
14 Haziran 2010
İhlas Gazetecilik A.Ş. hisseleri İMKB’de işlem görmeye başladı.
04 Ağustos 2010
İhlas Yayın Holding’in halka arz çalışmaları başlatıldı.
05 Kasım 2010
İhlas Yayın Holding A.Ş. hisseleri İMKB’de işlem görmeye başladı.
14 Aralık 2010
Promaş A.Ş. ve İhlas Medya Planlama ve Satınalma Hizmetleri Ltd. Şti.’ye iştirak edildi.
23 Ocak 2012
İhlas Haber Ajansı (İHA)’daki iştirak oranı %50’den %75’e yükseldi.
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Ortaklık Yapısı (31.12.2011 itibarıyla)
Ad› / Unvan›
Pay Oran› %
‹hlas Holding A.ﬁ.
69,15
Enver Ören
1,00
Ahmet Mücahid Ören
0,90
Diğer
0,20
Halka Aç›k
28,75
		
Toplam
100,00

‹hlas Holding A.ﬁ.
Enver Ören
Ahmet Mücahid Ören
Diğer
Halka Aç›k

Pay Tutar› ( )
138.300.000
2.000.000
1.800.000
400.000
57.500.000
200.000.000

4

İhlas Yay›n Holding A.ﬁ.
İhlas Yayın Holding, 10 Temmuz 2003’te İhlas Grubu’nun
medya sektöründeki iştiraklerinin tek çatı altında
birleştirilmesi ve yönetimde etkinliği artırmak amacıyla
kurulmuştur.
İştiraklerinin tüm faaliyetlerini izleyen İhlas Yayın Holding,
ayrıca her türlü yatırımları konusunda da onlara gereken
desteği sağlamaktadır. En büyük görevi medya grubu
şirketleri arasındaki sinerjiyi artırmak olan İhlas Yayın
Holding, bu misyonu doğrultusunda sahip olduğu kurumsal
ilkelerini bütün iştirakleriyle paylaşmaktadır. İhlas Yayın
Holding’in tüm iştirakleri, doğru haberi, yorumsuz, tarafsız
ve toplumu huzursuz etmeden iletmek ilkesiyle istikrarlı
çizgisini kurulduğu günden bugüne kadar korumuştur.
İhlas Yayın Holding, 25 - 26 Ekim 2010’da hisselerini halka
arz etmiş, 5 Kasım 2010’da ise İMKB’de işlem görmeye
başlamıştır.
İhlas Yayın Holding’in yazılı medyadaki iştiraki olan
Türkiye Gazetesi, tecrübeli yönetim anlayışı, istikrarlı
yayın çizgisi, marka bilinirliği ve kuvvetli okuyucu tabanı
ile rekabet gücü yüksek bir yayın organı olarak medya
sektöründe yer almaktadır. Türkiye Gazetesi şeffaf, güvenilir
ve değerli olmanın verdiği güvenle 2010 yılında halka
açılarak okuyucularına ortak olabilme imkânını sunmuştur.
Kurulduğu 1970 yılından bu yana aynı sahiplik yapısıyla
devam eden Türkiye Gazetesi, sayfalarıyla, markasıyla,
değişmez yayın ilkeleriyle, sadık okuyucu tabanıyla
farklılaşan ve gelecek potansiyeli yüksek bir gazetedir.
Türkiye’de altı ildeki yüksek teknolojiyle donatılmış baskı
tesisleriyle faaliyetlerine devam etmektedir.
İhlas Yayın Holding’in bir diğer iştiraki İhlas Haber Ajansı
(İHA) ise, yapılan çalışmalar ile ulusal medyanın olduğu
kadar yerel ve bölgesel medyanın da haber ihtiyaçlarını hızlı
ve güvenilir şekilde temin etmelerinde ajans olarak önemli
destek vermektedir. Kendi teknik servisi tarafından üretilen
canlı yayın araçlarını kullanan İHA, bu sistem ve araçlarla
Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde faaliyetlerine
devam etmektedir. 2011 yılına damgasını vuran Tunus,
Mısır ve Libya’daki halk hareketleri İHA ekipleri tarafından
takip edilmiş ve bütün dünya televizyonlarına teknik hizmet
sağlanmıştır.
TGRT Haber TV, doğru, tarafsız ve gerçek haberci kimliğini
yıllardır başarıyla korumakta ve ilkesini “TGRT Haber yalnız
haber verir” olarak ilan etmektedir. Sabah kuşağından
gece yarısına kadar, saat başlarında yayınlanan haber
bültenleriyle izleyiciye dünya ve Türkiye gündeminden

haberler sunar. Başarılı haberciliğinin yanı sıra güncel
konuların, konunun uzman isimleri tarafından ele alındığı
programlara da yer veren TGRT Haber, 2011 yılı içinde
yenileme yatırımı yapmış ve ekipmanlarının çoğunu
yenilemiş olarak, 2012 yılında HD kalitesinde yayın yapmayı
hedeflemektedir.
TGRT FM, yarışma programlarından çocuk programlarına,
kültür, sanat ve kadın programlarından, spor, sohbet,
magazin programları ve radyo tiyatrolarına kadar geniş
bir program yelpazesi ile toplumun her kesimine hitap
etmektedir. Haberciliği, programcılığı ve klasik radyo
tiyatroları ile dinleyicilerin zevkle dinlediği yayınlar yaparak
Türk milletinin gönlünde önemli bir yer edinmiştir.
22 Nisan 2010 tarihinden itibaren TGRT Belgesel olarak
yayın yapan TGRT Dijital TV’nin amacı kültür, medeniyet,
tarih ve manevi değerlere sahip çıkmak ve bu doğrultuda
bir yayın politikası izleyerek insanlığa hizmet sunabilmektir.

İHLAS YAYIN
HOLDİNG’İN TÜM
İŞTİRAKLERİ DOĞRU
HABER, KALİTELİ
İÇERİK, HUZURSUZ
ETMEYEN YAYIN
ANLAYIŞI HEDEFİNİ
KURULDUĞU
GÜNDEN BUGÜNE
KORUMUŞTUR
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İhlas Reklam Ajansı’nın unvanı İhlas Medya Planlama ve
Satınalma Hizmetleri Ltd. Şti. olarak değişmiştir. Reklam
sektöründeki hızlı rekabet ortamında sürekli kendini
yenileyen ve kalitesini artırarak faaliyetlerini sürdüren,
sektör içerisinde üretici tam hizmet reklam ajansı olarak
tanınmaktadır. Müşteri memnuniyetini kendisine ilke edinen,
ülkenin önde gelen reklam ajanslarından biri konumuna
gelmiştir.

Türkiye Gazetesi’nin tabanını da teşkil eden esnaf ve
KOBİ’ler oluşturmaktadır. 2011 yılında Sleep Well adında bir
adet yeni dergi yayın hayatına başlamış olup toplam dergi
sayısı 24’e çıkmıştır. Sektörel bazda ihtisas fuarları yapan
İhlas Fuarcılık ise özellikle güneş enerjisi ve boru fuarlarında
marka olmuştur. Ulusal ve uluslararası turizm, zirve ve
benzeri etkinlikler de yapan İhlas Fuar Hizmetleri, gelecek
yıllar için yeni sektörlerde fuarlar yapmayı planlamaktadır.

Mobil Sanal Operatörlük (MVNO) hizmeti sunmak amacıyla
2009 yılında kurulan İhlas İletişim, Bilgi Teknolojileri
Kurumu’nca MVNO olarak lisanslandırılmış ve kendi
markası olan VipCell ile hizmet vermektedir.

Alternatif Medya, ilk geliştirmiş olduğu IPTV temelli Digital
Signage uygulamasını devreye sokup pazarlamasına
başlamış, yeni teknolojileri Ar-Ge faaliyetleri ile bünyesine
katarak katma değerli ürün tasarımlarına devam etmiştir.
Özellikle üniversiteler için geliştirmiş olduğu IPTV temelli
Video On Demand sistemi ile mobil uygulamalar pazarına
iphone ve android uygulamaları ile girmiş bulunmaktadır.

İletişim Magazin ve İhlas Fuarcılık şirketlerini bünyesinde
bulunduran İhlas Gelişim A.Ş.- İhlas Dergi Grubu yayınladığı
sektörel dergiler, ilaveler, kataloglar, resmi fuar ekleri
ve yurt dışı spesifik projeleri ile alanında beğeni ile takip
edilmektedir. Türk ekonomisine sürekli iş geliştirme
projeleri sunan İhlas Dergi Grubu, sektör yayıncılığı ve
uluslararası yayıncılık alanında Türkiye’nin büyük dergi
gruplarındandır. Dergi Grubu’nun en önemli hitap alanını
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

İHLAS YAYIN
HOLDİNG,
ÖNÜMÜZDEKİ
DÖNEMDE DE
DEĞİŞİM VE
REKABET ODAKLI BİR
STRATEJİ İZLEMEYE
DEVAM EDECEKTİR

A. Mücahid Ören
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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Değerli Ortaklarımız,
2011 yılı, yayıncılık ile haber zenginliği ve çeşitliliği açısından
bir hayli verimli bir yıl oldu.
İçeride 12 Haziran Genel Seçimleri, dışarıda ise bilhassa
Avrupa ülkelerini sarsan ve sokak hareketlerine yol açan
derin iktisadi kriz, medya şirketlerinin yazılı ve görüntülü
haber üretiminin ekonomik değerini olumlu yönde etkiledi.
İhlas Yayın Grubu olarak haber ağırlıklı mecralarımızla bu
süreçten doğal olarak istifade ettik. Uluslararasi bir haber
ajansı olan İHA, Yunanistan başta olmak üzere, ekonomik
çalkantıların derinleştiği ve kitlesel eylemlerin yayıldığı
ülkelerde etkin ve yüksek getirili çalışma fırsatları yakaladı.
Öte yandan, konvansiyonel mecraların yanında hızla gelişen
ve çeşitlenen elektronik ve dijital yayıncılık alanında da
mevcut medya varlıklarımızın transformasyonu için grup
içi arama konferansları düzenledik. Değişen okuyucu/
izleyici profillerini dikkate alarak araştırmalar yaptırdık. İçerik
ve görsel düzenlemelerin dinamik bir strateji içerisinde
yürütülmesine özen gösterdik.
Çeşitlenen mobil iletişim araçlarının aynı zamanda birer
medya mecrasına dönüşmekte olduğu gerçeğinden
hareketle, mobil içerik üretmek için yayın grubumuzun
üretim kapasitesinin çok amaçlı kullanımına yönelik projeler
geliştirdik.
İhlas Yayın Holding’in iştirakleri olan şirketlerimiz de devam
eden iş süreçlerinde iyileştirmeler yaptılar.
Türkiye Gazetesi’ni yayınlayan İhlas Gazetecilik A.Ş.
yayıncılık yanında tam hizmet verebilen matbaa hizmetlerini
de kar ve rekabet odaklı olarak rehabilite etti.
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) uygulaması olan SAP
yazılımı projesini Grupta ilk olarak İhlas Gazetecilik’te
başlatıldı.

TGRT Haber TV, dinamik haberciliğinin yanına eklediği
güncel programlarla yayın prototipini rekabet ve gelir odaklı
hale getirdi.
2010 yılında halka açılan İhlas Yayın Holding A.Ş., 2011
yılında İMKB-100 endeksine girmeyi başardı.
İhlas Yayın Holding, İhlas Grubunun en köklü faaliyeti
olan medya ve yayıncılık faaliyetlerinin taşıyıcısı olduğunun
bilincinde, önümüzdeki dönemde de değişim ve rekabet
odaklı bir strateji izlemeye devam edecektir.
40 yılı aşan tecrübesi ve gücüyle İhlas Yayın Holding
adına sevgili çalışanlarımıza, sadık okuyucu, izleyici ve
abonelerimize, bizlere güven ve teveccüh gösteren değerli
ortaklarımıza teşekkürlerimi sunarım.
Saygılarımla,

A.Mücahid Ören
Yönetim Kurulu Başkanı
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Yönetim Kurulu
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Orhan TANIŞMAN (1)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
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
mezun oldu. 1991-1992 yılları arasında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim
Fakültesi’nde, 1992-1994 yılları arasında ise İstanbul Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak bulundu. 1994 yılından itibaren İhlas
Holding’te çalışmaya başlayan Tanışman, halen İhlas Holding’in Yatırımcı
İlişkileri Müdürlüğü’nü yürütmektedir. Evli olan Orhan Tanışman bir erkek
bir de kız çocuğuna sahiptir. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve
Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) Üyesi’dir.
Melih Rüçhan ARVASİ (2)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
1971 yılında doğan Melih Rüçhan Arvasi, orta ve lise eğitimini İstanbul’da
tamamladı. 1989 yılında girdiği Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1993 yılında lisans derecesi ile mezun oldu.
Aynı Fakülte’nin Maliye Bölümü’nde Mali İktisat dalında iki yıl lisansüstü
çalışma yaptı. 1993 yılında İhlas Grubu’nda Finans Bölümü’nde çalışmaya
başladı. 2001’de İhlas Grubu’ndan ayrılarak ABD’de beş yıl süreyle
bankacılık sektöründe teknoloji departmanı ve döviz piyasaları bölümünde
çalıştı. 2006 yılında tekrar Türkiye’ye dönen Arvasi, halen Kanada ve Amerika
merkezli iki sanayi ve bir finans kuruluşunun distribütörlüğünü ve temsilciliğini
yürütmektedir. Evli olan Melih Rüçhan Arvasi, Dünya Türkmenleri Eğitim Vakfı
ve Dostluk Derneği’nin Kurucu Üyesi’dir ve Mütevelli Heyeti’ndedir.
Tolga SÖNMEZ (3)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi 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
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Bankacılık ve Finans Sertifika Programı’nı bitirdi. 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. Sonrasında Boer Elektronik’te Mali
İşler Koordinatörlüğünü yürüten Tolga Sönmez halen Pelsan Aydınlatma’nın
Finans Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Evli ve bir kız çocuk sahibi olan
Tolga Sönmez, yurt içi ve yurt dışında birçok seminere katılmış ve ODTÜ
Finans Kulübü tarafından hazırlanan Finans Kongreleri’nde konuşmacı olarak
bulunmuştur.
Mustafa R. SELÇUK (4)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür ve Murahhas Aza
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 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
Bölümü’nde çalışmaya başladı. Krediler ve Fon Yönetimi Bölümü’nü kuran
Selçuk, 2003 yılına kadar direktör olarak çalıştı. 2003 yılında İhlas Yayın
Holding’e, Finans Departmanı’nı kurmak üzere katılan 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 olan 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.
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yaşadığını söyleyen Albayrak evlidir ve iki çocuk babasıdır. Nuh Albayrak
Gazeteciler Cemiyeti, TSYD ve MÜSİAD üyesidir. Medya Derneği Yönetim
Kurulu Üyeliği ile Medya Etik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevlerini de
yürütmektedir.
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Ahmet Mücahid ÖREN (5)
Yönetim Kurulu Başkanı
28 Nisan 1972’de İstanbul’da doğan A. Mücahid Ören, yüksek öğrenimini
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
itibariyle 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.
Nuh ALBAYRAK (6)
Yönetim Kurulu Üyesi
1960 yılında Konya’da doğan Nuh Albayrak, ilk ve orta eğitimini de
burada tamamladı. Daha o yıllarda başlayan edebiyat merakını liseler
arası kompozisyon yarışmalarındaki 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

Fevzi KAHRAMAN (7)
Yönetim Kurulu Üyesi
1948 yılında Uşak’da doğan olan Fevzi Kahraman, lise eğitiminden sonra
çalışma hayatına girdi. Askerlik vazifesini tamamlamasının ardından 1974
yılında Maliye Teşkilatı’nda göreve başlayan Kahraman, 1981 yılında
kamudaki görevinden istifa ederek Türkiye Gazetesi’nde çalışmaya
başladı. Türkiye Gazetesi bünyesinde Muhabirlik, Servis Şefliği ve Haber
Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1983 - 1986 yılları arasında
İzmir’de ekonomik içerikli Ege Gazetesi’nde Genel Yayın Koordinatörlüğü
yaptı. Aynı yıllarda bir siyasi partinin İl Yönetim Kurulu Üyeliği’nin ve
1987 - 1990 yılları arasında Merkez İlçe Başkanlığı’nın yanı sıra İzmir
Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde de bulundu. 1988 - 1989
yılları arasında Sivas Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğini de
yapan Fevzi Kahraman, 1990 - 1991 yılları arasında aynı siyasi partinin İl
Başkanlığı’nı yürüttü. 1991 yılında mesleğini sürdürmek üzere İstanbul’a
dönüşüyle başladığı Türkiye Gazetesi’nin Genel Koordinatörlüğü’nü 1994
yılına kadar sürdürdü. 1994 yılında İhlas Haber Ajansı (İHA)’nın Genel
Müdürlüğü’nü, bu görevi esnasında 1997 yılına kadar Türkiye Gazetesi’nin
Yayın Danışmanlığı’nı üstlenen Kahraman, 1996 - 1997 yılları arasında
televizyon programcılığı da yaptı. 1999 yılında başlamış olduğu Türkiye
Gazetesi’nin Genel Yayın Müdürlüğü’nün ardından İhlas Holding’in
Medyadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.
2001 - 2012 yılları arasında İhlas Haber Ajansı’nın Genel Müdürlüğü
görevinde bulundu. 1996 -1998 yılları arasında Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti ile Konrad Adenauer Vakfı tarafından yerel basına yönelik “Yerel
Gazetecilik, Televizyonculuk ve Radyoculuk Meslek İçi Eğitim” konulu
seminerlere konuşmacı olarak katıldı. Bu çalışmaları sebebiyle ödül sahibi
olan Fevzi Kahraman 2011 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından
2010 yılı Haber, Fotoğraf ve Görüntü dalında başarılı olan gazetecileri
seçmek için oluşturulan jüriye üye olarak seçildi. Meslekte 30 yılını aşan
Fevzi Kahraman Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve I.P.I. (International Press
Institute) üyesi olup meslek ve bazı sivil toplum kurumları tarafından verilen
birçok ödülün de sahibidir.
Rıdvan BÜYÜKÇELİK (8)
Yönetim Kurulu Üyesi
1960 yılında Edirne’nin Keşan ilçesinde doğan Rıdvan Büyükçelik, 1978
yılında Keşan Lisesi’nden mezun olduktan sonra aynı dönem İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne girdi. 1982 yılında üniversiteyi bitirdikten
sonra İhlas Holding Muhasebe Departmanı’nda göreve başladı. 1984
yılından itibaren İhlas Grubu şirketlerinden Fuar Gazetesi, Muhasebe,
İthalat, İnşaat ve Finans departmanlarında vazife yaptı. Halen TGRT Haber
TV A.Ş., TGRT Dijital TV A.Ş., Promaş A.Ş. ve İhlas Yayın Holding Yönetim
Kurulu Üyeliği yapmaktadır.
Osman DUMAN (9)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı
1970 yılında İstanbul’da doğan Osman Duman, 1988 yılında İstanbul
Atatürk Fen Lisesi’nden mezun oldu. 1992 yılında İstanbul Teknik
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü bitirdikten sonra 1993 yılında
İhlas Motor İthalat Departmanı’nda iş hayatına başladı. 1995 - 2000 yılları
arasında İhlas Holding Finans Departmanı’nda çalışan Duman, 2000
- 2001 yıllarında İhlas Net Finans Müdürlüğü görevinin ardından 2001 2005 yılları arasında tekrar İhlas Holding Finans Departmanı’nda ve 2005 2006 yıllarında Ekstrem Güvenlik A.Ş. firmasında görev yaptı. 2009 yılında
Han İnşaat bünyesine katılan Osman Duman, halen Satın Alma Müdürlüğü
görevini yürütmektedir.
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İştirak Yöneticileri

1

2

Nuh ALBAYRAK (1)
Türkiye Gazetesi 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 yarışmalarındaki 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 evlidir ve iki
çocuk babasıdır. Nuh Albayrak Gazeteciler Cemiyeti, TSYD ve MÜSİAD
üyesidir. Medya Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ile Medya Etik Konseyi
Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürütmektedir.
Thomas BONIFIELD (2)
İHA Genel Müdürü * (30.03.2012 itibari ile).
13 Haziran 1967’de Amerika Birleşik Devletleri’nin Kentucky Eyaletini’ne
bağlı Fort Knox kentinde doğan Thomas Bonifield, 1990 yılında Arizona
Devlet Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nü üstün başarı derecesiyle bitirdi.
Leningrad Devlet Üniversitesi’nde akademik çalışmalar yapan Bonifield
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mesleğe 1988 yılında Phoneix Eyaleti’ndeki bir yerel televizyonda editör
olarak başladı. 1998 yılında ABC NEWS’te yapımcı olarak çalışmaya
başlayan Bonifield, FOX NEWS ve NBC NEWS kanallarında da muhabir ve
yönetici olarak uzun süre görev yaptı. 2000-2007 yılları arasında NBC NEWS
kanalının Moskova büro şefi olarak çalışan Bonifield bu dönemde İran’dan
Afganistan’a, Irak’tan İsrail’e birçok Asya ve Orta Doğu ülkesinde gazetecilik
faaliyetlerinde bulundu. 2007-2008 yılları arasında NBC NEWS kanalının New
York’taki merkezinde Dış Haberler Müdürü olarak görev yaparak 12 deniz
aşırı büroyu koordine etti. 2008 yılı Ağustos ayında Genel Koordinatör olarak
İhlas Haber Ajansı (İHA)’da çalışmaya başladı, 21 Şubat 2012’de ise Genel
Müdür olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Bonifield anadili İngilizce
kadar iyi derecede Rusça bilmektedir.
Bülent AYANOĞLU (3)
TGRT Haber Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni
1963 yılında Denizli’de doğan Murat Ayanoğlu, A.Ü. İletişim Bilimleri Fakültesi
Basın-Yayın Bölümü’nden mezun oldu. 1976’da Türkiye Gazetesi’nde
muhabir olarak göreve başlayan Ayanoğlu,1987’de 1 yıl İngiltere’de eğitim
gördü. Türkiye Gazetesi’nde sırasıyla Muhabir, Sayfa Sekreteri, İstihbarat
Şefi, Haber Müdür Yardımcısı, Haber Müdürü, Yazı İşleri Müdürü ve Genel
Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. 1993 yılında gazeteden ayrıldı
ve yeni kurulan TGRT televizyonu Haber Müdürlüğü’ne getirildi. 1995 yılında
İngiltere’de televizyon yayıncılığı eğitimi alan Ayanoğlu, 1996 yılında TGRT’de
Genel Müdür Yardımcılığı (Program), 1997 yılında ise İhlas Net A.Ş’de Genel
Müdür Yardımcılığı görevlerine getirildi. Türkiye’de ilk kez internette anında
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Necmi ÇİÇEKÇİ (5)
İhlas Medya Planlama ve Satınalma Hizmetleri Genel Müdürü
1963, Erzincan-Kemah doğumlu Necmi Çiçekci, İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Basın ve Hlk. İlişkiler, Anadolu
Üniversitesi İşletme Fakülte’lerinde eğitim gördü. 1979 yılında başladığı
Gazetecilik meslek yaşantısında sırasıyla Türkiye Gazetesi, Günaydın
Gazetesi ve Milliyet Gazetesi’nde görev aldı. Milliyet Gazetesi’nden
ayrıldıktan sonra 1986 yılında ilk reklam şirketi olan Üçboyut Reklam
Ajansı’nı kurdu. Ardından İhlas Basım Tanıtım, İhlas Reklam Ajansı’nın
kurucu başkanlıklarını yaptı. 1994 yılından itibaren İhlas Barter’da Yönetim
Kurulu Üyesi olarak hizmet verdi. 2000 yılında Türkbarter ‘ın kuruluşunda
ve gelişmesinde görev aldı. 2001 yılında Fikirevim Reklam Ajansı’nın
kuruluşunu gerçekleştirdi. 2005 yılında İhlas Medya Ajansı’nın kuruluşunu
yaptı. Halen Fikirevim Reklam Ajansı ve İhlas Medya Ajansı Genel
Müdürlük görevini yürütmektedir. İngilizce bilen Necmi Çiçekci evli ve iki
çocuk babasıdır.
Serdar KAYAOĞLU (6)
Alternatif Medya Görsel İletişim Sis. Ltd. Şti. Genel Müdürü
1959 yılında İstanbul’da doğan Serdar Kayaoğlu, Fatih Koleji, Kuleli
Askeri Lisesi ve Hava Harp Okulu’nu bitirdi. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü’nden mezun olan Kayaoğlu, 1990’a kadar Hava Kuvvetleri
Komutanlığı bünyesinde bulundu. Kayaoğlu, 1984 yılına kadar pilot
olarak, sonrasında ise Bilgi İşlem Subayı olarak çeşitli projelerde yazılım
mühendisi, sistem analisti ve proje subayı olarak görevler yaptı. 1990
yılında Hava Kuvvetleri’nden ayrılan Kayaoğlu, İhlas Grubu Bilgi İşlem
Koordinatörü olarak göreve başladı. Kayaoğlu, 2001 yılında İhlas Finans
Kurumu Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinden
ayrılarak kendi şirketini kurdu. 2005 yılında tekrar İhlas Grubu’nda CIO
olarak göreve başlayan Kayaoğlu, ayrıca Alternatif Medya’da ortak ve
Genel Müdürlük görevlerini de yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan
Kayaoğlu İngilizce bilmektedir.
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haber yayıncılığını başlattı. 2007 yılında Türkiye Gazetesi Yazı İşleri Müdürü
olan Ayanoğlu, 2011 yılında TGRT Haber TV Genel Yayın Yönetmenliği’ne,
2011 yılı Haziran ayında ise TGRT Haber TV Genel Müdürlüğü’ne getirildi.
Şu anda TGRT Haber TV Genel Müdürlüğü ve Genel Yayın Yönetmenliği
görevlerini birlikte yönetmektedir. Evlidir ve 1 çocuk babasıdır.
H. Ferruh IŞIK (4)
İhlas Gelişim (Dergi ve Fuar) Grubu Genel Müdürü
1974 yılında İstanbul’da doğan Hüseyin Ferruh Işık, İstanbul Özel
Fatih Koleji’nden mezun olduktan sonra, yüksek öğrenimini Anadolu
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde yaptı. İlk mesleği gazeteciliğe, 1992
yılında “Made in Turkey” gazetesinde editör olarak başladı. Daha sonra
Almanya’da işletme ve yönetim alanında özel eğitim aldı ve İhlas Basım
Tanıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne getirildi. 1996 yılında İhlas Holding
Dergi Grubu Genel Müdürü olan Işık, İhlas Dergi Grubu’nun kurumsal
yapısının güçlendirilmesi, yayıncılık ve iletişim sistemlerinin geliştirilmesi,
hızlı ve modern baskı sistemlerinin kurulması sırasında yaptığı çalışmalarla
yayıncılık sektörüne önemli katkılar sağladı. Halen bu görevine devam
etmekte olup, ayrıca İhlas Fuar Hizmetleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı
ve İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş.’nin de Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti ve Türk- Amerikan İşadamları Derneği (TABA) üyesi
olan Işık, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Ömer DEMİR (7)
İhlas Net A.Ş. ve İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü
1966 yılında İstanbul’da doğan Demir, Fatih Erkek Lisesi’ndeki öğrenimini
takiben, yüksek öğrenimini 2 yıllık Elektrik ve Elektronik bölümü ve Anadolu
Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı. 1993 yılına kadar Türkiye
Gazetesi Reklam ve Grafik Bölümü’nün yöneticiliğini yaptı. Daha sonra
TGRT TV’nin Reklamlarını yönetmek üzere İngiltere’de görev alan Demir,
dönüşte TGRT Dış Haberler’de çalıştı. Çeşitli haber ve röportajlarıyla birçok
ödül aldı ve Dış Haberler Müdürlüğü’nü başarı ile yürüttü. İlk yıllarında
İhlas.Net’in Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Demir, Reklam,
Pazarlama ve Halkla İlişkiler Bölümlerini de yönetti. Free Click, DizÜssü,
NetTV vb. ses getiren birçok kampanyaya emek verdi. 2001 ekonomik
krizinde İhlas.Net’in Genel Müdürlüğü’ne atanan Demir, Uydu üzerinden
İnternet’in Türkiye’ye getirilmesine de öncülük etti. Ömer Demir, halihazırda
İhlas.Net A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı, İhlas.Net Ltd., İhlas
İletişim A.Ş. ve Net İletişim’in Genel Müdürlük görevlerini yürütmektedir.
Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi, Tüm Telekomünikasyon İş Adamları
Derneği, mesleki kuruluşlar ve derneklerin üyesi olan Ömer Demir, İngilizce
bilmektedir.

İHLAS YAYIN
HOLDİNG’İN
HEDEFİ
İŞTİRAKLERİNİN
YATIRIMLARINI
KENDİ
ÖZKAYNAKLARI
KULLANARAK
YAPMALARINI
SAĞLAMAKTIR
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2011 Yılı Faaliyetleri
Teknolojideki değişimler medya sektöründe mevcut içeriğin
başkaca mecralarda gösterilmesini sağlayabilmekte,
alternatif mecralar doğabilmektedir. İnternetteki gelişimin
mecraların çeşitliliğini artırması beklenmektedir. Yapılan
işin özü değişmemekle beraber işin yapılış ve sunuş şekli
gelişen teknolojiye bağlı olarak hızla değişmektedir.
Sektördeki bazı gazeteler kendilerine ait matbaa tesisi
kurmak yerine, baskı işlerini kapasitesi yüksek gazetelerin
matbaalarında fason olarak yaptırmayı tercih etmektedir.
Yine bazı medya kuruluşları kendi haber ağlarını oluşturmak
ve birim maliyetlerini düşürmek adına kendi haber ajanslarını
kurmaktadır. Televizyon yayıncılığında tematik kanallar ön
plana çıkmakta, dergi yayıncılığında ise basılı dergi yerine
web ortamındaki dergiler ağırlık kazanmakta ve bunun
benzeri olarak da sanal fuarlar düzenlenmektedir.

İnternet yapısının gelişmesi ve yayılması ile yazılı basındaki
baskı işleri etkilense de, ülkenin yaşadığı ekonomik gelişim
bunu belli bir çizgide tutarken farklı noktalarda basılı
materyal ihtiyacını artırmaktadır. Bu da baskı kapasitesi
kullanımını dengelemektedir. Gelişen teknoloji baskı
maliyetlerini düşürebilmektedir. İletişim sektöründeki gelişim
de insanların bu yöndeki ihtiyaçları kadar, bu ihtiyaçları
karşılamada içerik sağlama ihtiyacını da artırmaktadır. Satın
alma gücündeki artış ise satış fiyatlarını olumlu şekilde
artırmaktadır.
İhlas Yayın Holding’in performansını güçlendirmek için
öncelikle bağlı şirketlerin yatırımlarını faaliyet kârı üretimi
neticesinde oluşan net nakit ile yani kendi öz kaynaklarını
kullanarak yapma politikası güdülmektedir.
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İhlas Yayın Holding İştirakleri

İhlas Gazetecilik
(Türkiye Gazetesi)
Kuruluşundan bugüne sahibi ve yayın politikası değişmeden
faaliyetlerine devam eden Türkiye Gazetesi (www.
turkiyegazetesi.com.tr), yayın hayatına 22 Nisan 1970
tarihinde başlamıştır. Evrensel ve çağdaş değerlere bağlı
yayıncılık çizgisini benimseyen bir gazete olma özelliğini
koruyan Türkiye Gazetesi, gerçek ve doğru habercilik
anlayışına sahip olmakla birlikte basın-yayın ahlak ve
ilkelerini de tavizsiz uygulamaktadır.
Türkiye Gazetesi, tecrübeli yönetim anlayışı, istikrarlı
yayın çizgisi, marka bilinirliği ve kuvvetli okuyucu tabanı
ile rekabet gücü yüksek bir yayın organı olarak medya
sektöründe yer almaktadır.
İçeriğin yanı sıra güçlü bir teknik altyapıya da sahip olan
Türkiye Gazetesi’nin İstanbul, Ankara, İzmir, Adana,
Trabzon ve Antalya’da baskı tesisleri bulunmaktadır.
Türkiye Gazetesi’nin sadece İstanbul tesisinin kapasitesi
saatte 55 bin adet gazetedir. Ankara, İzmir, Adana,
Trabzon ve Antalya’da bulunan baskı tesisleri sayesinde,
yerel haberlerle desteklenen sayfalar üreterek her bölgenin
gündemine hitap edilmektedir.
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Türkiye Gazetesi Aylara Göre Satış Cetveli
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

2011
Günlük Satış
134.002
139.027
142.666
143.857
145.428
146.467
143.241
137.273
135.917
136.129
132.432
133.854

2011
Toplam Satış
4.154.070
3.891.393
4.422.651
4.315.796
4.508.260
4.394.003
4.440.474
4.255.458
4.077.509
4.219.994
3.972.963
4.149.459

2010
Toplam Satış
4.465.950
3.946.896
4.357.243
4.208.827
4.262.010
4.257.821
4.324.698
4.155.599
3.808.643
4.053.636
3.930.213
4.084.966

Bayiden satışın yanı sıra, elden dağıtım modelinin
Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olan Türkiye Gazetesi, İhlas
Grubu şirketlerinden olan İhlas Pazarlama A.Ş.’nin bayileri
vasıtasıyla ev ve işyerlerine doğrudan gazete dağıtımı
da yapmaktadır. Özellikle ABD ve Japonya başta olmak
üzere dünyada çok yaygın olarak uygulanan elden dağıtım
sistemi, okuyucu ile sağlam bir iletişim kurmakla beraber
satış istikrarı da getirmektedir. Elden dağıtım ağı aynı
zamanda İhlas Grubu’nun pazarlama faaliyetlerine önemli
bir müşteri tabanı sağlamaktadır.
Türkiye Gazetesi şeffaf, güvenilir ve değerli olmanın verdiği
güvenle okuyucularına yıllardır bildiği ve işittiği bir gazeteye
ortak olabilme imkânını sunmaktadır. 40 yılı aşkın süredir
aynı sahiplik yapısıyla devam eden Türkiye Gazetesi,
sayfalarıyla, markasıyla, değişmez yayın ilkeleriyle, sadık
okuyucu tabanıyla farklılaşan ve gelecek potansiyeli yüksek
bir gazetedir. İhlas Gazetecilik, Türkiye’de altı ildeki baskı
tesisleriyle faaliyetlerine devam etmektedir.
14 Haziran 2010 tarihinde İhlas Gazetecilik A.Ş. hisse
senetleri, IHGZT ISIN kodu ile İMKB’de işlem görmeye
başlamıştır.
2011 yılı sonu itibariyle İhlas Yayın Holding’in İhlas
Gazetecilik’teki iştirak oranı %56,55, İhlas Holding’in ise
%6,92’dir.

TÜRKİYE GAZETESİ,
TECRÜBELİ YÖNETİM
İSTİKRARLI YAYIN
ÇİZGİSİ, MARKA
BİLİNİRLİĞİ VE SADIK
OKUYUCU TABANI
İLE REKABET GÜCÜ
YÜKSEK BİR MECRA
OLARAK MEDYA
SEKTÖRÜNDE YER
ALMAKTADIR
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Çevre ve doğayı koruma hususuna önem vererek, sosyal
sorumluluğu gereğini yerine getirme adına Türk basınında
bir ilk olarak gerçekleştirilen “Yeşil Sayfa” sebebiyle, Türkiye
Gazetesi’ne Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından “ÇEVRE
BERATI” verilmiş ve Berat Belgesi, Dünya Çevre Günü’nde
alınmıştır.
2008 yılında başlatılan, 2009’da tamamlanan ve 2010
yılında da pekiştirilerek kurumsallığı sağlanan “yeni içerik
ve yeni görünüm” kapsamında Gazete’nin sayfa düzeni ve
tasarımı tamamen yenilenmiştir. Bilgi çağının imkânlarını ve
teknolojisini de kullanarak değişimini “yeni bir gazetecilik
anlayışı” üzerinde sürdürme kararında olan Türkiye
Gazetesi, mesleki geleneklerini ve ilkelerini koruyarak
tasarımında ve içeriğinde önemli değişimler yapmayı
başarmıştır. Reklamveren açısından da son derece önemli
hale gelen “Özel sayfalar” bu değişim ve dönüşümün en
başarılı çalışmaları olmuştur.
Haber kanallarının dakika başı canlı yayın yaptığı, internet
üzerinden yapılan haberciliğin gazete sayfalarını tehdit ettiği
bir dönemde, Türkiye Gazetesi, “Farklı Bir Gazetecilik”
ortaya koymaktadır. Türkiye Gazetesi “Sığ bilgi” ile yarışmak
yerine “derinliği” ve “kalitesi” olan bilgileri “uzman kişiler”
tarafından okuyucusuna duyurmayı tercih etmektedir.
Türk basınında “yeni bir tarz” da oluşturan “Özel Sayfaları”
kısa bir sürede gelişerek amacına uygun bir misyonu başarı
ile ifa eder hale gelmiştir.
2011 Günlük Baskı Adetleri
Baskı
Merkezi
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Antalya
Trabzon

Türkiye
Gazetesi
Baskı Adedi
67.126
32.965
26.192
19.392
6.850
18.083

Diğer
Gazeteler		
Baskı
Baskı Adedi
Kapasitesi
1.171.436		 1.351.600
67.835		
284.000
31.808		
284.000
43.688		
240.000
10.590		
150.000
16.580		
150.000

Toplam

170.608

1,341,937		 2.459.600

TÜRK BASININDA
BİR İLK OLARAK
GERÇEKLEŞTİRİLEN
“YEŞİL SAYFA” İLE
TÜRKİYE GAZETESİ’NE
ÇEVRE VE ORMAN
BAKANLIĞI TARAFINDAN
“ÇEVRE BERATI”
VERİLMİŞTİR. “ENGELSİZ
SAYFA” VE “YEŞİL SAYFA”
TÜRKİYE GAZETESİ’NİN
SOSYAL SORUMLULUK
ANLAYIŞININ İKİ
ÜRÜNÜDÜR
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Ediz Hun’la Yeşil Sayfa®

Kurşun Kalem

Türkiye Gazetesi, ilk olarak, hayatı direkt etkiler hale
gelen çevre problemini masaya yatırmış ve birikimli çevre
akademisyeni Ediz Hun ile birlikte Türkiye’yi “Yeşil Sayfa”
ile tanıştırmıştır. Gazete’ye “Çevre Beratı” kazandıran bu
sayfanın gördüğü büyük ilgi, bu yeni yapılanmanın ne kadar
doğru ve zamanında olduğu sinyalini vermiştir. Yeşil Sayfa
Gazete’nin Türk Patent Enstitüsü’nden tescilli markasıdır.

Orta dereceli okul öğrencilerini hedef kitle seçen Kurşun
Kalem, sahasında uzman bir ekibin titiz çalışmasının ürünü
olarak eğitim dünyasına sunulmaktadır.

Engelliler İçin “Engelsiz Sayfa”®

Diplomatik Muhakeme
Prof. Dr. Çağrı Erhan dünyada yaşanan siyasi ve diplomatik
gelişmelerin analizini yapmakta ve özellikle Türkiye
açısından bir muhakemeye tabi tutmaktadır.

Türkiye Gazetesi, nüfusun %10’unu oluşturan engelliler için
bir şeyler yapmak amacıyla, engelli dünyasının en birikimli
ve itibarlı kurumu TESYEV ile işbirliği yaparak, Türkiye’nin
ilk ve halâ da tek engelli sayfası olan “Engelsiz Sayfa”yı
yayın hayatına sokmuştur. Engelsiz Sayfa da Türk Patent
Enstitüsü’nden tescilli markadır.

Çalışanın Dünyası

Ailenizin Doktoru®

Kadın ve Aile Sayfası

Türk Patent Enstitüsü’nden tescilli bir başka marka olan
Ailenizin Doktoru sayfasında Dr. Hilmi Özkırış, mevsim
ve gelişmelere göre gerekli uyarıların yanı sıra arzu eden
okuyuculara da kişisel tavsiyelerde bulunmakta, onları
doğru adreslere yönlendirmektedir.

Özellikle kadın okuyucular, Kadın ve Aile sayfasını, evde
acil çözümlerden hızlı kariyer için pratik tavsiyelere kadar
hayatlarının her aşamasında yanında hissetmektedir.

Sevimli Lezzetler

Betül Altınbaşak ve Gurbet Kalay Zorba’nın ünlü ve farklı
konuklarla yaptıkları Pazar Söyleşileri, diğer gazetelerdeki
örneklerinin önüne geçmiştir.

Başta Paris ağırlıklı olmak üzere dünyanın her yerinde
Türk mutfağını tanıtan ünlü yemek kültürü uzmanı Sevim
Gökyıldız her hafta “Sevimli Lezzetler”le yemek meraklılarına
yeni tatlar konusunda rehber olmaktadır.
Türkiye Gençlik
Geleceğin gazetecileri olan genç iletişim öğrencileri
tarafından hazırlanan Türkiye Gençlik, özellikle üniversite
hocaları tarafından mesleki eğitim aracı olarak öğrencilerine
tavsiye edilmektedir. Her hafta bir iletişim fakültesinin
hazırladığı bu sayfa, muhtevası ve hazırlanış biçimi
bakımından Türkiye’de tektir.

Lütfi Köksal ve Şerif Akcan, “Çalışanın Dünyası” sayfasında,
iş dünyasında çalışan veya çalıştıran olarak yer alan herkese
özel çözümler üretmekte, verileri ve soruları çerçevesinde
özel danışmanlık yapmaktadır.

Pazar Sohbetleri

İz Bırakanlar
İrfan Özfatura’nın nefis üslubu ile kaleme aldığı ve Türkiye
Gazetesi’nin “Spesiyali” İz Bırakanlar dünyada ve Türkiye’de
hayatı ve icraatı ile iz bırakan şahsiyetlerin “röntgenini
çekmektedir.”

İHA 5 KITADAKİ
HABER ÜRETİMİ
VE UYDU
OPERASYONLARI
İLE DÜNYANIN
SAYGIN HABER
AJANSLARI
ARASINDAKİ
YERİNİ ALMIŞTIR
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İhlas Haber Ajansı (İHA)
Türkiye’nin görüntülü haber servisi yapan ilk ajansı
olan İhlas Haber Ajansı (İHA) 1993 yılında kurulmuştur.
Doğru, hızlı ve objektif haberciliği kendisine ilke edinen
ve kurulduğu yıldan itibaren teşkilatlanma ve teknolojik
yatırımlarına hız kesmeden devam eden İHA, bugün
bağımsız kaynaklar tarafından Türkiye’nin başarılı bir haber
ajansı kabul edilmektedir.
Yurt içi ve dışındaki 140 bürosunda kadrolu ve telifli
çalışan 800’ü aşkın personeli ile İHA günde ortalama 160
görüntülü, 850 de yazılı ve fotoğraflı haber üretmektedir.
Türkiye’de ve çeşitli ülkelerde 100’den fazla televizyonun
yanı sıra çok sayıda gazete, web sitesi, dergi ve kurum
olmak üzere, abone sayısını 2011 yılında 1.500’e ulaştıran
İHA, Türkiye’nin önemli bir ajansı konumundadır. Türkiye’nin

hemen bütün il ve ilçelerinden ve dünyanın 35 ülkesinden
görüntü, fotoğraf ve haber geçebilme yeteneğine sahip
olan İHA, haberlerini abonelerine uydu ve internet
üzerinden göndermektedir. Türkiye ve dünya çapındaki
250 görüntü geçiş noktasına ilaveten çoğu Türkiye dışında
32 tane uplink istasyonu bulunan İHA, bu sayede olayların
kaynağına çok hızlı ulaşarak görüntüleri uydu üzerinden tüm
dünyaya anında geçebilmektedir.
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1996 yılından itibaren yurt dışı bürolarını açmaya başlayan
İHA bugün 5 kıtadaki haber üretimi ve uydu operasyonları
ile dünyanın saygın haber ajansları arasındaki yerini almıştır.
Hizmet çeşitliliğini teknolojik altyapısının güçlenmesine
paralel olarak artıran İHA, 1998 yılı içinde Arapça ve
İngilizce haber servisine başlamıştır. İHA, 11 Eylül olayları
sonrasında değişen dünya konjonktürüyle birlikte, faaliyet
alanını İran, Irak, Afganistan, Pakistan, Rusya, Yunanistan,
Kosova, İsrail, Filistin ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde
yoğunlaştırmıştır. Daha sonraki yıllarda Washington, Kahire,
Hartum, Berlin, Londra, Atina, Bangkok ve İslamabad
ofislerini açarak tam teşekküllü stüdyo ve uplink cihazları
ile donatan İHA, tüm dünyada daha etkin haber ve yayın
hizmeti vermeye başlamıştır.
2003’teki Irak Savaşı’nda, 2005’te Endonezya’daki tsunami
felaketi ile Londra ve Mısır’daki patlamalarda bütün dünya
kanallarına hizmet sunan İHA, 2006 yılındaki savaşın
Lübnan, Suriye ve İsrail olarak üç cephesinde de canlı yayın
ve haber hizmetlerine devam etmiştir. Aynı başarıyı 2008
Ağustos’undaki Gürcistan savaşında da gösteren İHA,
Sudan Devlet Başkanı için dört kıtadaki sekiz ülkede canlı
basın toplantısı organize ederek, Hartum ile dünyanın farklı
noktalarını aynı telekonferans yayınında buluşturmuştur.
Yine 2008’deki Mumbai terör saldırıları ve 2009’daki Gazze
Savaşı’nda hem Gazze’nin içinden, hem de sınırın İsrail
ve Mısır tarafından haber ve yayın hizmeti sunabilen ender
kuruluşlardan biri olmuştur. 2010 yılında Güney Afrika’da
yapılan dünya kupasına altı uplink ve 30 kişilik ekiple katılan
İHA, kupa süresince 300’den fazla Türk ve dünya TV’sine
geçiş ve canlı yayın hizmeti vermiş ve yine 2010 yılında
Sudan’da yapılan seçimleri beş ayrı canlı yayın ekibi ile takip
etmiştir.

İHA’nın kendi teknik kadrosu tarafından geliştirilen
bir yazılım sayesinde görüntülerin dijital arşivde
saklanmasını sağlayan sistem dünyadaki örneklerinden
çok önce işletmeye alınarak 570 binin üzerinde görüntü

depolanmıştır. Aynı şekilde, son on beş yıla ait 2 milyon
750 bin yazılı haber ve 3 milyon 295 bin fotoğraf, bilgisayar
ortamında saklanmaktadır. Dijital arşivde duran bu
zenginliklere internet üzerinden erişilmesine ve kullanıcıların
hizmetine sunulmasına imkân verecek yazılım geliştirme
çalışmaları 2012 yılının projeleri arasındadır. 2012 yılı
içerisinde yazılımı gene İHA tarafından gerçekleştirilen haber
otomasyon uygulaması devreye alınarak, internet erişiminin
olduğu her yerden sisteme doğrudan haber girişi
sağlanabilecektir. Bu yenilik İHA’nın muhabir ve redaktör
ağını birkaç kat daha genişletecek, haberin daha hızlı bir
şekilde müşteriye ulaştırılmasına katkı sağlayacaktır.

2011’DE BAŞLAYAN
VE ARAP BAHARI ADINI
ALAN DEVRİMLER
BÖLGEDE HABER AĞINA
SAHİP OLAN İHA’NIN İŞ
HACMİ VE ETKİNLİĞİNİ
ARTTIRMIŞTIR
2011 yılı içerisinde 1,26 milyon ABD doları tutarında leasing
kullanan İHA, kamera, uplink cihazı, canlı yayın ve haber
araçları, sunucu ve kişisel bilgisayarlar alarak mevcut
makine parkını yenilemiştir. Bu çerçevede yüksek kapasiteli
bellek üniteleri devreye sokulmuş ve sunucu sanallaştırma
teknolojisine geçilmiş, bulut mimari denilen daha verimli,
esnek ve ekonomik bir bilgi işlem yapısı kurulmuştur. Yurt
içi ve yurt dışındaki operasyonel faaliyetlerin yönetimi için
kullanılan otomasyon yazılımı, satın alınan daha fonksiyonel
başka bir yazılım ile değiştirilmiştir. Ayrıca tamamı İHA
tarafından geliştirilen bir CRM yazılımı da devreye sokularak
pazarlama departmanının kullandığı abone yönetim sistemi
günün ihtiyaçlarına hızlı ve verimli cevap verebilen bir hale
getirilmiştir. Yine 2011 yılı içinde Türkiye genelinde faaliyet
gösteren 4 adet canlı yayın aracı tamamen yenilenmiş ve
bunlardan bazıları HD yayın sistemine uygun ve tam yedekli
olarak yapılmıştır. Ankara, Antalya ve Diyarbakır illerine
ilaveten Bursa ve Trabzon illerine de birer canlı yayın aracı
konularak bu vilayetlerde sabitlenmiştir.
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2011 yılında, Operasyon Departmanı’nın normal uydu
yayıncılığı faaliyeti dışında, tamamen müşterilerin talebi
doğrultusunda IES sistemi (internet üzerinden canlı yayın)
projesi neticelendirilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir.
Bu sistem sayesinde herhangi bir olay, çanak antene
gerek kalmaksızın doğrudan internet üzerinden bilgisayar
veya taşınabilir el cihazları (IOS ve Android) sayesinde
izlenebilecektir.
2011 yılı içinde dünyada meydana gelen sosyal ve
ekonomik olaylar Ajans için önemli ölçüde yeni iş imkânları
meydana getirmiştir. Özellikle Tunus’ta başlayıp birçok
Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesine sıçrayan Arap Baharı
dolayısıyla birçok ülkede, birçok televizyon kanalına
yayıncılık anlamında önemli ölçüde hizmet verilmiş,
aralarında Tunus, Mısır, Libya gibi ülkelerin bulunduğu
coğrafyadan her biri çok çıkışlı uplinkler ve stüdyolarla
televizyonların muhabirlerine canlı yayın ve bant geçişi
hizmeti sağlanmıştır. Libya’da isyanın başlamasıyla
birlikte önce Bingazi’de sonra da Trablus’da aktif hale
gelerek savaş ortamında ciddi manada yayıncılık hizmeti
gerçekleştirilmiştir.
Bunun dışında Avrupa ülkelerinin içinde bulunduğu
ekonomik sıkıntılar dolayısıyla da birçok Avrupa
başkentinde televizyonlara teknik hizmet sağlanmıştır.
Özellikle Yunanistan’ın içinde bulunduğu borç batağı,
bu ülkeye olan ilgiyi artırınca, Atina’da uplink imkanı olan
bir stüdyo kurarak seri bir şekilde aktif hale gelinmiş,
Atina’daki ekonomik kriz, grevler ve gösterilerle ilgili yayın
yapılmıştır. Bunun dışında Avrupa Merkez Bankası’nın
bulunduğu Almanya’nın Frankfurt ve Berlin şehirleri de
televizyonların ilgi gösterdiği diğer iki önemli nokta olmuştur.
İHA, buralardaki canlı yayın araçları ve stüdyoları vasıtasıyla
da müşterilerine teknik hizmet sağlamıştır. Öte yandan,
Asya’da yaşanan gelişmeler doğrultusunda bölgede önemi
artan Afganistan ve Pakistan, Ajans için daha önemli hale
gelmiştir. Afganistan’daki stüdyo iyileştirilmiş, Pakistan’a
uplink konularak İslamabad stüdyosu operasyonel hale
getirilmiştir.

2011 yılı sonunda İhlas Yayın Holding A.Ş.’nin İHA’daki
iştirak oranı %50 iken, 2012 Ocak ayında bu oran %75
olmuştur.
İHA, 2011 yılı içinde, Türkiye Haber Kameramanları
Derneği’nden en iyi görüntü ödülünün yanı sıra, İzmir
Gazeteciler Cemiyeti ve çeşitli Sivil Toplum Örgütleri ve
Yerel Yönetimlerden ödüller almıştır.
2012 yılı itibariyle Ajans, faaliyet gösterdiği ülke sayısını
artırmayı ve talepler doğrultusunda her konuda yeni
teknolojilere geçmeyi planlamaktadır.
Dünya çapında ajans faaliyetlerinde bulunan İHA, haberlere
hızlı ulaşma, canlı yayın yapabilme ve farklı ülkelerde teknik
imkânlar bulundurabilme yeteneklerine sahiptir. 2012 yılı
içinde, ulusal ve uluslararası abone ve müşterilere HD (High
Definition) görüntü servisine başlanması ve HD yayın ve
geçiş hizmeti verilmesi planlanmaktadır. 2012 yılında da
yaklaşık 1,5 milyon ABD doları revize yatırım yapacak olan
Ajans, ilk etapta 13 adet profesyonel omuz tipi ve 27 adet
yarı profesyonel el tipi HD kamera alımı gerçekleştirecek
ve akabinde altı adet canlı yayın aracı ve iki adet flyaway
uplink sistemi alımı ile cihaz ve sistem yatırımlarına devam
edecektir.

GÜÇLÜ
HABERCİLİĞİNİ
OLAY YERİNDEN
CANLI YAYINLARLA
ETKİNLEŞTİREN TGRT
HABER, UZMAN
İSİMLERLE YAPTIĞI
PROGRAMLARLA
İÇERİĞİNİ DE
ZENGİNLEŞTİRMİŞTİR,
2012’DE HD
YATIRIMLARINI
TAMAMLAYACAK
OLAN TGRT HABER,
GÖRSEL KALİTESİNİ
DE ARTTIRACAKTIR
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TGRT Haber TV
İhlas Grubu, Türkiye Gazetesi (İhlas Gazetecilik A.Ş.) ve
İhlas Haber Ajansı (İhlas Haber Ajansı A.Ş.) ile dünyanın
ve yurdun gündeminde yer tutan haberleri hazırlamaktaki
tecrübesini, 29 Ekim 2004’de yayın hayatına başlayan
TGRT Haber’e (TGRT Haber TV A.Ş.) aktarmıştır.

TGRT Haber TV, 24 saat canlı yayınlanan haber
bültenleriyle izleyiciye dünya ve Türkiye gündeminden
haberler sunmaktadır. Yurt içinde ve ülke dışında gündeme
ilişkin konularla ilgili uzman konukların görüşlerini de canlı
yayınlarla izleyiciye iletmektedir.

İlkesi “TGRT Haber yalnız haber verir” olan, doğru, tarafsız
ve gerçek haberci kimliğini yıllardır başarıyla koruyan
TGRT Haber, sorumluluktan ödün vermeden faaliyetlerini
sürdürerek, istikrarlı habercilik anlayışıyla, izleyicinin büyük
beğenisini ve güvenini kazanmıştır.

Başarılı haberciliğinin yanı sıra 2011 yılının başından itibaren
güncel konuların konunun uzman isimleri tarafından ele
alındığı programlara yer veren TGRT Haber, 2012 yılında
HD kalitesinde yayına geçecektir. Haberin ilk basamağı
kameralardan son basamağı yayın antenlerine kadar TGRT
Haber TV’nin bütün teknik alt ve üst yapı değiştirilmiştir.

2007 yılı Ağustos ayından itibaren Türksat Batı uydusu
üzerinden yayınını Avrupa’ya ulaştırmaya başlayan TGRT
Haber, Avrupa’daki Türklerin yeni haber alma kaynağı
haline gelmiştir.

İhlas Yayın Holding’in TGRT Haber’deki iştirak payı
%98,96’dır.

TGRT FM,
RADYO
YAYINCILIĞINDA
FARKLI,
DİSİPLİNLİ VE
SEVİYELİ
BİR YERE
SAHİPTİR
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TGRT FM
TGRT Haber tüzel kişiliği altında faaliyet gösteren TGRT FM,
4 Ekim 1993’ten itibaren yayın yapmaktadır. Profesyonel
yayıncılık anlayışıyla, dinleyicilerine kaliteli programlar sunan
TGRT FM, günümüzün teknolojileri ve programlı yayıncılığı
ile farklı bir yayın çizgisi takip etmektedir.

TGRT FM, haberciliği, programcılığı, klasik radyo tiyatroları
ile dinleyicilerin zevkle dinlediği radyo yayıncılığı yaparak
Türk milletinin gönlünde önemli bir yer edinmiştir. TGRT FM,
radyo yayıncılığında farklı, disiplinli, seviyeli ve düzeyli bir
yere sahiptir.

Profesyonel cihazlarla donatılmış bir yayın, iki kayıt ve
iki de montaj stüdyosu bulunan TGRT FM, yarışma
programlarından çocuk programlarına, kültür, sanat
ve kadın programlarından, spor, sohbet, magazin
programlarına ve radyo tiyatrolarına kadar geniş bir
program yelpazesi ile toplumun her kesimine hitap
etmektedir.

TGRT FM; Türkiye genelinde bulunan 120 vericisi ile
radyolardan, Türksat 2A uydusunun kapsadığı her yerde,
dijital uydu alıcısından, 1998 yılından beri dünyanın herhangi
bir yerinde internetten dinlenebilmektedir.
Radyo frekans ve uydu frekans bilgilerinin güncel hali
www.tgrt-fm.com.tr web sitesinde mevcuttur.
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TGRT Dijital TV Hizmetleri
(TGRT Belgesel TV)
TGRT Digital TV Hizmetleri, 22 Nisan 2010 tarihinden
itibaren, TGRT Pazarlama olan kanal adını değiştirerek
TGRT Belgesel olarak yayın yapmaya başlamıştır.
TGRT Belgesel, tarih, medeniyet, kültür, sanat, tabiat,
manevi değerlerin dile getirildiği belgesellerden meydana
gelen bir içerikle eğitici, dinlendirici ve bilgilendirici yayın
politikası ile 24 saat boyunca kesintisiz yayın yapmaktadır.
En önemli özelliği ise diğer belgesel kanallarından farklı
olarak uydudan herhangi bir abonelik sistemine ihtiyaç
olmadan ücretsiz olarak izlenebilmesidir.
2012 yılı içerisinde yapılması planlanan yeni yapımlar
arasında; Türk Sultanları’nın Hayatı, İlmin Öncüleri adı
altında ilim dünyasına büyük katkıları bulunmuş olan
ilim adamlarının hayatlarının ekrana taşınması, yabancı
kaynaklı yeni tabiat ve hayvan belgesellerinin temini,
memleketin tabiat ve kültür hazinelerinin gündeme
taşınacağı, profesyonel ekipler tarafından hazırlanan kaliteli
yeni belgeseller yer almaktadır. Ayrıca TGRT Belgesel
web sayfası yapım aşamasında olup, yayınların internet
üzerinden de izlenebilmesi sağlanacaktır.

TGRT BELGESEL, TARİH,
MEDENİYET, KÜLTÜR,
SANAT, TABİAT VE MANEVİ
DEĞERLERİN DİLE GETİRİLDİĞİ
BELGESELLERDEN MEYDANA
GELEN BİR İÇERİKLE YAYIN
YAPMAKTADIR
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İhlas Gelişim Yayıncılık
İhlas Grubu’nun dergicilik ve fuar organizasyon şirketlerini
barındıran çatı şirketi; İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş. bu
faaliyetlerini, İletişim Magazin Gazetecilik Sanayi ve Ticaret
A.Ş. ve İhlas Fuar Hizmetleri A.Ş. vasıtası ile yürütmektedir.
Türkiye’nin önemli sektörel yayın gruplarından olan İhlas
Dergi Grubu, 2007 yılı Aralık ayında, İhlas Yayın Holding’in
%84 oranında iştirakiyle İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş. unvanı
ile bir çatı altında toplanmıştır.
Yayınladığı sektörel dergiler, ilaveler, kataloglar, resmi
fuar ekleri ve yurt dışı spesifik projeleri ile İhlas Dergi
Grubu, alanında beğeni ile takip edilmektedir. Türk
ekonomisine sürekli iş geliştirme projeleri sunan İhlas Dergi
Grubu, çalışmalarını ve başarılarını artırarak faaliyetlerini
sürdürmektedir.
İlk yayınını 1981 yılında çıkaran İhlas Dergi Grubu
(www.img.com.tr), sektör yayıncılığı ve uluslararası yayıncılık
alanında Türkiye’nin önemli dergi gruplarından biridir. Dergi
Grubu’nun en önemli hitap alanını Türkiye Gazetesi’nin
tabanını da teşkil eden esnaf ve KOBİ’ler oluşturmaktadır.

2011 yılında Sleep Well adında bir adet yeni dergi yayın
hayatına başlamış olup toplam dergi sayısı 24’e çıkmıştır.
İhlas Fuarcılık ve İletişim Magazin Yayıncılık şirketleri birçok
farklı sektöre yönelik olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Gerek müşteri odaklı yapısı gerekse yeni fikirler üretme
becerisi sayesinde Şirket, müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap
vermeyi başararak fuarlarında gerçek bir iş geliştirme
dünyası oluşturmuştur.

YAYINLADIĞI
SEKTÖREL
DERGİLER,
İLAVELER,
KATALOGLAR,
RESMİ FUAR
EKLERİ VE YURT
DIŞI SPESİFİK
PROJELERİ İLE
İHLAS DERGİ
GRUBU, ALANINDA
BEĞENİ İLE TAKİP
EDİLMEKTEDİR
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İletişim Magazin Gazetecilik
Sanayi ve Ticaret
İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş.’nin çatısı altında faaliyet
gösteren İletişim Magazin, ana faaliyet konusu; gazete,
dergi, kitap, ansiklopedi ve dergi çıkartmak, basmak,
dağıtmak ve pazarlamak olan Şirket’in yayınlamakta olduğu
dergi ve gazeteler şöyledir:
A- ÇOCUK DERGİLERİ (3 yayın)
1- Türkiye Çocuk Dergisi: İhlas Holding’in Türkiye
Gazetesi’nden sonra ilk yayını olan Dergi, 1981 Kasım
ayından beri yayınlanmaktadır. Önceleri haftalık, 2000
yılından beri de aylık yayınlanan Dergi’nin 17 bin aylık tirajı
vardır. İhlas Pazarlama Bölge Temsilcilikleri tarafından 9.500
aboneye elden dağıtılan, 500 aboneye posta ve kargo ile

gönderilen ve 5 bin adet de Yay-Sat bayilerinde pazarlanan
Dergi, 7 - 14 yaş arasına hitap etmektedir.
2- Toyuncak Dergisi: İki ayda bir yayınlanmakta olup
oyuncak ve eğitim araçları sektörlerine yönelik yayın
yapmaktadır. Sektörde bulunan toplam üç adet dergiden
biri olan Toyuncak, %90 yurt içinde dağıtılmaktadır.
İmalatçılara, toptancılara, ithalatçılara, marketlere, okul,
anaokulu ve kreşlere gönderilen ve uluslararası fuarlara da
katılarak dağıtımı sağlanan Dergi’nin tirajı iki ayda bir 5 bin
adettir.
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3- Baby Store Dergisi: 2010 yılında çıkmaya başlamış
olan, anne-bebek ihtiyaçlarına yönelik firmalar arası sektör
dergisidir. İki ayda bir yayınlanan Dergi’nin tirajı 5 bin adettir.

gönderilmektedir. Grubun en etkin yayınlarından biri
olmayı ilk sayısında başaran dergi hızla yükselen bir grafik
sergilemektedir.

B- TEKSTİL VE İÇ DEKORASYON DERGİLERİ
(7 yayın)
4- Tekstil & Teknik Dergisi: 1985 yılından beri aylık
Türkçe / İngilizce yayınlanmakta olan Dergi’nin aylık tirajı
5 bin adettir. Yurt içinde tekstil makine ve teknolojileriyle
ilgili üretim yapan firmalara, ilgili üniversitelere, dernek
ve birliklere; yurt dışında tekstil makine ve teknolojileri
üreticilerine gönderilmektedir.

C- YEMEK KÜLTÜRÜ VE KADIN DERGİLERİ (2 yayın)
11- Yemek Zevki Dergisi: 1997 yılında yayın hayatına
başlayan ve 2000 yılındaki ekonomik krizde yayınına ara
veren Dergi, 2002 yılında tekrar yayınlanmaya başlamıştır.
Günümüzde yemek tarifi ve kültürü sektörünün önemli
yayınlarından biridir.

5- Konfeksiyon Teknik Dergisi: 1995’ten beri aylık olarak
Türkçe / İngilizce yayınlanmakta olan dergi, konfeksiyon
ve hazır giyim sektörü ile ilgili yazı, yorum ve haberlere yer
vermekte ve bu çevrelere dağıtımı yapılmaktadır.
6- Home Textile Exports Dergisi: 1997’den beri
aylık olarak İngilizce dilinde yayınlanan Dergi, aylık 9 bin
adet basılmakta, yurt içinde ihracatçılara ve yurt dışında
ithalatçılara gönderilmektedir. Sektörde, dünyanın her
yerinde yapılan bütün önemli fuarlara stant ile katılarak dergi
dağıtımı yapılmaktadır. Bu ülkelerden bazıları Çin, ABD,
BAE, Brezilya, Belçika, İtalya, Kazakistan, Rusya, İran,
Almanya ve Ukrayna’dır.
7- Contract Textile International Dergisi: 2010 yılının
Ocak ayında yayın hayatına başlayan Dergi, ev dışı tekstiller
demek olan kontrat tekstillerin sadece yanmaz ve teknik
özellikli olanlarını kapsamaktadır. Yılda üç defa, sektörün
dünya çapında en önemli fuarları olan Hemitextil - Frankfurt
(Ocak), Evteks - İstanbul (Mayıs) ve Mood - Brüksel
(Eylül) aylarında çıkmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında
oldukça büyük ilgi gören bu dergi ile UTIB (Uludağ Tekstil
İhracatçılar Birliği) arasında stratejik işbirliği anlaşması
imzalanmıştır. Anlaşmaya göre danışmanlık, tekstil sektörü
ile ilgili araştırma, rapor ve makale gibi hizmetler alınmakta,
karşılığında birliğin tanıtımı yapılmaktadır.
8- Home Textile Sourcing Dergisi: Türkiye’de alanında
tek olan ve 2010 yılı Ocak ayından itibaren iki ayda bir
yayınlanan ev tekstili yan sanayi dergisidir. Yurt içinde ve
yurt dışında özellikle perde aksesuarları, perde rayları ve ev
tekstili sektörünün kullandığı ambalaj, makine, teçhizat ve
sair ihtiyaçları konu almaktadır.
9- Decor Dergisi: Ocak 2006’dan beri “Furniture Exports”
adıyla aylık yayınlanan Dergi’nin ismi 1 Mart 2008 tarihinde
“Décor” olarak değiştirilmiş olup bu yeni sayısından itibaren
mobilya, halı ve aydınlatma konuları ağırlıklı olmak üzere iç
dekorasyon sahasında yayın yapmakta ve %90 halı içerikli
olarak şekillenmektedir.
10- Sleep Well Dergisi: Mayıs 2011 ayından beri iki
ayda bir yayınlanan yatak dergisi, sektöründe Türkiye’de
tek, dünyada ise iki yayından biridir. 9 bin adet basılan
dergi yurt içinde ve yurt dışında yatak imalatçılarına,
ithalatçılarına, ihracatçılarına ve hammadde tedarikçilerine

12- Beauty Turkey Dergisi: 2009 yılında yayın hayatına
başlamış olan kişisel bakım ürünleri ve güzellik sektörü
dergisidir. İki ayda bir yayınlanan Dergi, yurt içinde ilgili
sektör ve ürün alıcılarına, üreticilerine ve ithalatçılarına
gönderilmekte, yurt dışında ithalatçılara posta yolu ile
ulaştırılmakta ve fuarlarda elden dağıtılmaktadır.
D- OTOMOTİV DERGİLERİ (1 yayın)
13- Automotive Exports Dergisi: 1997’den beri aylık,
İngilizce yayınlanmakta olan Dergi’nin otomotiv yan sanayi
ürünleri üzerine içerik ve dağıtımı bulunmaktadır. Sektörde
50 civarında dergi yayınlanmakta ve yurt dışı dağıtımı posta
ile nokta adreslere gönderildiği gibi sektörün önde gelen
uluslararası fuarlarına da katılarak dağıtım yapılmaktadır.
Bu ülkelerden bazıları İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya,
Ukrayna, Kazakistan, İran, Cezayir, Çek Cumhuriyeti,
Romanya, Polonya ve BAE’dir.
E- BİLİŞİM DERGİLERİ (1 yayın)
14- IT Network Dergisi: 2009 yılından beri 15 günde
bir yayınlanmakta ve firmalar arası iletişim sağlamaktadır.
Sektörde üç dergi bulunmaktadır.
F- YAPI VE İNŞAAT DERGİLERİ (4 yayın)
15- Yapı Malzeme Dergisi: 1995 yılından beri aylık
yayınlanan Dergi, yurt içinde yapı ve inşaat sektörünün
köklü ve etkin yayınıdır. Yurt içi ağırlıklı olan dergi, yurt
dışında da sektörün çok önemli fuarlarına katılmakta, her ay
posta ile de %10 civarında gönderilmektedir.
16- Nalbur Teknik Dergisi: Türk nalbur ve hırdavat
sektörünün etkin yayınlarından olan Dergi 2004 yılından beri
aylık olarak yayınlanmakta ve sektörün tedarikçi ve alıcıları
arasındaki önemli bir haberleşme vasıtası olmaktadır.
17- Boru ve Teknolojileri Dergisi: 2006 yılından beri aylık
olarak yayınlanan Dergi, çeşitli sanayilerde kullanılan boru
ürün ve sistemlerini tanıtmakta, sektördeki yenilikleri ve
gelecek trendleri işlemektedir.
18- Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Dergisi: Günümüz
dünyasında ekonomik ve sosyal gelişmenin bir gereği,
yaşam kalitesinin önemli bir göstergesi olan enerji
gerçeğinden yola çıkarak enerji sektörüne yepyeni açılımlar
sunmayı hedefleyen Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Dergisi,
enerji potansiyelimizi canlandırmak, ülkemizin zengin
güneş enerjisi kaynaklarından faydalanmak adına sektörün
tamamına hizmet etmektedir. 8.000 tiraja ulaşan ve
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uluslararası geniş bir okuyucu kitlesine sahip olan Güneş
Enerjisi ve Teknolojileri Dergisi, Türkçe ve İngilizce olarak iki
ayda bir yayınlanmaktadır.
G- SAĞLIK DERGİLERİ (1 yayın)
19- Medikal Teknik Dergisi: 1995 yılından beri aylık
olarak yayınlanan Dergi, tıp sektörünün eski ve köklü
dergilerindendir.
H- DİJİTAL BASKI, MATBAA, KAĞIT VE OFİS
SİSTEMLERİ DERGİLERİ (3 yayın)
20- Dijital Teknik Dergisi: 2004 yılından beri aylık
yayınlanmakta olup dijital baskı sistemlerinin tek yayınıdır.
Sektörün adeta nabzını tutan Dergi, grubun etkin
yayınlarından biridir.
21- Matbaa Teknik Dergisi: 1995 yılından beri aylık
olarak yayınlanan dergi matbaa-kağıt sektörünün önemli bir
yayınıdır. Sektör gelişmeleri, yeni trend ve teknolojileri bu
dergi ile takip etmektedir.
I- TURİZM AĞIRLAMA ve KONAKLAMA DERGİLERİ
(1 yayın)
23- Hi-Tech Dergisi: Otel, motel, restaurant gibi
kuruluşların ihtiyaçları ile ilgili sektör yayını olan Hi-Tech
Dergisi aylık 6.500 adet basılmaktadır.

J- EKONOMİ YAYINLARI (1 yayın)
24- Made in Turkey Gazetesi: Mayıs 1982’den beri
İngilizce olarak yayınlanan aylık ekonomi gazetesidir.
Türkiye’nin ilk yurt dışında dağıtılan ihracat gazetesidir.
Halen sahasında tek yayındır. Yurt dışında 107
ülkede ithalatçı firmalara, Türkiye’nin bütün dünyadaki
temsilciliklerine, önemli ticaret ve sanayi odalarına,
uluslararası ekonomi kuruluşlarına; yurt içinde ihracatçı
firmalara, banka ve holdinglere, hükümet ve bürokrasi
çevrelerine, ticaret ve sanayi odalarına ve Türkiye’deki
bütün yabancı temsilciliklere gönderilmektedir. Ayrıca
Türkiye’nin milli katılımı olan yurt dışı uluslararası fuarlarda
kendi ekibi tarafından elden ücretsiz dağıtılmaktadır. Aylık
baskı sayısı 5 ila 10 bin adet arasındadır.
İletişim Magazin, 2011 yılında her yıl yer alınan yurt dışı fuar
sayısını artırmış ve yurt içi yayını olan “IT Network” bilişim
dergisi ile Hannover’de yapılan dünyanın en büyük bilişim
fuarı CeBIT’e stand satın alarak katılmıştır.
İletişim Magazin, 2012 yılı hedefleri, Eurofil adında yeni bir
dergi çıkarmak, mevcut dergilerinin yurt dışı dağıtımlarını
artırmak, elektronik dergiler için reklam satışlarını artırmak
ve Matbaa Teknik Dergisi tarafından her yıl İstanbul’da
yapılan geleneksel “Matbaacılık Sektöründe Zirvedekiler”
şov, seçme ve ödül törenini, Almanya’nın Duesseldorf
şehrinde 4 yılda bir yapılan Drupa Fuarı günlerinde bu
kentte yapmak olarak özetlenebilir.
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‹hlas Fuar Hizmetleri
İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş.’nin çatısı altında faaliyet
gösteren İhlas Fuarcılık, fuarcılıktaki 100’e yakın profesyonel
organizasyonu, uluslararası kongre organizasyonu, sektörel
zirve programları, 30’a yakın web sitesi ve internet portalları
ile hizmet vermektedir. Ekonomi dünyasının merkezinde
bulunarak yenilikçi ve çözüm odaklı yapısı ile müşterilerine
yön vermektedir.

İhlas Fuarcılık, fuarcılık alanındaki faaliyetlerine hız vermek
amacıyla bünyesindeki bütün dergileri, 1 Kasım 2011
tarihinde İhlas Yayın Holding’in başka bir şirketi olan ve
ana işi yayıncılık olan İletişim Magazin Gazetecilik A.Ş.’ye
devretmiştir. 2012 yılında yeni sektörlerde yeni fuarlar
organize edilmesi planlanmakta olup bu konuda pazar
araştırmaları ve ana fuar alanlarından uygun tarihler
araştırılmaktadır.
İhlas Fuarcılık tarafından son yıllarda düzenlenmekte olan
fuarlar şunlardır:
• Boru ve Ek Parçaları Fuarı
• İstanbul Boya Fuarı
• İzolasyon Fuarı
• Büyük Anadolu Matbaa ve Kâğıt Teknolojileri Fuarı
• İstanbul Kalıp Fuarı
• Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı
2011 Yılı İçerisinde Gerçekleştirilen Fuarlar

Şirket, 1993 yılında, İhlas Fuar Hizmetleri Ticaret A.Ş.
unvanı ile İstanbul’da kurulmuştur. 1996 yılında Şirket’in
unvanı, İhlas Fuar Hizmetleri A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Ana
faaliyet konusu, yurt içinde ve yurt dışında ticaret ve tanıtım
fuarları organize etmek olan Şirket, ilk organizasyonunu
1988 yılında Tekstil Makineleri Fuarı (Tex - Con) adıyla
gerçekleştirmiştir.

Boru ve Ek Parçaları Fuarı: 03 - 06 Mart 2011 tarihleri
arasında İstanbul Expo Center’da 7.’si düzenlenen fuar iki
hol olarak gerçekleştirilmiştir. Konusunda Türkiye’nin ilk
ve tek ihtisas fuarı olan Uluslararası Boru ve Ek Parçaları
Fuarı’nı, 91’i yerli, 65’i yabancı olmak üzere toplamda 156
katılımcı ve 7958 yerli, 1128 yabancı ziyaretçi takip etmiştir.

Sektörel bazda ihtisas fuarları yapan İhlas Fuarcılık özellikle
güneş enerjisi ve boru fuarlarında marka olmuştur. Ulusal ve
uluslararası turizm, zirve ve benzeri etkinlikler de yapan İhlas
Fuar Hizmetleri, gelecek yıllar için yeni sektörlerde fuarlar
yapmayı planlamaktadır.
ISO 9001 Kalite ve TS Hizmet Yeterlilik Belgesi ile
çalışmalarını yürüten şirket, Türk ekonomi dünyasına
ilkleri sunmayı amaçlamakta bugüne kadar düzenlemiş
olduğu 100’e yakın fuarla da birçok başarılı projeye ve
hep yeni açılımlara imza atmıştır. Özellikle güneş enerjisi
alanında düzenlediği fuarla ilgi uyandıran Şirket, bu konuda
kamuoyundaki bilgi ve ticari eksikliklerin giderilmesinde
öncü olmuştur.
Fuar organizasyonunun yanı sıra, uluslararası konferans ve
zirve organizasyonu çalışmalarına da ağırlık vermektedir.
Matbaa sektörüne yönelik olarak düzenlediği Matbaa
Zirvesi 2011 ile sektörün devlerini bir araya getirmiş ve
onları başarılarından dolayı ödüllendirmiştir.

Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı: 10 - 13 Mart 2011
tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi’nde 4. kez
düzenlenen Fuar, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi fuar
alanında iki hol olarak gerçekleştirilmiştir. Fuara 162’si yerli
61’i yabancı olmak üzere toplam 223 firma katılmış ve
20.320’si yerli, 1.893’ü yabancı olmak üzere toplam 22,213
kişi fuarı ziyaret etmiştir. Fuara katılan en önemli ürün
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gruplarından bazıları; solar enerji fotoelektrik mamulleri,
solar enerji ve yapı entegrasyonu ürünleri ve uygulamaları,
solar enerji ısı koruma materyalleri, solar enerji yeni materyal
ve teknolojileri, solar enerji fotovoltaik ürün ve üretim
teçhizatları, solar enerji şarj ürünleri ve teçhizatları olarak
görülmektedir.
2011 yılı sonu itibariyle İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş.’nin
%92 hissesi vardır.

Alternatif Medya Görsel
İletişim Sistemleri
Yayıncılık teknolojileri konusunda tecrübeli kadrosu ile
kendisine dijital yayıncılığın her şeklini hedef seçerek,
oluşturmuş olduğu hizmetleri normal yayın anlayışına ek
olarak, “Alternatif Medya” güvencesiyle, digital signage
teknolojisine destek veren “Digiplat” markasının sahip
olduğu tecrübeyle müşterilerine sunmaktadır.

Müşterilerine bütünlemesine destek vermek ve bir
sistemin tam anlamıyla yaygınlaşabilmesi için, Triple Play
uygulamasını Alternatif Medya isminin sağladığı avantajla
devreye sokmuştur. Teknoloji üçlemesi olarak adlandırdığı
Digital Signage, Web Portal ve Mobil Uygulamalar firmaların
bir dijital yayın platformunda bütünleşebilmeleri için gerekli
bütün teknolojik imkânları sağlamaktadır.

Firmaların hedef kitlesine tam anlamıyla ulaşabilmesi
için; deneyimli ekibiyle, her türlü teknik ve içerik desteği
vermektedir. Ayrıca uzman yazılımcı kadrosu ile, yayın
otomasyon teknolojileri ve digital signage destekli çözümler
üreterek firmalara kurumsal televizyon kanalı imkânı da
sunmaktadır.

Digiplat markası ile eğitim, gıda, perakende, sağlık,
belediye, teknoloji ve finans sektörlerinde 300’e yakın
noktada yayın vermeye devam eden Şirket, hem sektör
olarak hem yayın verilen ekran anlamında günden güne
kendini geliştirmeyi sürdürmektedir. Yapmış olduğu
işlerin başarısı ve profesyonelliği ile referans listesini
geliştirmektedir.

IPTV sistemleri, web yayıncılığı, kurumsal TV yayını,
interaktif bilgi ekranı uygulamaları, e-katalog sisteminin bilgi
ekranlarından yayınlanması, video on demand (vod), IPhone
& android, web portal gibi interaktif hizmetler ve çözümlerle
şirketlerin bütün yayın ve prodüksiyon ihtiyaçlarını da
karşılamaktadır.

2008 yılında kurulmuş olan Şirket, ilk geliştirmiş olduğu
IPTV temelli Digital Signage uygulamasını devreye sokup
pazarlamasına başladıktan sonra, bir yanda yeni teknolojileri
Ar-Ge faaliyetleri ve ile bünyesine katarak katma değerli
yeni ürünlerini devamlı olarak çıkarmaktadır.

Eğitim sektöründe yer alarak eğitime katkıda bulunmak
amacıyla VOD projesini devreye sokan Alternatif
Medya, dijital kütüphane sistemiyle birçok alanda ilkler
yaşatmaktadır. VOD projesi, kurumların bünyesindeki
DVD, VCD, kaset ortamındaki film, müzik, ses gibi verilerin
dijital olarak saklanmasını, korunmasını ve faydalanılmasını
sağlamaktadır.

2011 yılında da özellikle üniversiteler için geliştirmiş
olduğu IPTV temelli Video On Demand sistemi ile mobil
uygulamalar pazarına iphone ve android uygulamalarını
geliştirmiştir. Bütün bu edindiği tecrübeyi ve birikimi
firmaların ihtiyaçlarına göre düzenleyerek, firmaların arzu
ettiği noktalarda destek sağlamıştır.
Sonuç olarak 2011 Alternatif Medya’nın ürün gamını
geliştirip bu ürünlerin pazarlanması ve satışı sonucu gelişme
kaydettiği bir yıl olmuştur. 2012 yılında satış ve pazarlama
faaliyetlerine ağırlık vermeyi ve ürün tarafında geliştirmiş
olduğu ürünlerine interaktif özellikler katmak yönünde Ar-Ge
faaliyetlerini sürdürerek Digiplat markasını ara vermeden
sektörünün en iyileri konumuna getirmeyi planlamaktadır.

İHLAS MEDYA
PLANLAMA VE
SATINALMA
HİZMETLERİ,
MEDYA
PLANLAMASI
KONUSUNDA,
GAZETE,
TELEVİZYON,
RADYO, INDOOR OUTDOOR, MEDYA
SATIN ALMA
HİZMETLERİNİ
SUNMAKTADIR
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‹hlas Medya Planlama ve
Sat›nalma Hizmetleri
Entegre çözümler üreten ekip ruhunu, takım çalışmasıyla
birleştiren Tam Hizmet Reklam Ajansı olarak müşterilerine
hizmet vermek üzere 2005 yılında faaliyete başlayan İhlas
Reklam Ajansı, yeniliklerin takipçisi değil, yeniliklerin öncüsü
olmayı kendine hedef edinmekte ve çalıştığı firmaları müşteri
değil iş ortağı olarak görmektedir.
Geçtiğimiz dönemde unvanı İhlas Medya Planlama ve
Satınalma Hizmetleri olarak değişen İhlas Reklam Ajansı,
reklam faaliyetleri başlığı altında müşterilerinin tüm reklam,
tanıtım, halkla ilişkiler, medya satın alma, mecra pazarlama
ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Şirket, müşterilerine görsel
faaliyet adı altında reklam, tanıtım ve eğitim filmi, interaktif
CD / DVD, 2D-3D animasyon, çizgi film, dijital ve özel
efektler, web tasarımı konularında üretim yapmaktadır.
Basılı faaliyetler başlığı altında basın reklamları, tüm basılı
işler, katalog, broşür, insert, billboard ve afiş, büyük
boy vinil afiş v.b. grafik tasarım ve uygulamalarını birlikte
sunmaktadır. İşitsel faaliyetler olarak radyo reklamı,
seslendirme ve dublaj, jingle yapımı alanında müşterilerinin
ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

İhlas Medya Planlama ve Satınalma Hizmetleri, medya
planlaması konusunda, gazete, televizyon, radyo, in-door
out-door, medya satın alma hizmetlerini sunarken, cazip
mecraların önceden satın alınması ve pazarlanması işlerini
yürütmektedir.
Reklam sektöründeki hızlı rekabet ortamında sürekli kendini
yenileyen ve kalitesini artırarak faaliyetlerini sürdüren İhlas
Medya Planlama ve Satınalma Hizmetleri, sektör içerisinde
üretici, tam hizmet reklam ajansı olarak tanınmaktadır.
Müşteri memnuniyetini kendisine ilke edinmiştir.
Günümüzde bütün sektörlerde köklü bir dönüşüm
yaşanmaktadır. Pazarların yerel ve küresel ölçüde
bütünleşmesi, medyanın yaygınlaşması bütün sektörlerde
rekabeti artırmaktadır. Rekabete karşı büyümenin yolu
markalaşmaktan geçmektedir. İhlas Medya Planlama ve
Satınalma Hizmetleri’nin amacı çalışılan firmaları kurumsal
anlamda bir adım daha öne çıkararak kriz ortamında
rekabet edebilmelerini sağlamaktır.
İhlas Yayın Holding’in İhlas Medya Planlama ve Satınalma
Hizmetleri’ndeki payı %99’dur.

MOB‹L SANAL
OPERATÖRLÜK
(MVNO) H‹ZMET‹
SUNMAK
AMACIYLA
2009 YILINDA
KURULAN
İHLAS İLET‹Ş‹M,
KEND‹ MARKASI
OLAN VIPCELL
‹LE H‹ZMET
VERMEKTED‹R

37

‹hlas ‹letiﬂim Hizmetleri
İhlas İletişim, Mobil Sanal Operatörlük (MVNO) hizmeti
sunmak amacıyla 2009 yılında kurulan İhlas İletişim, kendi
markası olan VipCell ile hizmet vermektedir.

Çok kısa bir sürede aboneler, numara taşıma yöntemi
ile İhlas İletişim’in, Vodafone’dan hizmet aldığı ve kendi
markası olan VipCell ile tanışmıştır.

İhlas Yayın Holding’in iştiraklerinden İhlas İletişim, Ekim
2009’da Vodafone ile uzun soluklu işbirliği anlaşması
imzalamıştır. Anlaşma çerçevesinde, ilk olarak İhlas Grubu
bünyesinde çalışanlar, bayiler ve onların da aileleri GSM
ve 3G hizmetlerini Vodafone’dan alması, iki şirket arasında
yapılan işbirliğinin, önümüzdeki dönemde farklı projelerle
devam ettirilmesi planlanmıştır.

İhlas İletişim, ISO / IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi
Sistemi (ISMS) sahibidir.

ORTAK GİRİŞİM
ISPARTAKULE’DE
“GELİR
PAYLAŞIMI”
MODELİ İLE
BİZİMEVLER 3
PROJESİNİ
TAMAMLAMIŞTIR
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‹hlas Holding A.ﬁ. - ‹hlas Yay›n Holding A.ﬁ. ve
‹hlas Pazarlama A.ﬁ. Ortak Giriﬂimi (Bizimevler 3)
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından,
Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Hasılat Paylaşımı
Modeli) olarak ihale edilen projeyi, İhlas Holding A.Ş. - İhlas
Yayın Holding A.Ş. - İhlas Pazarlama A.Ş. Ortak Girişimi
inşa etmiştir.
İstanbul, Bahçeşehir, Ispartakule 2’nci Bölge 1’nci Kısım
548 Ada, 1 Parseldeki arsa üzerinde yürütülen ve toplam
85.700 metrekare alandan oluşan projede 680 daire,
1 adet işyeri, alışveriş merkezi, açık spor alanları, yüzme
havuzu ve diğer rekreasyon alanları bulunmaktadır.

Dokuz blok ve site çarşısı olarak inşa edilen projede bloklar
B+Z+18 normal kat olmak üzere toplamda 15 kattan
oluşmaktadır. 31.12.2011 tarihi itibariyle projenin %98’i
tamamlanmış ve dairelerin %76’sına tekabül eden 520
adedi de avans karşılığı satılmıştır.
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İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.
01.01.2011 / 31.12.2011 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
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İhlas Yayın Holding A.Ş.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

a) Raporun Dönemi: 01.01.2011 - 31.12.2011 Dönemi Faaliyet Raporu
Ortaklığın Unvanı: İhlas Yayın Holding 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 Sınırlıları

Görevlerinin Süreleri
Başlangıç ve Bitiş Tarihi

Yönetim Kurulu Başkanı

AHMET MÜCAHİD ÖREN

Şirket’i Temsil ve İlzama Münferiden Yetkilidir.

13.09.2010

*2013

Yönetim Kurulu Başkan
Vekili ve Genel Müdür ve
Murahhas Aza

MUSTAFA RUŞEN SELÇUK Şirket’i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.

13.09.2010

*2013

Yönetim Kurulu Üyesi

NUH ALBAYRAK

Şirket’i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.

13.09.2010

*2013

Yönetim Kurulu Üyesi

FEVZİ KAHRAMAN

Şirket’i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.

13.09.2010

*2013

Yönetim Kurulu Üyesi

RIDVAN BÜYÜKÇELIK

Şirket’i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.

13.09.2010

*2013

Yönetim Kurulu Üyesi ve
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

ORHAN TANIŞMAN

Şirket’i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.

13.09.2010

*2013

Yönetim Kurulu Üyesi ve
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

MELİH RÜÇHAN ARVASI

Bağımsız Üye - Temsil ve İlzam yetkisi yoktur.

13.09.2010

*2013

Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetim Komitesi Başkanı

OSMAN DUMAN

Bağımsız Üye - Temsil ve İlzam yetkisi yoktur.

13.09.2010

*2013

Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetim Komitesi Üyesi

TOLGA SÖNMEZ

Bağımsız Üye - Temsil ve İlzam yetkisi yoktur.

13.09.2010

*2013

* 13.09.2010 Tarihinde üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmiştir.
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Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Aldıkları Görevler:
AHMET MÜCAHİD ÖREN							
İhlas Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
İhlas İnşaat Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Gazetecilik A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Haber Ajansı A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Enerji Üretim Dağ. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Kia-İhlas Motor San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Oxford Mortgage İnş. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
NUH ALBAYRAK							
İhlas Gazetecilik A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Yayın Müdürü
MUSTAFA RUŞEN SELÇUK
İhlas Gazetecilik A.Ş.
İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş.
İhlas Haber Ajansı A.Ş.
TGRT Haber TV A.Ş.
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.
İhlas Enerji Üretim Dağ. ve Tic. A.Ş.
Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans Koordinatörü
Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

FEVZİ KAHRAMAN							
İhlas Haber Ajansı A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
RIDVAN BÜYÜKÇELİK							
İhlas Enerji Üretim Dağıtım ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
ORHAN TANIŞMAN							
İhlas Gazetecilik A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Haber Ajansı A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Alternatif Medya Görsel İletişim Sist. Ltd. Şti.
Şirket Müdürü
MELİH RÜÇHAN ARVASİ							
İstanbul Uluslararası Danışmanlık Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Şirket Müdürü
OSMAN DUMAN							
Han İnşaat Emlak Yatırım Tic. Ltd. Şti.
Satınalma Müdürü
TOLGA SÖNMEZ							
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.
%5’i aşan karşılıklı iştirak yoktur.
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle devam eden dava ve yürütülen icra takibi yoktur.
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İhlas Yayın Holding A.Ş.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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:
Ülke ekonomisinde yaşanan stabilite genel fiyat düzeylerinde istikrar getirmiştir. Teknolojideki hızlı değişim geçmişte daha pahalıya üretilen
teknoloji kullanımını daha ucuza getirmiştir.
Bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi beklenmektedir. Sadece doğal kaynaklara bağlı olan hammadde (kağıt gibi)
kullanımlarında dönemlik değişimler yaşanabilmektedir.
Teknolojideki değişimler medya sektöründe mevcut içeriğin başkaca mecralarda gösterilmesini sağlayabilmekte, alternatif mecralar
doğabilmektedir. İnternetteki gelişimin mecraların çeşitliliğini artırması beklenmektedir. Yapılan işin özü değişmemekle beraber işin yapılış ve
sunuş şekli gelişen teknolojiye bağlı olarak hızla değişmektedir.
Sektördeki bazı gazeteler kendilerine ait matbaa tesisi kurmak yerine, baskı işlerini kapasitesi yüksek gazetelerin matbaalarında fason olarak
yaptırmayı tercih etmektedirler.
Yine bazı medya kuruluşları kendi haber ağlarını kurmak ve birim maliyetlerini düşürmek adına kendi haber ajanslarını kurmaktadır.
Televizyon yayıncılığında ise tematik kanallar ön plana çıkmaktadır.
Dergi yayıncılığında ise basılı dergi yerine web ortamında dergilerini yayınlamaktadır. Bunun benzeri olarak ta sanal fuarlar düzenlenmektedir.
İnternet yapısının gelişmesi ve yayılması ile yazılı basındaki baskı işleri etkilense de, ülkenin yaşadığı ekonomik gelişim bunu belli bir çizgide
tutarken farklı noktalarda basılı materyal ihtiyacını arttırmaktadır. Bu da baskı kapasitesi kullanımını dengelemektedir. Gelişen teknoloji baskı
maliyetlerini düşürebilmektedir. İletişim sektöründeki gelişim de insanların bu yöndeki ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları karşılamada içerik sağlama
ihtiyacını da arttırmaktadır. Satın alma gücündeki artış da satış fiyatlarını olumlu şekilde arttırmaktadır.
Ortaklığın finansal durumunu önemli ölçüde etkileyebilecek en önemli etki ülkenin siyasi istikrarıdır, burada yaşanacak dalgalanmalar gelirleri
de etkileyeceği için sabit maliyetler karşısında finansal durumu bozabilecektir. Ayrıca sektöre girmeye hevesli ve eksik rekabet oluşturan
sermaye yapısı da faaliyetleri etkileyebilecektir. Güçlü yabancı sermaye de bu konuda etkili olabilecek durumdadır. TV yayıncılığındaki frekans
düzenlemeleri ve yapılabilecek yasal düzenlemeler de belirsizliklere yol açabilecek durumdadır.
İşletmenin performansını güçlendirmek için öncelikle bağlı şirketlerinin yatırımlarını faaliyet kârı üretimi neticesinde oluşan net nakit ile yani
kendi öz kaynaklarını kullanarak yapma politikası güdülmektedir.
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. Yabancı kaynaklar; Banka kredisi, Leasing, Factoring’dir.
Tahsilat Riski
Grup’un tahsilat riski genel olarak ticari alacaklarından dolayı söz konusu olabilmektedir. Ticari alacaklar, Grup yönetimince geçmiş
tecrübeleri ile birlikte piyasa koşulları ışığında değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrılmaktadır. Rapor tarihine kadar
oluşan şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmıştır.
Kur Riski
Kur riski herhangi bir finansal enstrümanın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak değişmesinden doğmaktadır. Grup’un işletme,
yatırım ve finansal faaliyetlerinden doğan dövizli işlemlerinin rapor tarihi itibariyle bakiyeleri Bağımsız Denetim Raporu Not 38’de açıklanmıştır.
Grup’un 31.12.2011 tarihi itibariyle net döviz pozisyonu (-) olduğu için, 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. Grup
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:
Finansal tabloların onaylanması
Holding’in 31.12.2011 tarihli konsolide finansal tabloları, Holding Yönetim Kurulu tarafından 20.03.2012 tarihinde onaylanmıştır. Holding
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan konsolide finansal tabloları değiştirme gücüne sadece Holding Genel Kurulu sahiptir.
İHA’daki İştirak Payının Artması
Holding, 23.01.2012 tarihinde yaptığı yönetim kurulu toplantısında, grup firmalarından İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nde İhlas Pazarlama A.Ş.'nin
sahip olduğu %25'lik hisselerin tamamının Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 30.09.2011 tarihli
veriler esas alınarak, "İndirgenmiş Nakit Akışları Analizi Yöntemi"ne göre hazırlanmış olan değerleme raporuna istinaden toplam 22.625.000
TL'ye satın alınmasına karar vermiştir.
e) İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler
İhlas Yayın Holding A.Ş. her türlü yazılı, görsel ve işitsel yayıncılık, reklamcılık, haber ajanslığı ve benzeri sektörlerde faaliyet göstermektedir.
Faaliyet gösterdiği bu iş alanlarındaki başarılarını arttırmak, sürekliliğini sağlamak, kurduğu yada katıldığı şirketler için ortak hizmet alanları
düzenleyerek mali külfetlerini hafifletmek ve bu şirketlerin yönetimlerinde ileri organizasyon tekniği ile randımanı yükseltmek için gerekli
çalışmaları yapmaktadır.
TGRT Haber TV, doğru, tarafsız ve gerçek haberci kimliğini yıllardır başarıyla korumakta ve ilkesini "TGRT Haber yalnız haber verir" olarak
ilan etmektedir. 24 saat, saat başlarında canlı yayınlanan haber bültenleriyle izleyiciye dünya ve Türkiye gündeminden haberler sunan ve
başarılı haberciliğinin yanı sıra güncel konularını, konunun uzman isimleri tarafından ele alındığı programlara yer veren TGRT Haber, 2011 yılı
içinde yenileme yatırımı yaparak, ekipmanlarının tamamını yenilemiş olup 2012 yılının ilk çeyreğinde HD yayına geçmeyi planlamaktadır.
İhlas Gazetecilik, 2011 yılı için Tübitak ve Diyanet İşleri Başkanlığı ihalelerini kazanmış olup ihaleler yıl sonu itibarıyla tamamlanmıştır. İhlas
Gazetecilik tarafından özel ve diğer kurumların ihalelerine katılım sağlanacak olup, baskı faaliyetleri kapasite kullanımının artırılması ve baskı
faaliyetlerinin geliştirilmesi için azami gayret gösterilecektir.
İhlas Haber Ajansı, 2012 yılı itibariyle faaliyet gösterdiği ülke sayısını artırmayı ve talepler doğrultusunda her konuda yeni teknolojilere
geçmeyi planlamaktadır. 2012 yılı içinde abonelerine HD (High Definition) görüntü servisine başlamayı ve müşterilerine HD yayın ve geçiş
hizmeti vermeyi planlamaktadır. Bu çerçevede ilk etapta 13 adet profesyonel omuz tipi ve 27 adet yarı profesyonel el tipi HD kamera alımı
gerçekleştirilecektir ve HD yatırıma devam edilecektir. Bununla bağlantılı olarak yeterli miktarda HD encoder alımı için çalışmalar devam
etmektedir. Alım gerçekleştiğinde birçok noktadan televizyonlara HD yayın yapabilir hale gelecektir. İHA’nın dijital arşivinde duran milyonlarca
görüntü, metin ve fotoğraflara internet üzerinden erişilmesine ve kullanıcıların hizmetine sunulmasına imkan verecek yazılım geliştirme
çalışmaları 2012 yılının projeleri arasında yer almaktadır. 2011 yılı içerisinde 1,267 milyon ABD doları tutarında leasing kullanan İHA, kamera,
uplink cihazı, canlı yayın ve haber araçları, sunucu ve kişisel bilgisayarlar alarak mevcut makine parkını yenilemiştir. 2012 yılında da yaklaşık
1,5 milyon ABD doları revize yatırım yapacak olan Ajans, yatırımları kapsamında altı adet canlı yayın aracı ve iki adet flayaway uplink sistemi
almayı planlamaktadır. İHA 2011’de yaptığı teknik altyapı güncellemesi yatırımı ile yüksek kapasiteli bellek ünitelerini devreye sokmuş
ve sunucu sanallaştırma teknolojisine geçmiştir. Bu sayede bulut mimari denilen daha verimli, esnek ve ekonomik bir bilgi işlem yapısını
kurmuştur. Yurt içi ve yurt dışındaki operasyonel faaliyetlerin yönetimi için kullanılan otomasyon yazılımı, satın alınan daha fonksiyonel başka
bir yazılım ile değiştirilmiştir. Ayrıca tamamı İHA tarafından geliştirilen bir CRM yazılımı da devreye sokularak pazarlama departmanının
kullandığı abone yönetim sistemi günün ihtiyaçlarına hızlı ve verimli cevap verebilen bir hale getirilmiştir. 2012 yılı içerisinde, yazılımı gene İHA
tarafından gerçekleştirilen haber otomasyon uygulaması devreye alınarak, internet erişiminin olduğu her yerden doğrudan sisteme haber
girişi sağlanabilecektir. Bu yenilik İHA’nın muhabir ve redaktör ağını birkaç kat daha genişletecek, haberin daha hızlı bir şekilde müşteriye
ulaştırılmasına katlı sağlayacaktır.
İletişim Magazin Gazetecilik Sanayi Ticaret A.Ş., iplik konusunda yeni bir dergi çıkarmayı ve "Zirvedekiler" konulu matbaa sektörünün en
iyilerini seçen bir organizasyonu gerçekleştirerek 4 yılda bir yapılan Drupa Fuarı esnasında Almanya'nın Düsseldorf şehrinde ödüller vermeyi
ve bu vesile ile sektörün dünya çapında tanıtımını yapmayı planlamaktadır.
İhlas Fuar şirketi de portföyüne yeni fuarlar eklemeyi planlamaktadır. Bununla ilgili muhtelif sektör yetkilileri ve fuar alanı sahipleriyle Ar-Ge
çalışmaları yapmaktadır.
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f) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Şirketimiz 2010 yılında halka arz edilmiş olup, halka arz edildiği günden bu yana kurumsal yönetim uygulamalarında SPK tarafından
yayınlanan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" (İlkeler)’ine uyuma azami özen göstermektedir.
Şirketimiz, Esas Sözleşmesi’ni İlkeler çerçevesinde yapılandırmış ve örgütlenmesini de bu yönde geliştirmiştir. Bu doğrultuda İlkeler’e
uyumun gereği olarak, Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı’nın ayrı olduğu 9 kişiden oluşan Yönetim Kurulumuzda bir icracı, beş icracı
olmayan, üç de bağımsız üye bulunmaktadır. Buna göre Yönetim Kurulumuzu oluşturan üyelerden sekiz (8) tanesi icracı olmayan üye olup,
bu üyelerden üç (3) tanesi bağımsız üyedir.
Yönetim Kurulu dahilinde oluşturulan komitelerde ise Denetim Komitesi’nin Başkanlığı’nı bağımsız üyelerden Osman Duman, Kurumsal
Yönetim Komitesi’nin Başkanlığı’nı ise icracı olmayan üyelerden Orhan Tanışman yürütmektedir. Bağımsız üyelerden Tolga Sönmez Denetim
Komitesi üyeliğini, diğer bağımsız üyelerden Melih Rüçhan Arvasi de Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğini sürdürmektedir.
Pay sahipleri ile ilişkileri yönetmek üzere oluşturduğumuz Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nde, Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan
yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere Sermaye Piyasası Faaliyetleri
İleri Düzey Lisansı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sertifikalarına sahip Ümit Fırat görev yapmaktadır. Pay Sahipleri
ile İlişkiler Birimimiz, Kurumsal Yönetim Komitemiz ile irtibatlı olarak yatırımcılarımızdan gelen soruları ‘Bilgilendirme Politikamız’ çerçevesinde
cevaplamaktadır.
Şirketimiz tarafından 2012 yılına kadar geçen sürede İlkeler’e tam uyum sağlanamayan konular dikkatle incelenmiş olup, bu konuların
mevcut durum itibariyle önemli bir çıkar çatışması oluşturmayacağı düşünülmektedir.

MUSTAFA RUŞEN SELÇUK						
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür ve Murahhas Aza			

RIDVAN BÜYÜKÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Halka açılma sürecinin başlaması ile birlikte Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuş ve bu birimde görev yapmak üzere Hilal Arıkan
görevlendirilmiştir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların
Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği"nin 8’nci maddesinin 1’nci fıkrasında belirtilen sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan
yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere Ümit Fırat görevlendirilmiş olup,
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı sertifikalarına sahiptir.
Bölümün iletişim bilgileri ise şu şekildedir.
İhlas Yayın Holding A.Ş. Pay Sahipleri ile İlişkileri Birimi
29 Ekim Cad. No: 23, 34197 Yenibosna / İstanbul
Tel: 0(212) 454 24 22 - Faks: 0(212) 454 24 27
Hilal Arıkan
e-mail: hilal.arikan@ihlasyayinholding.com.tr
Ümit Fırat
e-mail: umit.firat@ihlasyayinholding.com.tr
2011 yılı Aralık sonu itibariyle bu iletişim bilgileri üzerinden gelen e-mail'lere 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
Dönem içinde gerek e-mail, gerekse telefon vasıtası ile gelen genelde Şirket’in faaliyetleri ve borsadaki performans hakkında sorulan sorular,
kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler SPK mevzuatı ve TTK dikkate alınarak, cevaplanmıştır.
Şirket faaliyet raporu ve en son dönem açıklanan mali tablolar web sayfasında sunulmuştur. Bunun dışında istenen sorular ayrıca yazılı
olarak cevaplanmıştır. Bu bilgilendirmede elektronik ortam etkin ve güncel olarak kullanılmıştır.
Özel Denetçi ataması yönünde herhangi bir talep olmamış ve bu yönde bireysel bir hak düzenlemesi yapılmamıştır.
4. 2010 Yılı Genel Kurul Bilgileri
Şirket Olağan Genel Kurulu 08.04.2011 tarihinde saat 15.30’da Holding Genel Merkezi’nde toplam sermayenin % 71,25’ini teşkil eden 9
kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiş olup, genel kurul İstanbul Ticaret Sicilinde 15.04.2011 tarihinde tescil edilerek, 21 Nisan 2011 tarih 7799
sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.
Genel Kurul için 16.03.2011 tarihli TTSG ile Türkiye ve Dünya gazetelerinde duyuru yapılmış, ayrıca web sitemizde bu ilan yayınlanmıştır.
Telefon ile arayanlara da, ilan faks veya e-mail ile ayrıca bildirilmiştir. Pay sahiplerinden soru sorma hakkını kullanan yatırımcının sualleri
cevaplandırılmıştır. Genel Kurula katılımı kolaylaştırmak için elektronik ortamda ilanlar yapılmış ve burada gerekli dokümanlar hazır
bulundurulmuştur. Genel Kurul tutanakları, web sayfası üzerinde ve Mali İşler Birimi bünyesinde pay sahiplerinin dikkatine açık tutulmuştur.
Genel Kurul tarihinin 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Pür Bağımsız Denetim
ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Rapor Özeti, 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.
Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda ana
sözleşmeye hüküm konulmamıştır.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri’nin en az 4’ü, Yönetim Kurulu 7 kişi olarak
belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 5’i, Yönetim Kurulu 9 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az
7’si, Yönetim Kurulu 11 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 9’u B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar
arasından seçilir.
Genel Kurul murakıp sayısını bir olarak belirlediği takdirde bu murakıp, üç olarak belirlediği takdirde en az iki murakıp B grubu pay
sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda A Grubu pay sahipleri, her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.
Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda B Grubu pay sahipleri, her bir pay için 100 (Yüz) oy hakkına sahiptir.
T.T.K.’nun 387. madde hükmü saklıdır.
Şirketin ana mukavelesindeki oy ile ilgili imtiyaz maddesi yukarıda yer almaktadır.
Şirket’in karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olduğu herhangi bir ortağı da bulunmamaktadır. İştiraklerimiz Şirket’imize iştirak etmemiştir. Azınlık
payları yönetimde temsil edilmemekte olup, ana mukavelemizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.
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6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı
Yönetim Kurulu 18.03.2011 tarih 2011/07 sayılı toplantısında, Kurumsal Yönetim Komitesinin 16.03.2011 tarih 2011/02 sayılı tavsiye kararını
değerlendirerek aşağıda yazılı olan Kâr Dağıtım Politikasını belirlemiştir. Söz konusu politika 18.03.2011 tarihinde (KAP) Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda kamuya açıklamış ve 08.04.2011 tarihinde yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun bilgisine
sunulmuştur.
KÂR DAĞITIM POLİTİKASI (2010 ve İzleyen Yıllara İlişkin Kâr Dağıtım Politikası)
a) Dönem kârından 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 kâr belirlenir.
b) Şirketimizin, Büyüme trendi, Kârlılık durumu, Stratejik hedefleri, Yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları da
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 kâr dağıtım oranında
kâr dağıtımı yapılacaktır. Ortaklığımızın kâr dağıtabilme potansiyeli dikkate alınarak Yönetim Kurulu’nca asgari kâr dağıtım oranının üzerinde
kâr dağıtım kararı alınması ve Genel Kurul’un onayına sunulması her zaman mümkündür.
c) Kâr dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakden ve / veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması hususu Şirket Yönetim
Kurulu’nca karara bağlanır ve Genel Kurul’un onayına sunulur.
d) Kâr payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kâr payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit
olarak dağıtılır.
e) Ana sözleşmemizde yöneticilere ve çalışanlara kâr payı verilmesi hususunda herhangi bir madde bulunmamaktadır.
f) Kâr payı ödemeleri ilgili yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesinin 29.ncu maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Ortaklar
Genel Kurulu’nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte ortaklarımıza dağıtılacaktır.
g) Ana Sözleşmemizin 28.nci maddesine istinaden, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi halinde, Yönetim Kurulu kararı
ile de ortaklarımıza temettü avansı dağıtılması imkânı mevcuttur
h) Şirket Yönetimi, yıl içinde yaptığı ve yıl sonunda yapmayı planladığı bağış ve yardımlar hakkında kamuyu bilgilendirir.
ı) Kâr dağıtımında Şirket yönetimi, pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir denge gözetir.
Kâr dağıtım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Şirket ana mukavelesinin kâr dağılımına ilişkin 28. ve kârın dağıtım tarihine ilişkin 29.
maddesine göre;
KÂR'IN DAĞITIMI: (20 Eylül 2010 tarihli 7651 sayılı T.T.S.G.)
Madde - 28:
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 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 kârın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.
Birinci Temettü
b. Safi kârdan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktara
uygun olarak birinci temettü ayrılır.
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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 kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5’i oranında kâr 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 kâr 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 kâr 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 kâr 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 kârın dağıtma şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu’nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul’ca kararlaştırılır.
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.
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.
KÂRIN DAĞITIM TARİHİ: (20 Eylül 2010 tarihli 7651 sayılı T.T.S.G.)
Madde - 29:
Şirket ortaklarına kârın hangi tarihte ve ne şekilde verileceği sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla Yönetim Kurulunun teklifi üzerine
Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
7. Payların Devri
Ana mukavelemizin Hisse Senetlerinin Devri başlıklı 8.nci maddesi gereğince; B Grubu nama yazılı payların devredilebilmesi için önce diğer B
Grubu pay sahiplerine rayiç bedeli üzerinden satın alınması teklif edilir B Grubu pay sahiplerinden herhangi biri bir ay içerisinde satın almazsa
ahara satılabilir. Bunun aksine yapılan tasarruflar hükümsüz olduğu gibi pay defterine dahi tescil edilemez.
Yukarı fıkrada yer alan hususlar rehin ve haciz hallerinde ve payların üzerinde başkaca ayni haklar kurulması halinde aynen uygulanır. Cebri
İcra satışlarında da bu maddede yer alan öncelik hakları saklıdır. Bu öncelik haklarına riayet edilmediğinde İdare heyeti satış ve devir veya
hak sahipliği değişikliğini pay defterine kayıttan imtina etmeye yetkilidir.
Ancak T.C. Kanunlarının tatbikatından doğan haciz, cebri icra, miras ve sair ayni haklardan mütevellit satışı devri ve intikali mülzem olan
paylar önce rayiç bedeli üzerinden diğer B Grubu pay sahiplerine teklif edilir. Otuz gün süre ile cevap verilmeyen tekliflerde ahara satışa izin
verilmiş demektir.

50

İhlas Yayın Holding A.Ş.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Şirket Bilgilendirme Politikası
Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 08.04.2011 tarihinde gerçekleştirilen 2010 Yılı
Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.
Amaç
Şirketimiz bilgilendirme politikasının ana prensibi; Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirketimizin arz edilecek olan paylarının değerine etki etme
ihtimali bulunan gelişmelerin zamanında, doğru, eksiksiz ve yeterli bilgi ile kamuya duyurulması ve bilgi alma-inceleme hakkının kullanımında,
Sermaye Piyasası Katılımcıları (pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları aracı kurumlar vs.) arasında ayrım yapılmaması, bunun
temini için Şirket tarafından açıklanan bilgilerin, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde
anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde kullanımına sunulmasıdır.
Kamuyu aydınlatma konusunda; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) düzenlemelerine uyulur ve SPK
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterilir.
Bilgilendirme yapılırken yöntem olarak, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, internet sitesi, elektronik posta gönderileri, basın
bültenleri, medya kuruluşlarının etkin olarak kullanılması ve SPK tarafından yayımlanan veya bundan sonra yayımlanacak tüm kurallara uyum
esastır.
Sorumluluk
Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi,
Yönetim Kuruluna, Denetim Komitesine ve Mali İşler Birimine "Bilgilendirme Politikası" ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.
Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerinden gelen yükümlülük sebebiyle;
- SPK’nın Seri VIII No 54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğine uygun olarak özel durumun ortaya çıktığı
zaman Tebliğdeki formlara uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gerekli özel durum açıklamasının yapılması ve açıklamanın www.
ihlasyayinholding.com.tr adresindeki web sitemizde de ilan edilmesi,
- Mali tablo ve dipnotlarının bağımsız denetim raporlarının, beyanların ve faaliyet raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve web
sitemizde ilan edilmesi,
- Sermaye artırımı sırasında; izahnamenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile web sayfamızda ilan edilmesi, sirkülerlerin günlük gazetelerde ve
web sayfamızda ilan edilmesi,
- Genel kurul çağrısı, temettü ödemesi gibi ilanlar ve duyuruların web sitemizin yanı sıra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazetelerde
yayınlanması,
Şirketimiz tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntemidir.
Yukarıda sunulan ve Şirket’imizin sermaye piyasası katılımcılarına sunduğu mevzuattan kaynaklanan açıklamaları;
- Yazılı ve görsel medyada, Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarında yer alarak,
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantılarında anlatılarak,
yatırımcılara yayılmakta anlatılmaktadır.
Mali Tabloların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler
Şirketimizin mali tabloları ve dipnotları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır; Sermaye Piyasası
Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine göre bağımsız denetimden geçirilir. Yönetim Kurulunun onayına
sunulur. Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra kamuya açıklanır.
Mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve İMKB düzenlemeleri
doğrultusunda ilan edilmek üzere (KAP) Kamuyu Aydınlatma Platormu’na iletilir.
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Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler
Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulunun onayına sunularak (KAP) Kamuyu
Aydınlatma Platformu’nda ve web sitemizde kamuya açıklanır.
Dileyen sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun basılı halini Şirketimiz Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nden temin edebilirler.
Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler
Şirketin özel durum açıklamaları, Mali İşler Birimi gözetiminde hazırlanır ve sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri ile beraberce imzalanarak,
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirilir.
Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar, Söz Konusu Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması
Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik olarak; sermaye piyasası
katılımcıları / üçüncü kişilerle birebir veya gruplar halinde yapılan toplantılarda/görüşmelerde kamuya açıklanmış bilgiler dışında bilgi
açıklanmaz. Şirket'in kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler özel durum
açıklamaları ile kamuya duyurulur.
Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler
Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, gizli ve ticari sır niteliğindeki
bilgiler hariç olmak üzere talebin içeriğine göre, Mali İşler Birimi veya Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından cevaplanır.
Yazılı ve görsel medyaya yapılan basın açıklamaları, sadece Yetkili Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluğunda yapılabilir.
Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen
bilgi talepleri Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’ne yönlendirilir.
Bilgilendirme yönetimi kapsamında mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya, Şirket'in yönetimi, hukuki durumu ve Şirket projeleri ile ilgili
bilgiler, görevlendirilmiş yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyelerince yapılacak açıklamalarla sunulur.
İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler
Şirket’te idari sorumluluğu bulunan kişiler; SPK kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir
tecrübe ve geçmişe sahip, Şirket’in faaliyet alanı ve yönetim konusunda bilgili tercihen yüksek öğrenim görmüş kişiler arasından seçilir.
Sermaye Piyasası Katılımcıları İle İletişim
Şirket’imiz, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine, faaliyet sonuçlarını
etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları
sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder.
Bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe, sermaye piyasası katılımcıları ile Şirket’imiz adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili
kişiler iletişim kurabilir. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli/
özel hiçbir bilgi açıklanmaz.
Yüz Yüze Yapılan Toplantılar Veya Telefon Görüşmeleri
Sermaye piyasası katılımcıları ile birebir veya gruplar halinde telefonla veya yüz yüze yapılan mülakatlar yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi
programlarının önemli bir parçasıdır. Şirket’imiz, bu tip ortamlarda, yeni bir bilgilendirme yapmayarak; daha önce kamuya açıklanan bilgileri
güncellemeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bilgileri açıklamayacaktır.
Bunun dışında Şirket'in faaliyetlerinin kapsamlı olarak yatırımcı ile paylaşılması gerektiğinde ve / veya Yönetim Kurulu gerekli gördüğü
takdirde yatırımcı bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Yönetim Kurulu veya yöneticilerin basınla görüşmelerinde, basından gelecek
randevu talepleri Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi bünyesinde değerlendirilecek, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin onayı ile düzenlenecektir.
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Potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, menfaat sahipleri, basın ve yatırımcıları temsilen finansal kuruluşlardan Şirket'e yöneltilen soruların
yanıtlanmasında öncelikli olarak soruların yazılı olarak gelmesi için internet kullanımı teşvik edilecek, fakat tüm sorular bilgilendirme politikası
çerçevesince Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından cevaplanacaktır.
Küçük Yatırımcıların Bilgilendirilmesi
İnteraktif bir bilgilendirilmenin sağlanabilmesi ve spekülatif bilgilendirmenin önlenebilmesi için belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım
toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlarda yeni bir bilgilendirme yapılmayacak; daha önce
kamuya açıklanan bilgiler güncellenmeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamış özel bilgiler açıklanmayacaktır.
Tüm bu açıklamalar muhakkak internet sitesinde bulundurulacaktır. İnternet sayfası kullanılırken özel durum açıklamaları ve internet
kullanamayan yatırımcıların da bulunduğu dikkate alınarak, içerik buna göre güncellenir. Bilgilendirme yapılırken yöntem olarak, yasal
düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, internet sitesi, elektronik posta gönderileri, basın bültenleri, medya kuruluşlarının etkin olarak
kullanılması ve SPK tarafından yayımlanan veya bundan sonra yayımlanacak tüm kurallara uyum esastır.
Şirket’imizce içsel bilgiler, esas olarak açıklama yükümlülüğünün doğduğu tarihte kamuya açıklanır. Ancak Şirket’imizin meşru çıkarlarının,
yasal hak ve menfaatlerinin zarar görmemesi için gerektiği zaman bilgilerin gizliliğinin sağlanması suretiyle Tebliğ’in 15 inci maddesi uyarınca;
içsel bilginin kamuya açıklanması ertelenebilir. Açıklamanın ertelenmesi için;. Şirket’imizce, ertelenen bilgiyi, ertelemenin Şirket’imizin yasal
haklarının korunmasına etkisini, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığını ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne
gibi tedbirleri alındığına ilişkin yönetim kurulunca karar alınır.
İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, Şirket’imizce söz konusu içsel bilgi hakkında (KAP)
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na derhal açıklama gönderilir.
Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler ve Dedikodular
Şirket hakkında basın yayın organları ve kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimince 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 ortaklıklarca 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 istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermez,
yanıltıcı olmaz ve Şirket’in 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.
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Web Sitesi
Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde, Kurumsal Web Sitesi (www.ihlasyayinholding.com.tr)
internet adresindeki Şirket web sitesi aktif olarak kullanılır. Şirketin Web Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden
erişim imkanı sağlanır.
Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Web Sitesi Türkçe ve
İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin
ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara
ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, web sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web Sitesinin geliştirilmesine yönelik
çalışmalara sürekli olarak devam edilir.
9. Özel Durum Açıklamaları
Şirketimiz 2010 yılında İMKB’ye kote olduktan sonra yaptığı tüm özel durum açıklamalarını SPK’nın Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına
İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No:54) kapsamında gerçekleştirmiş olup, 2011 dönemi içerisinde Aralık 2011 sonu itibariyle 15 adet özel
durum açıklaması yapmıştır. Şirketimizin yaptığı bütün özel durum açıklamaları zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmiş ve SPK ek
açıklama talebinde bulunmamıştır.
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirket’in resmi internet sitesinin adresi Şirket ile aynı adı taşıyan, kolay bulunabilir ve ulaşılabilir nitelikte www.ihlasyayinholding.com.tr olup,
site içeriği oluşturulurken SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 2.2'de sayılan bilgiler dikkate alınmıştır.
Web sayfamızda; "Kurumsal" başlığı altında Şirket’imizin yönetim yapısı, Şirket’imizin tüm faaliyetlerine ilişkin bilgiler, "İştirakler" başlığı
altında, kamuyu bilgilendirme adına yönetilen faaliyet kapsamında tüm bilgiler, "Kurumsal Yönetim" başlığı altında Kurumsal Yönetim İlkeleri
çerçevesinde açıklamakla yükümlü olunan tüm bilgiler, "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında Şirket’in iştirak ve organizasyon yapısı, mali finansal
bilgiler, özel durum açıklamaları ve içeriden öğrenenler ve bunlara ait işlemler gibi detay bilgiler, "Haberler" başlığı altında, Şirket tarafından
yapılan her türlü duyuru ve basında çıkan bilgiler "Kariyer" başlığı altında, grubumuzda çalışmak isteyenlere yönelik müracaat prosedürleri ve
"İrtibat" başlığı altında ise adres, telefon, e-mail gibi irtibat bilgileri verilmiştir.
11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
Şirket'in ortaklık yapısı dolaylı iştirak ilişkisinden arındırılmış olarak internet sitesinde açıklanmıştır. Yaşanan değişimler anlık olarak bu
tablolara yansıtılmaktadır.
12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
İçeriden öğrenebilecek konumda olanların listesi şu şekildedir:
Adı ve Soyadı
Dr. Enver Ören
Ahmet Mücahid Ören
Mahmut Kemal Aydın
Mehmet Nurettin Yağcı
Mustafa Ruşen Selçuk
Nuh Albayrak
Rıdvan Büyükçelik
Fevzi Kahraman
Orhan Tanışman
Melih Rüçhan Arvasi
Osman Duman
Tolga Sönmez

Görevi								
İhlas Yayın Holding A.Ş. Şirket Ortağı
İhlas Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirket Ortağı
İhlas Yayın Holding A.Ş. Şirket Ortağı
İhlas Yayın Holding A.Ş. Şirket Ortağı
İhlas Yayın Holding A.Ş. Yön.Kur.Bşk.Vek., Genel Müdür ve Murahhas Aza
İhlas Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
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Mustafa Erdoğan
Sırrı Söztutan
Ümit Fırat
Hilal Arıkan
Hayati Çiftlik
Şükrü Yavuz
Hüseyin Perviz Pür
Ercan Çardak
Uğur Yıldırım
Nilgün Karataş
Funda Songül Şahin
Serkan Terzi
Faruk Çardak
Özkan Yavuz
Gürsoy Orman

İhlas Yayın Holding A.Ş. Mali İşler Müdürü
İhlas Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Sekreteri
İhlas Yayın Holding A.Ş. SPK Mevzuatına Uyum ve Kur.Yön.Uyg. Yöneticisi
İhlas Yayın Holding A.Ş. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yetkilisi
İrfan Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Sorumlu Ortak Baş Denetçi (Tam Tasdik)
Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Sorumlu Ortak Baş Denetçi
Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Sorumlu Ortak Baş Denetçi
Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Baş Denetçi
Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Baş Denetçi
Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Denetçi
Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Denetçi
Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Denetçi
Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Denetçi Yardımcısı
Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Denetçi Yardımcısı
Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Denetçi Yardımcısı

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahiplerinin dönem içinde yönelttikleri tüm sorular ilgili birimlerce cevaplanmıştır. Bunun için özel bir ortam oluşturulmamış, mevcut
bilgilendirilme kanalları kullanılmıştır.
Bunda en etkin olarak Şirket’in resmi web adresi www.ihlasyayinholding.com.tr hem cevap verme hem de duyuru yapmada kullanılmıştır.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Personelin yönetime katılımı ve her türlü dilek, şikayet ve önerilerini rahatlıkla iletebilmeleri için insankaynaklari@ihlasyayinholding.com.tr
adresi oluşturulmuş ve tüm personele duyurulmuştur. Ayrıca info@ihlasyayinholding.com.tr adresi üzerinden gelecek önerilerin de dikkate
alınacağı bildirilmiştir.
15. İnsan Kaynakları Politikası
Şirket’imizin insan kaynakları politikası aşağıdaki gibidir:
İHLAS YAYIN HOLDİNG İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VİZYONU VE POLİTİKALARI
Vizyonumuz
• Güven, saygı, açıklık ve sosyal sorumluluğun organizasyonel bütünlüğü sağladığı bir takım ruhuyla çalışmak.
• Zaman ve sınır gözetmeyen bir çalışma temposu içinde olmak.
• Personelin motivasyonunu yüksek tutacak çalışmalar ve organizasyonlar yaparak en üst düzeyde verim alabilmek.
• Personelin kurumuna güven duyarak huzurlu bir şekilde çalışacağı iş ortamını oluşturmak.
• Personelin gerek hizmet içi eğitimlerle gerekse de kurum dışında yapılan eğitimlere katılmasını sağlayarak mesleki gelişimine destek olmak.
• Başarılı çalışmalarından dolayı ilgili personelleri ödüllendirmek.
Temel Politikamız
• Vizyon ve hedeflerimiz doğrultusunda organizasyonel yapılarımızın değişime karşı dinamik olmasını sağlamak.
• 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 Şirket’e dahil edeceğimiz insanlarda din, dil, cinsiyet ve ırk ayrımı yapmaksızın demokratik
çalışma prensiplerini benimsemektir.
• Yasaklamalar yerine önleyici, düzenleyici ve disipline edici önlemler almaktır.
• İhlas Yayın Holding'e; 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.
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İşlevsel Politikamız
• Tüm çalışanlarımızın Şirket’e 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,
• Şirket’in 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, Şirket’in 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,
• 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.
16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Tüm iştiraklerimizde yürütülen kalite çalışmaları bu kapsamda da yürütülmüş güncelliğini koruması sağlanılmıştır. Buna istinaden iç hizmet
eğitimleri yapılmış, tüm tüketici problemlerine her zaman tüketicinin haklı olduğu düşünülerek yaklaşılmış ve bu yönde çözümler üretilmiştir.
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@ihlasyayinholding.com.tr adresi oluşturulmuştur.
17. Sosyal Sorumluluk
İhlas Grubu kurucuları ve çalışanları "İnsanların hayırlısı, insanlara hizmet edendir" ilkesi çerçevesinde bir araya gelmiş ve işlerini de bu
çerçeve içinde yürütmeye karar vermişlerdir. Bu sebeple din, ırk, cinsiyet, yaş gözetmeksizin tüm hizmetlerimizin insanlığa faydalı olması
öncelikli ilkemizdir.
Tüm insanlığın ortak paydası olan dünya kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, çevre koruma değerlerine saygı gösterilmesi, sosyal
sorumluklar taşınıp bunların yerine getirilmesi insanlığa hizmetin vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsanların huzurunun temini, öncelikli olarak
onların iyi eğitilmesinden sonrasında ise sağlıklı olarak hayatlarını sürdürebilmelerinden geçer. Bu sebeple Grubumuza ait yayınlardan Türkiye
Gazetesi’nde belirli periyotlarda çevre ile ilgili "Yeşil Sayfa" adı altında yayınlar yapılmakta, yine belirli periyotlarda engelli insanlar ile ilgili
"Engelsiz Sayfa" adı altında yayınlar yapılmaktadır. Grubumuzun bir başka yayın aracı olan TGRT Haber ise çevre ve engelli insanlara yönelik
programlar hazırlayıp sunmakta ve bu konulara ilişkin yapılan toplantı, panel ve seminerlere medya sponsorluğu yapmaktadır. Şirketimiz
çevreyi kirletici ve zarar verici hiç bir faaliyette bulunmamaktadır. Bu yönde de hiçbir hukuki ve mali problemi olmamıştır.
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BÖLÜM IV-YÖNETİM KURULU
18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Ahmet Mücahid Ören
Mustafa Ruşen Selçuk
Nuh Albayrak
Fevzi Kahraman
Rıdvan Büyükçelik
Orhan Tanışman
Melih Rüçhan Arvasi
Osman Duman
Tolga Sönmez

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür ve Murahhas Aza
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı’nın ayrı olduğu 9 kişiden oluşan Yönetim Kurulumuzda 1 icracı ve 3’ü bağımsız üye olmak üzere
toplam 8 icracı olmayan üye bulunmaktadır.
Osman Duman, Tolga Sönmez ve Melih Rüçhan Arvasi İhlas Yayın Holding A.Ş. veya iştiraki veya grup içi şirketlerden biri ile şahsının, eşinin
ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında son beş yıl içinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan veya dolaylı
bir menfaat ilişkisinin kurulmamış olduğunu ve son beş yıl içinde bağımsız denetim sürecinde yer almadığını beyan etmişlerdir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri; Osman Duman, Tolga Sönmez ve Melih Rüçhan Arvasi, 30 Aralık 2011 tarihinde yayınlanıp yürürlüğe
giren Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri:IV, No:56) gereğince yenilenen bağımsızlık beyanlarını
02.01.2012 tarihinde vermişlerdir.
BAĞIMSIZLIK BEYANI
İhlas Yayın Holding A.Ş. (Şirket) ve şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla
paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri
hısımlarım arasında son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
Son beş yıl içerisinde başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar
çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi
olarak görev almamış olduğumu, son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak,
çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi
yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu ve Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin
gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı, şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket
ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek
güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu ve Türkiye’de yerleşmiş olduğumu, mevzuat, esas sözleşme ve
Sermaye Piyasası Kurulu Yönetim İlkeleri’nde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğumu beyan ederim.
Melih Rüçhan Arvasi
BAĞIMSIZLIK BEYANI
İhlas Yayın Holding A.Ş. (Şirket) ve şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla
paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri
hısımlarım arasında son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
Son beş yıl içerisinde başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar
çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi
olarak görev almamış olduğumu, son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak,
çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi
yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu ve Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin
gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı, şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket
ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek
güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu ve Türkiye’de yerleşmiş olduğumu, mevzuat, esas sözleşme ve
Sermaye Piyasası Kurulu Yönetim İlkeleri’nde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğumu beyan ederim.
Osman Duman
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BAĞIMSIZLIK BEYANI
İhlas Yayın Holding A.Ş. (Şirket) ve şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla
paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri
hısımlarım arasında son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
Son beş yıl içerisinde başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar
çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi
olarak görev almamış olduğumu, son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak,
çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi
yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu ve Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin
gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı, şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket
ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek
güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu ve Türkiye’de yerleşmiş olduğumu, mevzuat, esas sözleşme ve
Sermaye Piyasası Kurulu Yönetim İlkeleri’nde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğumu beyan ederim.
Tolga Sönmez
19. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Nitelikleri
Yönetim kurulu üyeliğine prensip olarak, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler aday
gösterilir ve seçilir. Sermaye Piyasası mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, bankacılık mevzuatı, kara paranın aklanmasının önlenmesine dair
mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve / veya taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis yahut
zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, hizmet nedeniyle inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas
nitelikli kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, resmi sahte evrak tanzimi suretiyle
vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı, 5 yıl üzeri ağır hapis cezasına mahkumiyeti kesinleşenler, (yönetim kurulu üyesi seçildiği tarihten itibaren
geriye doğru son beş yıllık süre içinde belirtilen işbu suçları işlediğinden bahisle yargılaması yapılıp, kesinleşen mahkumiyet kararı alanlar
olduğu takdirde,) bu kişiler yönetim kurulu üyeliklerinden derhal istifa ederler ve kesinleşen mahkumiyet kararlarından itibaren 5 yıl süre ile,
yönetim kurulu üyesi olamazlar. Bu nitelikleri taşıyanlar, beş yıl süre ile, yönetim kurulu üyesi seçilemezler.
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 teamül; SPK, Kurumsal
Yönetim İlkelerinde yer alan, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip, mali suçlardan ötürü hüküm
giymemiş, Şirket'in faaliyet alanı ve yönetim konusunda bilgili, tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerin Yönetim Kurulu'nda görev alması
şeklindedir. Tüm Yönetim Kurulu Üyelerimiz yukarıdaki asgari niteliklere sahiptir.
20. Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Misyonumuz
• Sunduğumuz tüm hizmetlerde toplum barışını, insanların huzurunu ve faydasını gözetmek,
• Zaman ve sınır gözetmeyen bir çalışma temposu içinde olmak,
Vizyonumuz
• Her türlü görsel ve yazılı medya araçlarında güvenilir ve tercih edilir olmak.
• İçinde bulunduğumuz huzur ortamını tüm dünyaya taşımak,
• Tüm dünyaya en hızlı, en etkin içeriği (haber, eğlence, bilgi) sağlamak,
• Yayın ilkelerimiz doğrultusunda tarafsız ve doğru yayıncılık yapmak.
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Değerlerimiz
• İnsanların hayırlısı, insanlara hizmet edendir,
• İnsanların güvenini kazanmak, parasını kazanmaktan önce gelir,
• Fertlerin rahat ve huzur içinde yaşaması, devletin güçlü olmasına bağlıdır.
• Değişime açık yönetim tarzı, dünya ekonomisi ile uyumlu kurumsal özelliklerimiz, güçlü alt yapımız ve Grubumuza has insan kaynaklarımız
geleceğimizdir.
Stratejimiz
• Teknolojiyi en etkin şekilde kullanmak, en son teknolojileri kullanmak,
• Müşteriye ulaşmada en etkin yolları bulmak,
• En güncel, en etkili içeriği üretmek,
• Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
• Gelişmiş ülkelerin toplum hafızalarından, sektör deneyimlerinden faydalanmak onlarla aynı hataları tekrarlamamak,
• Toplumun tüm bireylerini (kadın, çocuk, yaşlı vb) dikkate alarak içerik ve ürünler geliştirmek,
• Her yerde her zeminde ulaşılabilir olmak,
Yönetim Kurulu, Şirket’in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını periyodik ve düzenli olarak gözden
geçirmektedir. Bunu objektif kriterler çerçevesinde performansa yansıtma çalışmaları ise devam etmektedir.
21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Risk yönetimi ve iç kontrol işlevi için Denetim Komitesi bünyesinde çalışmalar yapılmış olup; İç Denetim Birimi oluşturulacaktır. İç Kontrol
mekanizmasında ise verilerin on-line olarak üretilmesi ve tüm sistemin anlık kontrolü esası teşkil etmektedir. Risk yönetiminde dinamik
metotların kullanılıp riskin doğmadan önce tespiti için ara gözlemler yapılması planlanmaktadır. Bu faaliyetlerin Yönetim Kurulu bünyesinde
oluşturulması planlanan Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumlukları mevzuat, etik ilkeler ve Şirket içi prosedürler ile belirlenmiş olup, Şirket ana
sözleşmesinde ayrıca bir hüküm bulunmamaktadır.
Şirket’in yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin
geçerli olabilmesi için, bunların Şirket’in unvanı altına konmuş ve ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzam
edecek imzalar Genel Kurul tarafından tayin ve tespit edilir. Şirket’i temsil ve ilzama Ahmet Mücahid Ören münferit ve müstakil imzası ile
Mustafa Ruşen Selçuk, Nuh Albayrak, Fevzi kahraman, Rıdvan Büyükçelik, Orhan Tanışman ve mali İşler Müdürü Mustafa Erdoğan'dan
herhangi ikisi müşterek imzaları ile yetkilidir.
Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu,
işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli konularda ve özellikle bilançonun tanzimi hakkında rapor
vermek ve kararlarının tatbik edilmesini gözetmek üzere, üyelerden gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir. Şirket işleri gerektirdiği
takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir. Yönetim Kurulu,
Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir. Şirket yöneticileri görevlerini adil, şeffaf, hesap verilebilir ve sorumlu bir şekilde
yürütürler. Yöneticiler görevlerini yerine getirirken mevzuata, esas sözleşmeye, Şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyarlar; yapılan işlerin
bunlara uygunluğu ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verirler.
Yönetim Kurulu, gerekli defterleri tutar ve belirlenen zaman içinde geçen iş yılına ait bilançoyu kanun hükümleri gereğince tanzim ve genel
kurul toplantısından en az yirmi bir gün önce pay sahiplerinin incelemesine sunar.
Yönetim Kurulu her iş yılı sonunda bilançodan başka şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve yapılan iş ve işlemlerin özetini gösterir bir
rapor tanzim eder ve dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi teşkil edecek miktarın tayinine dair, teklif evrakını hazırlayarak Genel Kurul’a
sunar. Rapor ve teklif evrakı, genel kurul toplantısından en az 21 gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz olunur.
Yönetim Kurulu Üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum için gerekli çalışmaları yapar.
Şirket Yönetim Kurulu’nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri esas sözleşmede ayrıca tanımlanmamış olup, mevzuat, etik ilkeler ve şirket içi
prosedürler ile belirlenmiştir.
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23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları
• Yönetim Kurulu toplantı gündemi, Şirket yöneticilerinin ve komitelerin tavsiyeleri ve yöneticilerin işletme faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu
kararı gerektiren durumlarda toplantı talepleri yanı sıra içinde bulunulan döneme ilişkin güncel mevzulardan belirlenmektedir. Ayda en az bir
kez Yönetim Kurulu toplanmaktadır.
• 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 Sırrı Söztutan
görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem, toplantı yeri ve zamanı (e-mail, telefon yolu ile) bildirilerek Yönetim Kurulu Sekreteri
tarafından davet edilmektedir.
• Yönetim Kurulu Üyeleri Aralık 2011 tarihi itibariyle 18 adet toplantı yapmış olup, gerçekleştirdiği her toplantıda %89 katılım sağlamıştır.
• Yönetim Kurulu toplantılarında Aralık 2011 tarihi itibariyle muhalif kalınan ve zapta geçirilmesi istenen herhangi bir durum meydana
gelmemiştir. Yine aynı dönemde bağımsız üyelerin muhalif kaldığı bir husus meydana gelmemiştir.
• Tüm Yönetim Kurulu toplantılarında, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplantılara fiilen katılımı sağlanmaktadır.
• Toplantı esnasında sorulan sorular zapta geçmemektedir.
• Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ağırlıklı oy ve / veya veto hakkı tanınmamıştır.
24. Şirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Yönetim Kurulu Üyeleri için Şirket’le işlem yapma yasağı uygulanmamakla birlikte 2011 yılı Aralık sonu itibariyle herhangi bir çıkar çatışması
meydan gelmemiştir.
25. Etik Kurallar
Yönetim Kurulu tarafından Şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş olup aşağıdaki gibidir. Oluşturulan bu etik kurallar Şirket
çalışanlarına ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya internet adresimiz yolu ile duyurulmuştur.
Yönetim Kurulumuz;
Şirketimiz sermaye piyasasının her şeyden önce güvene dayalı olduğunu, bu açıdan etik ilkelerin son derece gerekli olduğunu ancak bu
ilkelerin başına hukukun üstünlüğü ve bunun savunulmasının konulmasının gerektiğini; Mali İşler Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi, MuhasebeFinans bölüm yöneticilerinin;
• Kamuya açıklanan veya Şirket'in kayıtlı olduğu sermaye piyasaları düzenleyicilerine gönderilen tüm rapor ve belgelerde tam, adil, doğru,
zamanında ve anlaşılır açıklamalar yapacaklarını,
• Şirket'in kendisinin ve hissedarları ile ilişkilerinde bağlı olduğu tüm yasalar, yönetmelikler ve ilkelere uygun davranacaklarını
• Bu etik ilkelerin sadece lafzına değil ruhuna uygun hareket etmeyi temin edeceklerini ve Şirket'in tüm faaliyetlerinde yasalara ve Şirket
politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürünü oluşturmaya gayret edecekleri öngörülmektedir.
Bununla birlikte,
Henüz kamuya duyurulmamış olan mali tablolara ilişkin bilgileri içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin etik ilkeler çerçevesinde
ketumiyetlerini muhafaza etmeleri öngörülmektedir.
Çalışanlarımız;
• Dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki değerlere özen gösteren, bu değerlerden hiçbir şekilde taviz vermeyen kişilerdir.
• Görevli oldukları birim veya bölümde görevlerini Şirket yararına disiplinli, özenli ve özverili, objektif ve gizlilik ilkelerine bağlı olarak yerine getirirler.
• Şirket kârlılığı ile pazar payının artırılması için görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler.
• Konuşma, davranış ve giyim tarzları her zaman makul ve ölçülüdür.
• Ast-üst ve müşteri ilişkilerinin çalışma hayatındaki öneminin farkındadırlar ve buna göre davranışlarını düzenlerler.
• Her türlü ilişkilerinde saygılı, ölçülü, mütevazı, aktif ve olumlu davranarak şirket içi ve dışı muhataplarını olumlu etkilerler.
• Yasalara, mesleki ilkelere ve ilgili mevzuata titizlikle uyarlar.
• Farklı fikir, bakış açısı ve önerileri uzlaşmacı bir tavırla değerlendirerek şirket için en etkili, sağlam ve uygun kararları alırlar.
• Siyasi, dini, etnik ve ayrımcılık içeren tartışmalar ile yasal olmayan her türlü faaliyetten uzak dururlar.
• İfa ettikleri göreve ilişkin gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler. Genel kültürlerini, mesleki bilgilerini ve becerilerini sürekli geliştirmeye gayret
ederler. Haiz oldukları bu donanım ve değerler ile sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler.
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26. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Şirket Yönetim Kurulu'nda ilkeler çerçevesinde Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Komiteler, iki üyeden
oluşmaktadır.
Komite üyelerinin dağılımı ve nitelikleri ise şu şekildedir;
Denetim Komitesi Başkanı
Denetim Komitesi Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Osman Duman (Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)
Tolga Sönmez (Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)
Orhan Tanışman (Profesyonel Yönetici)
Melih Rüçhan Arvasi (Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)

Komiteler faaliyetlerini yerine getirirken takip edeceği prosedür; "Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim
Kurulu’na tavsiyelerde bulunur, ancak nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir" olarak tespit edilmiştir. 2011 yılı 12 aylık faaliyet
döneminde Kurumsal Yönetim Komitesi iki, Denetim Komitesi dört, toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde alınan tüm tavsiye kararları
Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.
27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar
• 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.
g) Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri:
Araştırma ve geliştirme faaliyetimiz yoktur.
ğ) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:
Dönem içinde esas sözleşmemizde değişiklik yapılmamıştır.
h) Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:
Yoktur.
ı) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:
Grup; Holding ve bağlı ortaklıklarından oluşmaktadır.
İhlas Yayın Holding A.Ş. her türlü yazılı, görsel ve işitsel yayıncılık, reklamcılık, haber ajanslığı ve benzeri sektörlerde faaliyet göstermektedir.
Faaliyet gösterdiği bu iş alanlarındaki başarılarını arttırmak, sürekliliğini sağlamak, kurduğu yada katıldığı şirketler için ortak hizmet alanları
düzenleyerek mali külfetlerini hafifletmek ve bu şirketlerin yönetimlerinde ileri organizasyon tekniği ile randımanı yükseltmek için gerekli
çalışmaları yapmaktadır.
İhlas Gazetecilik A.Ş. (İhlas Gazetecilik), Türkiye Gazetesi’ni yayınlamakta olup ayrıca günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli
veya dönemsiz olarak Türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmua çıkartmakta ve basmakta, yurt içinde
ve yurt dışında dağıtmakta ve pazarlamaktadır. İhlas Gazetecilik’in İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adana ve Trabzon’da olmak üzere altı
adet baskı tesisi mevcuttur.
İhlas Haber Ajansı A.Ş. (İHA), haber ajanslığı ile iştigal etmekte olup yurt içinde ve yurt dışında görüntülü, yazılı ve fotoğraflı haber üretmekte,
bu haberleri uydu aracılığıyla ve diğer yollarla pazarlamaktadır.
TGRT Haber TV A.Ş. (TGRT Haber), televizyon ve radyo yayıncılığı yapımı, televizyon filmi, video ve reklam programlarının yapımı, çekimi,
seslendirilmesi, televizyon kanalı kiralanması ve radyo istasyonu kurulması başlıca faaliyet konularıdır. Radyoculuk faaliyetini yürüten TGRT
FM, TGRT Haber TV A.Ş. tüzel kişiliği altında faaliyet göstermektedir.
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş. (TGRT Dijital), televizyon ve radyo yayıncılığı yapımı, belgesel yayını, televizyon filmi, video ve reklam
programlarının yapımı, çekimi, seslendirilmesi faaliyetinde bulunmaktadır.
İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş.’nin (İhlas Gelişim) ana faaliyet konuları Türkçe ve yabancı dillerde gazete ve her türlü yayını yurt içinde ve yurt
dışında satmak, dağıtmak ve pazarlamaktır. İhlas Gelişim, İhlas Fuar’ın ve İletişim Magazin’in de ana ortağıdır.
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İletişim Magazin Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İletişim Magazin), dergi, gazete, kitap vs. çıkarılması, basımı ve pazarlaması ile iştigal
etmekte olup, 3 adet çocuk dergisi, 7 adet tekstil ve iç dekorasyon dergisi, 2 adet yemek kültürü ve kadın dergisi, 1 adet otomotiv dergisi,
1 adet bilişim dergisi, 4 adet yapı ve inşaat dergisi, 1 adet sağlık dergisi, 3 adet dijital baskı, matbaa, kağıt ve ofis sistemleri dergisi, 1 adet
ağırlama konusunda dergi ve 1 adet de İngilizce gazete olmak üzere toplam 24 yayın çıkarmaktadır.
İhlas Fuar Hizmetleri A.Ş. (İhlas Fuar), yurt içinde ve yurt dışında ticaret ve tanıtım fuarları ve sergileri organize etmek, seyahat acenteliği
yapmak faaliyetleri ile iştigal etmektedir.
Alternatif Medya Görsel İletişim Sis. Ltd. Şti. (Alternatif Medya), her türlü ses, görüntü, ve resim yazılım ürünlerini üretme, prodüksiyonlarını
yapma, internet üzerinden platform oluşturma, veri arşivi hizmetlerini yapma, satma, ya da bunları kiraya verme, internet üzerinden yayınlama
gibi faaliyetler ile iştigal etmektedir.
İhlas Medya Planlama ve Satınalma Hiz. Ltd.Şti. (Eski Unvanı: İhlas Reklam Ajans Hizmetleri Ltd. Şti.) (İhlas Medya), reklamcılık, ilancılık,
fotoğrafçılık, ilan, reklam ajanslığı faaliyetleri ile iştigal etmektedir.
Promaş Profesyonel Medya Reklam ve Film Pazarlama Hizmetleri A.Ş. (Promaş), reklamcılık, ilancılık, fotoğrafçılık, ilan, reklam ajanslığı
faaliyetleri ile iştigal etmektedir.
İhlas İletişim Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Kurumu’ndan Mobil Sanal Operatörlük (MVNO) lisansı alarak kendi markası olan VipCell ile MVNO
hizmeti vermektedir.
İhlas Holding A.Ş.-İhlas Yayın Holding A.Ş.-İhlas Pazarlama A.Ş. Ortak Girişimi; Emlak Pazarlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş.’nin,
İstanbul, Bahçeşehir, Ispartakule 2'nci Bölge 3'ncü kısım 543 Ada 1 Parseldeki arsa üzerinde, imzalamış olduğu arsa karşılığı gelir paylaşımı
inşaat projesi işi ile ilgili sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini devralmıştır. Grup’un "BİZİMEVLER-3" olarak adlandırdığı bu projede, 120.170
metrekare konut ve ticaret inşaat alanı bulunmaktadır. 31.12.2011 tarihi itibariyle söz konusu proje tamamlanmış olup, projedeki toplam 680
dairenin 438 tanesi faturalanarak müşterilerine teslim edilmiştir. Projede ayrıca inşaatı tamamlanmış 1 adet işyeri bulunmaktadır.
j)Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği:
Şirket’imizin yararlandığı teşvik bulunmamaktadır.
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:
a) Faaliyet bölümleri bazında hazırlanmış bölüm bilgisi aşağıdaki gibidir;
01 Ocak- 31 Aralık 2011 dönemi;
Gazetecilik ve
Matbaa İşleri

Haber
Ajanslığı

TV
Hizmetleri

Fuar ve
Dergi

Satış Gelirleri (net)
80.268.189
Satış Maliyetleri (-)
(71.763.395)
Brüt Kâr/Zarar
8.504.794
Faaliyet Giderleri (-)
(14.647.587)
Diğer Faaliyetlerden
Gelir ve Karlar
2.546.681
Diğer Faaliyetlerden
Gider ve Zararlar (-)
(732.599)
Faaliyet Kârı/Zararı
(4.328.711)
Özkaynak Yöntemiyle
Değerlenen Yatırımların
Kâr/Zararlarındaki Paylar
Finansal gelirler / (Giderler), net
5.725.056
Sürdürülen Faaliyetler Vergi
Öncesi Kârı / Zararı
1.396.345

28.164.329
(25.615.337)
2.548.992
(4.670.320)

21.616.444
(15.734.277)
5.882.167
(8.917.323)

9.408.956
(5.630.233)
3.778.723
(3.711.481)

25.536.046
(25.241.154)
294.892
(131.705)

672.782
(329.297)
343.485
(3.608.471)

239.612

491.299

197.776

33.393

1.653.700

(475.773)

4.686.688

(615.187)
(2.496.903)

(747.218)
(3.291.075)

(583.416)
(318.398)

(81.053)
(130.751)
115.527 (1.742.037)

-

(2.890.224)
(12.061.597)

58.815

(105.250)

97.630

31.622

8.902.946
1.461.033

-

8.902.946
7.268.906

(2.438.088)

(3.396.325)

(220.768)

147.149

8.621.942

-

4.110.255

245.889.237

22.825.893

11.269.511

5.293.372

5.143.032 66.308.225

(12.935.040)

343.794.230

37.521.523

12.085.475

10.946.115

3.353.844

2.395.820 10.273.256

(12.935.040)

63.640.993

Toplam varlıklar
Toplam yükümlülükler

Reklam		
Grup içi
Ajanslığı
Diğer Eliminasyonları

Grup
Toplamı

(12.526.210) 153.140.536
10.359.970 (133.953.723)
(2.166.240)
19.186.813
2.642.013 (33.044.874)
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01 Ocak- 31 Aralık 2010 dönemi;
Gazetecilik ve
Matbaa İşleri
70.398.199
(58.514.495)
11.883.704
(17.103.807)
6.928.297
(288.940)
1.419.254

Haber TV Hizmetleri Fuar ve Dergi
Diğer (*)
Grup içi Grup Toplamı
Ajanslığı				Eliminasyonları
24.762.318
8.082.047
7.977.238
1.774.182
(2.391.524) 110.602.460
(22.124.353)
(4.450.932)
(4.988.607)
(456.449)
832.346
(89.702.490)
2.637.965
3.631.115
2.988.631
1.317.733
(1.559.178)
20.899.970
(2.348.611)
(3.705.623)
(2.724.219)
(4.049.032)
1.670.594
(28.260.698)
925.194
306.846
200.250
1.580.183
(133.580)
9.807.190
(165.681)
(892)
(63.227)
(2.288.256)
22.164
(2.784.832)
1.048.867
231.446
401.435
(3.439.372)
(338.370)

Satış Gelirleri (net)
Satış Maliyetleri (-)
Brüt Kâr / Zarar
Faaliyet Giderleri (-)
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
Faaliyet Kârı / Zararı
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen
Yatırımların Kâr / Zararlarındaki Paylar
(50.070)
Finansal gelirler / (Giderler), net
5.983.343
(199.887)
(530.214)
(26.383)
1.222.957
Sürdürülen Faaliyetler Vergi
Öncesi Kârı / Zararı
7.402.597
848.980
(298.768)
375.052
(2.266.485)
							
Toplam varlıklar
244.714.880
21.678.543
8.275.551
4.713.191
68.640.772
(5.514.629)
							
Toplam yükümlülükler
37.224.542
11.080.855
5.748.595
2.420.852
16.740.983
(5.514.629)

(50.070)
6.449.816
6.061.376
342.508.308
67.701.198

l) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve
borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar:
Bilanço
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Azınlık Payları
TOPLAM KAYNAKLAR

31.12.2011
111.597.159
232.197.071
343.794.230
27.879.473
35.761.520
280.153.237
181.550.340
98.602.897
343.794.230

Oran Analizi
%32,46
%67,54
%100,00
%8,11
%10,40
%81,49
%52,81
%28,68
%100,00

31.12.2010
117.760.317
224.747.991
342.508.308
33.905.925
33.795.273
274.807.110
176.557.619
98.249.491
342.508.308

Oran Analizi
%34,38
%65,62
%100,00
%9,90
%9,87
%80,23
%51,55
%28,69
%100,00

31.12.2011
153.140.536
(133.953.723)
19.186.813
(33.44.874)
4.686.688
(2.890.224)
(12.061.597)

Oran Analizi
%100,00
%-87,47
%12,53
%-21,58
%3,06
%-1,89
%-7,88

31.12.2010
110.602.460
(89.702.490)
20.899.970
(28.260.698)
9.807.190
(2.784.832)
(338.370)

Oran Analizi
%100,00
%-81,10
%18,90
%-25,55
%8,87
%-2,52
%-0,31

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri
(183.787)
%-0,12
(1.641.389)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI / ZARARI 4.110.255
%2,68
6.061.376
DURDURULAN FAALİYETLER				
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Kârı / Zararı
0
%0,00
0
DÖNEM KÂR / ZARARI
3.926.468
%2,56
4.419.987
Dönem Kâr / Zararının Dağılımı				
Azınlık Payları
(1.065.500)
%-0,70
3.071.531
Ana Ortaklık Payları
4.991.968
%3,26
1.348.456

%-1,48
%5,48

Gelir Tablosu
Satış Gelirleri
Satışların Maliyeti (-)
BRÜT KÂR / ZARAR
Faaliyet Giderleri
Diğer Faaliyet Gelirleri
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
FAALİYET KÂR / ZARARI

%0,00
%4,00
%2,78
%1,22

63

Rasyolar
31.12.2011
Likitide Oranları		
Cari Oran
4.00
Likitide Oranı
3.74
Nakit Oranı
0.36
Finansal Yapı Oranları		
Finansal Kaldıraç
0.19
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar
0.23
K.V.K/Toplam Kaynaklar
0.08
U.V.K/Toplam Kaynaklar
0.10
Finansal Borçlar/Özkaynaklar
0.03
Finansal Borçlar/Toplam Varlıklar
0.02

31.12.2010
3,47
3,27
0,86
0,20
0,25
0,10
0,10
0,02
0,02

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.
n) Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi:
Üst yönetimde yıl içinde değişiklik olmayıp görev başında bulunanların;
Adı Soyadı
Ahmet Mücahid Ören
Mustafa R. Selçuk
Nuh Albayrak
Fevzi Kahraman
Rıdvan Büyükçelik
Orhan Tanışman
Melih Rüçhan Arvasi
Osman Duman
Tolga Sönmez
Mustafa Erdoğan

Görevi
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür ve Murahhas Aza
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Bağımsız Üye)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Üye)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi (Bağımsız Üye)
Mali İşler Müdürü

Mesleki Tecrübesi
22 yıl
18 yıl
32 yıl
37 yıl
29 yıl
20 yıl
18 yıl
18 yıl
14 yıl
22 yıl

o) Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:
İhlas Yayın Holding A.Ş.’nde dönem başında çalışan sayımız 19, dönem sonunda personel sayımız 23’dür. Konsolidasyona dahil şirketlerin
toplam personel sayısı 1.121’dir. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması yoktur.
Dönem içerisinde ana ortaklığın faaliyet giderleri içinde yer alan personel giderleri ise 9.076.387 TL’dir.
Personele maaş dışında işyerine geliş ve gidişleri için ulaşım imkanı ve öğle yemeği verilmektedir.
ö) Dönem içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler:
01.01.2011 - 31.12.2011 hesap döneminde bağış yapılmamıştır.
p) Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi:
Merkez dışı örgütümüz bulunmamaktadır.
r) Konsolidasyona tabi işletmelerin ana ortaklık sermayesindeki payları hakkında bilgiler (karşılıklı iştirak),
Konsolidasyona dahil şirketler arası karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
s) Konsolide finansal tabloların hazırlanma süreciyle ilgili olarak; grubun iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin ana
unsurlarına ilişkin açıklamalar
Grubun iç kontrol yapısı, iş¬letmenin amaçları, risklerin belirlenmesi ve kontrol faaliyetlerinin birbirleriy¬le ilişkilendirildiği bir yapıyı
içermektedir. Ayrıca, grup amaçlarına ulaşılması¬nı engelleyecek her türlü riskin en aza indirgenmesine odaklanmıştır. Bu amaçla oluşturulan
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iç kontrol sisteminin unsurları üç grupta toplanmıştır.
1- Kontrol Çevresi
Yönetimin düşüncesi ve yaklaşımı,
İşletmenin Organizasyon yapısı,
Yönetim kurulu ve denetim komitesinin işlevi,
Yetki ve sorumlulukların dağılımı,
Yönetimin kontrol yöntemleri,
İşletmenin personel politikaları, prosedürleri, personel yapısı ve durumu,
Dış etkenler.
2- Muhasebe Sistemi
İşletmenin muhasebe sistemi ve yapısı,
Kayda alınan işlemlerin gerçekten var olup olmadığı,
İşlemlerin verilmiş olan yetkiye dayanılarak yapılıp yapılmadığı,
Gerçekleşen işlemlerin kayıtlara alınıp alınmadığı,
İşlemlerin uygun bir biçimde değerlenip değerlenmediği,
İşlemlerin doğru hesaplara kaydedilip kaydedilmediği,
İşlemlerin zamanında kayıt altına alınıp alınmadığı,
İşlemlerin tablo ve raporlara gerektiği biçimde yansıtılıp yansıtılmadığı,
İşletme faaliyetlerine uygun bir biçimde oluşturulmuş hesap planının olup olmadığı,
Hesapların işleyişini yeterli bir biçimde açıklayan muhasebe yönetmeliğinin olup olmaması, Etkin bir Bütçe sistemi, Faaliyetlere uygun olarak
düzenlenmiş maliyet muhasebesi sistemi, Hareketleri kontrol altında tutan belge akış düzeni.
3- Kontrol Prosedürleri
Görevlerin ayrılığı ilkesi,
İşlem ve faaliyetlere ilişkin uygun yetkilendirme,
Doküman ve kayıtların uygunluğu,
Varlıklar ve kayıtlara üzerinde fiziki kontrol,
Performansa yönelik bağımsız kontroller.
İç denetim komitesinin gözetimi altında iç denetçiler tarafından grubun iç denetim yapısı denetlenmektedir.
İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi aşamasında grubun amaçlarına ulaşmasında ortaya çıkabilecek engellerin tespit edilmesi ve
değerlendirilmesi amacıyla risk değerlendirme süreci mevcuttur.
Risk değerlendirme sürecinin unsurları şunlardır:
Amaç ve hedeflerin belirlenmesi,
Risk tolerans düzeyinin belirlenmesi,
Kontrollerin belirlenmesi,
Kontrollerin değerlendirilmesi,
Kontrollerin geliştirilmesi,
Sürekli gözetim.
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İhlas Yayın Holding A.Ş. 2011 Yılı Kârı Hakkında Teklif

Yönetim Kurulumuzun bugün (04.05.2012) yapılan toplantısında;
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 konsolide bilançomuzda net dönem kârı 4.991.968,00 TL’dir.
Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 8.796.188,19 TL net dönem kârı mevcuttur.
Ancak V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda, 29.013.207,32 TL geçmiş dönem zararlarımızın mevcut olması
sebebiyle, 2011 yılı kârımızın geçmiş dönem zararlarına mahsup edilerek kâr dağıtımı yapılmaması hususunda, Olağan Genel Kurul’a teklifte
bulunulmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda /
konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam
ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,

Mustafa Ruşen Selçuk
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Genel Müdür ve Murahhas Aza

Mustafa Erdoğan
Mali İşler Müdürü
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İhlas Yayın Holding A.Ş. Sorumluluk Beyanı

TARİH		

: 20.03.2012

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN
KARAR TARİHİ : 20.03.2012
KARAR SAYISI : 2012/04

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN
SERİ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

İhlas Yayın Holding A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliği" hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle
hazırlanan konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun;
a) Tarafımızca incelendiğini,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda
gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik
içermediğini,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre
hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile
ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte
işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
		
Beyan ederiz.
Saygılarımızla

Mustafa Ruşen Selçuk							
Y.K.Başkan Vekili, Genel Müdür ve Murahhas Aza				

Mustafa Erdoğan		
Mali İşler Müdürü			
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2011 Yılı Hesap Dönemi Denetçi Raporu Özeti

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. Genel Kurulu’na
Ortaklığın Unvanı					

:

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.

Merkezi						

:

İstanbul

Sermayesi					
:
							

Kayıtlı Sermaye: 600.000.000,00 TL
Çıkarılmış Sermaye: 200.000.000,00 TL

Faaliyet Konusu					

Medya, Yayıncılık, Reklamcılık

:

Denetçi veya Denetçilerin adı ve görev süreleri,		
:
ortak veya şirketin personeli olup olmadıkları			
							
Katılınan Yönetim Kurulu ve Yapılan Denetleme
:
Kurulu Toplantıları Sayısı					
							

Mehmet Kürşat Karakebelioğlu 13.09.2010 tarihinde 3 yıl için seçilmiştir.
Ortak değildir, şirket personeli değildir.

Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde		
:
yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde			
inceleme yapıldığı ve varılan sonuç				
				
T.T.K. 353 ncü maddesinin 1. Fıkrasının 3		
:
numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde			
yapılan sayımların sayısı ve sonuçları				

Kanuni defterler ve belgeler üzerinde üç ayda bir yapılan incelemelerde
kayıtların belgelere ve muhasebe standartlarına uygun olduğu görülmüştür.

T.T.K. 353 ncü maddesinin 1. Fıkrasının 4		
:
numaralı bendi gereğince yapılan inceleme			
tarihleri ve sonuçları

Şirket kayıtları her ay incelenmiş ve bahis konusu kıymetlerin mevcudiyeti
ve kayıtlara uygunluğu görülmüştür.

İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve bunlar		
:
hakkında yapılan işlemler					

Tarafımıza intikal ettirilmiş şikayet ve yolsuzluk yoktur.

Dokuz kere Yönetim Kurulu toplantısına katılınmış,
Yönetim Kurulu kararları incelenmiştir.
Dört kere Denetleme toplantısı yapılmıştır.

Bağlı işletmelerde yapılan kasa sayımları dışında merkez kasası dört kez
sayılmış ve kasa mevcutlarının kayıtlara uygun olduğu görülmüştür.
							

İhlas Yayın Holding A.Ş.’nin 01.01.2011 – 31.12.2011 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortaklığın Esas Sözleşmesi ve diğer
mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve stantdartlarına göre incelemiş bulunmaktayım.
Görüşüme göre, içeriğini benimsediğim ekli 31.12.2011 tarihi itibariyle düzenlenmiş Bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu;
01.01.2011 – 31.12.2011 dönemine ait Gelir Tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta;
kârın dağıtımı önerisi yasalara ve ortaklık esas sözleşmesine uygun bulunmaktadır.
Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun aklanmasını oylarınıza arz ederim.
İstanbul,
Denetçi
Mehmet Kürşat Karakebelioğlu
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İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2011 - 31.12.2011 HESAP DÖNEMINE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
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İhlas Yayın Holding Anonim Şirketi’nin
01 Ocak-31 Aralık 2011 Hesap Dönemine Ait
Bağımsız Denetim Raporu
İhlas Yayın Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na,
İhlas Yayın Holding Anonim Şirketi (Holding) ve bağlı ortaklıklarının (birlikte Grup olarak anılacaktır) 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan
ve ekte yer alan konsolide finansal durum tablosunu (bilançosunu), aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kapsamlı gelir tablosunu,
konsolide öz sermaye değişim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş
bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu
Grup yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması
ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve / veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli
yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin
tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe
politikalarının seçilmesini içermektedir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye
Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve
bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak
üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim
tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve / veya hileden ve usulsüzlükten
kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak
şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Grup’un iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak,
amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak
amacıyla, Grup yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz,
ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün
olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak
oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup’un 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla
ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve
dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

İSTANBUL, 20 Mart 2012
Sorumlu Ortak Başdenetçi
ŞÜKRÜ YAVUZ

PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
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İhlas Yayın Holding A.Ş.

31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 Tarihleri İtibariyle
Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmiştir.)

			
		
Dipnot
		
Referansları
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
6
Finansal Yatırımlar
7
Ticari Alacaklar
10
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10
- Diğer Ticari Alacaklar
10
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12
Diğer Alacaklar
11
Stoklar		
13
Canlı Varlıklar
14
Diğer Dönen Varlıklar
26
(Ara Toplam) 		
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
34
Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar
10
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12
Diğer Alacaklar
11
Finansal Yatırımlar
7
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16
Canlı Varlıklar
14
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17
Maddi Duran Varlıklar
18
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19
Şerefiye		
20
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35
Diğer Duran Varlıklar
26
TOPLAM VARLIKLAR
			

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

Bağımsız Denetim’ den
Geçmiş
Geçmiş
31.12.2011
31.12.2010
111.597.159
10.085.865
69.589.337
26.906.905
42.682.432
450.909
7.433.045
24.038.003
111.597.159
232.197.071
54.679
9.097.876
91.809.903
42.561.760
57.184.086
13.342.728
17.574.536
571.503
343.794.230

117.760.317
29.115.852
65.613.151
8.748.375
56.864.776
928.787
6.739.021
15.363.506
117.760.317
224.747.991
37.603
44.930
97.285.537
41.070.756
56.138.772
13.342.728
16.696.405
131.260
342.508.308
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Bağımsız Denetim’ den
		
Dipnot
Geçmiş
Geçmiş
		
Referansları
31.12.2011
31.12.2010
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
27.879.473
33.905.925
Finansal Borçlar
8
3.796.722
3.238.050
Diğer Finansal Yükümlülükler
9
1.968.805
1.970.865
Ticari Borçlar		
10
12.362.485
20.377.625
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10
1.277.491
7.474.753
- Diğer Ticari Borçlar
10
11.084.994
12.902.872
Diğer Borçlar		
11
1.908.815
1.765.139
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
12
Devlet Teşvik ve Yardımları
21
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü
35
94.719
425.098
Borç Karşılıkları
22
84.861
57.700
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26
7.663.066
6.071.448
(Ara toplam)			
27.879.473
33.905.925
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara		
İlişkin Yükümlülükler
34
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
35.761.520
33.795.273
Finansal Borçlar
8
3.541.907
2.841.906
Diğer Finansal Yükümlülükler
9
Ticari Borçlar		
10
Diğer Borçlar		
11		
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
12
Devlet Teşvik ve Yardımları
21
Borç Karşılıkları
22
604.262
1.017.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
24
9.528.218
8.106.846
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35
21.732.496
21.829.190
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26
354.637
ÖZKAYNAKLAR		
280.153.237
274.807.110
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		
181.550.340
176.557.619
Ödenmiş Sermaye
27
200.000.000
200.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları
27
22.039.497
22.039.497
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		
Hisse Senedi İhraç Primleri
27
Değer Artış Fonları		
Yabancı Para Çevrim Farkları		
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27
6.950.444
6.949.691
Geçmiş Yıllar Kâr / Zararları
27
(52.431.569)
(53.780.025)
Net Dönem Kârı / Zararı
36
4.991.968
1.348.456
Azınlık Payları
27
98.602.897
98.249.491
TOPLAM KAYNAKLAR		
343.794.230
342.508.308

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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İhlas Yayın Holding A.Ş.

31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 Hesap Dönemlerine Ait
Konsolide Gelir Tabloları
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmiştir.)

			
Bağımsız Denetim’ den
			
Geçmiş
Geçmiş
		
Dipnot
01.01.2011 01.01.2010 		
Referansları
31.12.2011
31.12.2010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
		
Satış Gelirleri		
28
153.140.536
110.602.460
Satışların Maliyeti (-)
28
(133.953.723)
(89.702.490)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kâr / Zarar		
19.186.813
20.899.970
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler
28
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)
28
Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt Kâr / Zarar		
BRÜT KÂR / ZARAR		
19.186.813
20.899.970
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
29
(8.037.285)
(7.311.042)
Genel Yönetim Giderleri (-)
29
(25.007.589)
(20.949.656)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
29
Diğer Faaliyet Gelirleri
31
4.686.688
9.807.190
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
31
(2.890.224)
(2.784.832)
FAALİYET KÂRI / ZARARI		
(12.061.597)
(338.370)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kâr / Zararlarındaki Paylar
16
8.902.946
(50.070)
Finansal Gelirler
32
14.716.456
12.799.109
Finansal Giderler (-)
33
(7.447.550)
(6.349.293)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI / ZARARI		
4.110.255
6.061.376
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		
(183.787)
(1.641.389)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)
35
(1.158.612)
(1.899.366)
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)
35
974.825
257.977
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI / ZARARI
36
3.926.468
4.419.987
DURDURULAN FAALİYETLER		
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Kârı / Zararı
34
DÖNEM KÂRI / ZARARI		
3.926.468
4.419.987
Dönem Kâr / Zararının Dağılımı		
3.926.468
4.419.987
Azınlık Payları		
36
(1.065.500)
3.071.531
Ana Ortaklık Payları
36
4.991.968
1.348.456
Hisse Başına Kazanç / (Kayıp)
36
0,02
0,01
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç / (Kayıp)
36
0,02
0,01

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

77

			
			
		
Dipnot
		
Referansları
DÖNEM KÂRI / ZARARI
36
		
DİĞER KAPSAMLI GELİR		
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim		
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim		
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim		
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim		
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar		
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir / Giderleri		
		
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) 		
		
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		
		
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı		
Azınlık Payları		
36
Ana Ortaklık Payları
36
		

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

Bağımsız Denetim’ den
Geçmiş
Geçmiş
01.01.2011 01.01.2010 31.12.2011
31.12.2010
3.926.468
4.419.987

-

-

-

-

3.926.468

4.419.987

3.926.468
(1.065.500)
4.991.968

4.419.987
3.071.531
1.348.456

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

Az›nl›k
Paylar›
87.628.758
229.139
7.282.157
37.906
3.071.531
98.249.491

Net
Dönem
Kârı /
(Zararı)
8.106.093
(8.106.093)
1.348.456
1.348.456

					
			
Sermaye
Kısıtlanmış
Dipnot
Ödenmiş
Düzeltme
Kar
Referansları
Sermaye
Farkları
Yedekler
1 Ocak 2010		
200.000.000
22.039.497
6.545.359
Sermaye Arttırımı - Nakit Ödeme
27
Transferler
27
9.808
Etkin Pay Değişimleri
27
(28.715)
Yeni İktisapların etkisi
27
423.239
Net Dönem Kâr / Zarar
36
31 Aralık 2010		
200.000.000
22.039.497
6.949.691

Geçmiş
Yıllar
Kâr /
Zararları
(60.619.811)
8.096.285
(1.256.499)
(53.780.025)

Az›nl›k
Paylar›
98.249.491
1.395.000
23.906
(1.065.500)
98.602.897

					
Geçmiş
Net
			
Sermaye
Kısıtlanmış
Yıllar
Dönem
Dipnot
Ödenmiş
Düzeltme
Kar
Kâr /
Kârı /
Referansları
Sermaye
Farkları
Yedekler
Zararları
(Zararı)
1 Ocak 2011		
200.000.000
22.039.497
6.949.691
(53.780.025)
1.348.456
Sermaye Arttırımı - Nakit Ödeme
27						
Transferler
27
1.348.456
(1.348.456)
Etkin Pay Değişimleri
27
753
Net Dönem Kâr / Zarar
36
4.991.968
31 Aralık 2011		
200.000.000
22.039.497
6.950.444
(52.431.569)
4.991.968

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmiştir.)

01 Ocak - 31 Aralık 2011 ve 01 Ocak - 31 Aralık 2010 Hesap Dönemlerine Ait
Konsolide Özsermaye Değişim Tabloları

İhlas Yayın Holding A.Ş.

Toplam
Özkaynaklar
263.699.896
229.139
5.996.943
461.145
4.419.987
274.807.110

Toplam
Özkaynaklar
274.807.110
1.395.000
24.659
3.926.468
280.153.237
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İhlas Yayın Holding A.Ş.

01 Ocak - 31 Aralık 2011 ve 01 Ocak - 31 Aralık 2010
Hesap Dönemlerine Ait Nakit Akımları Tabloları
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmiştir)

			
Bağımsız Denetim’ den
		
Dipnot
Geçmiş
Geçmiş
		
Referansları
31.12.2011
31.12.2010
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri			
Net dönem kâr / zarar
36
4.991.968
1.348.456
Net kâr ile işletme faaliyetlerinden sağlanan
nakit arasındaki mutabakat		
Amortisman		
17,18
5.899.396
8.871.277
İtfa ve tükenme payları
19
200.474
14.965
Kıdem tazminatı karşılığı
24
2.705.665
4.535.455
Vergi		
16
183.787
1.641.389
Ana ortaklık dışı kâr / zarar
36
(1.065.500)
3.071.531
Marka değer düşüklüğü iptali
31
(4.249.860)
Bağlı ortaklık satış zararı (halka arz)
31
2.230.132
Dava karşılıkları		
31
431.792
132.400
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Kâr / Zararlarındaki Paylar
16
(8.902.946)
50.070
Konusu kalmayan şüpheli alacaklar karşılığı
31
(341.409)
(1.167.598)
Konusu kalmayan kıdem tazminatı karşılığı
31
(185.583)
(396.725)
Diğer konusu kalmayan karşılıklar
31
(958.587)
(813.320)
Faiz gelirleri		
32
(2.994.489)
(2.874.220)
Faiz giderleri		
32
958.841
1.438.086
Sabit kıymet satış kâr / zarar, net
31
(470.232)
(20.780)
Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) / net		
425.428
548.526
Varlık ve borçlardaki değişimler öncesi net faaliyet kârı		
878.605
14.359.784
Varlık ve borçlardaki değişimler			
Ticari alacaklardaki değişim
10
(3.976.186)
19.608.823
Diğer alacaklardaki değişim
11
460.802
(668.106)
Stoklardaki değişim
13
(694.024)
(3.259.057)
Diğer dönen varlıklardaki değişim
26
(8.674.497)
15.541.206
Diğer duran varlıklardaki değişim
26
(440.243)
18.704.896
Ticari borçlardaki değişim
10
(8.015.140)
(124.094)
Diğer borçlardaki değişim
11
143.676
(190.928)
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki değişim
26
1.946.255
(864.119)
Ödenen vergiler
35
(1.488.991)
(1.674.014)
Ödenen kıdem tazminatları
24
(1.098.710)
(955.059)
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		
(20.958.453)
60.479.332
Yatırım faaliyetleri			
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımları
17,18
(8.943.764)
(46.565.525)
Maddi olmayan duran varlık alımları
19
(1.245.788)
(2.100)
Duran varlık satışlarından elde edilen nakit		
7.430.757
308.924
Bağlı ortaklık iktisabından dolayı nakit çıkışları
20
(9.610.780)
Bağlı ortaklık satışlarından elde edilen nakit 		
3.960.000
Bağlı ortaklık nakit sermaye artırımı (ana ortaklık dışı)
27
1.395.000
229.139
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit		
(1.363.795)
(51.680.342)
Finansal faaliyetler:			
Alınan ve ödenen faiz, net
32,33
2.035.648
1.436.134
Finansal borçlardaki değişim
8,9
1.256.613
77.738
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit		
3.292.261
1.513.872
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		
(19.029.987)
10.312.862
İşletme birleşmelerinden sağlanan dönem başı nakit		
2.786.254
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
6
29.115.852
16.016.736
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
6
10.085.865
29.115.852
İlişikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Not 1 - Grup’un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu
İhlas Yayın Holding A.Ş.’nin ("Holding") faaliyet konusu, her türlü yazılı, görsel ve işitsel yayıncılık, reklamcılık, haber ajanslığı ve benzeri
sektörlerde faaliyet gösteren veya gösterecek, kurulmuş veya kurulacak her nevi ortaklıkların sermayelerine, yönetim ve denetimlerine
kuruluşlarında veya sonrasında katılmak, iştirak etmek veya bu sektörlerde bizzat kendi adına işletmeler, şirketler kurmaktır.
Holding’in merkezi "29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna, Bahçelievler - İstanbul" adresinde bulunmaktadır.
Holding’in ve bağlı ortaklıklarının aşağıda belirtilen tarihlerdeki çalışan personel sayısı şöyledir;
Dönemler		
31.12.2011		
31.12.2010		

Holding
23
19

Bağlı Ortaklıklar
1.098
992

Grup Toplamı
1.121
1.011

Holding’in; 31.12.2011 ve 31.12.2010 tarihleri itibariyle ortaklık yapısı şöyledir:

Adı / Unvanı
Pay Oranı %
İhlas Holding A.Ş.
69,15
Halka Açık Kısım
28,75
Enver Ören
1,00
Ahmet Mücahid Ören
0,90
Mahmut Kemal Aydın
0,10
Diğer
0,10
Toplam
100,00
Sermaye Düzeltmesi Farkları		
Toplam 		

31.12.2011
31.12.2010
Pay Tutarı (TL)
Pay Oranı %
Pay Tutarı (TL)
138.300.000
69,15
138.300.000
57.500.000
28,75
57.500.000
2.000.000
1,00
2.000.000
1.800.000
0,90
1.800.000
200.000
0,10
200.000
200.000
0,10
200.000
200.000.000
100,00
200.000.000
22.039.497		
22.039.497
222.039.497		
222.039.497

Holding’in, 13.09.2010 tarihli ana sözleşme değişikliğine ilişkin Genel Kurulu Kararına göre imtiyazlı hisselerinin (B grubu hisseler) dağılımı ve
sağladığı faydalar aşağıdaki gibidir:
Ortak Adı / Unvanı
H/N
İhlas Holding A.Ş.		
N
Enver Ören		
N
Ahmet Mücahid Ören		
N
Mahmut Kemal Aydın		
N
Toplam			

Adet
8.000.000
1.000.000
900.000
100.000
10.000.000

Tutar
8.000.000
1.000.000
900.000
100.000
10.000.000

İmtiyazlı Hisselerin Sağladığı Faydalar
a- Yönetim Kurulu Üye seçme imtiyazı;
Holding Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 4’ü, Yönetim Kurulu 7 kişi olarak
belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 5’i Yönetim Kurulu 9 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az
7’si Yönetim Kurulu 11 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 9’u (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar
arasından seçilir.
b- Murakıp seçme imtiyazı;
Genel kurul murakıp sayısını bir olarak belirlediği takdirde bu murakıp, üç olarak belirlediği takdirde en az iki murakıp (B) grubu pay
sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
c- Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı;
Holding’in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında B grubu pay sahipleri her bir pay için 100 (Yüz) oy hakkına sahiptirler.
T.T.K.’nun 387. madde hükmü saklıdır.
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Grup’un Faaliyet Alanları
Grup; Holding ve bağlı ortaklıklarından oluşmaktadır.
Grup firmalarından İhlas Gazetecilik A.Ş. (İhlas Gazetecilik), günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe
ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmua çıkartmakta ve basmakta, yurt içinde ve yurt dışında dağıtmakta ve
pazarlamakta olup, İhlas Gazetecilik’in İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adana ve Trabzon’da olmak üzere altı adet baskı tesisi mevcuttur.
Grup firmalarından İhlas Haber Ajansı A.Ş. (İHA), haber ajanslığı ile iştigal etmekte olup yurt içinde ve yurt dışında görüntülü, yazılı ve
fotoğraflı haber üretmekte, bu haberleri uydu aracılığıyla ve diğer yollarla pazarlamaktadır.
Grup firmalarından TGRT Haber TV A.Ş. (TGRT Haber), televizyon ve radyo yayıncılığı yapımı, televizyon filmi, video ve reklam programlarının
yapımı, çekimi, seslendirilmesi, televizyon kanalı kiralanması ve radyo istasyonu kurulması başlıca faaliyet konularıdır. Bir yayın, iki kayıt ve iki
de montaj stüdyosu bulunan TGRT FM, TGRT Haber TV A.Ş. tüzel kişiliği altında faaliyet göstermektedir.
Grup firmalarından TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş. (TGRT Dijital), televizyon ve radyo yayıncılığı yapımı, belgesel yayını, televizyon filmi, video
ve reklam programlarının yapımı, çekimi, seslendirilmesi faaliyetinde bulunmaktadır.
Grup firmalarından İletişim Magazin Gazt. ve Tic. A.Ş. (İletişim Magazin), dergi, gazete, kitap vs. çıkarılması, basımı ve pazarlaması ile iştigal
etmekte olup, 3 adet çocuk dergisi, 7 adet tekstil ve iç dekorasyon dergisi, 2 adet yemek kültürü ve kadın dergisi, 1 adet otomotiv dergisi, 1
adet bilişim dergisi, 4 adet yapı ve inşaat dergisi, 1 adet sağlık dergisi, 3 adet digital baskı ve 1 adet ağırlama konusunda dergi ve 1 adet de
gazete çıkarmaktadır.
Grup firmalarından İhlas Fuar Hizmetleri A.Ş. (İhlas Fuar), yurt içinde ve yurt dışında ticaret ve tanıtım fuarları ve sergileri organize etmek ve
seyahat acenteliği ile iştigal etmektedir.
Grup firmalarından İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş.’nin (İhlas Gelişim) ana faaliyet konuları Türkçe ve yabancı dillerde gazete ve her türlü yayını
yurt içinde ve yurtdışında satmak, dağıtmak ve pazarlamaktır. İhlas Gelişim, İhlas Fuar’ın ve İletişim Magazin’in de ana ortağıdır.
Grup firmalarından Alternatif Medya Görsel İletişim Sis. Ltd. Şti. (Alternatif Medya), reklamcılık, ilancılık, fotoğrafçılık, ilan, reklam ajanslığı
faaliyetleri ile iştigal etmektedir.
Grup firmalarından Promaş Profesyonel Medya Reklam ve Film Pazarlama Hizmetleri A.Ş. (Promaş), reklamcılık, ilancılık, fotoğrafçılık, ilan,
reklam ajanslığı faaliyetleri ile iştigal etmektedir.
Grup firmalarından İhlas Medya Planlama ve Satınalma Hiz. Ltd.Şti. (Eski Unvanı: İhlas Reklam Ajans Hizmetleri Ltd. Şti.) (İhlas Medya),
reklamcılık, ilancılık, fotoğrafçılık, ilan, reklam ajanslığı faaliyetleri ile iştigal etmektedir.
Bağlı Ortaklıklar
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle Holding’in bağlı ortaklıkları ile nihai hisse oranları aşağıdaki gibidir:
			
Sahiplik Oranı
		
Ana Faaliyet Konusu
31.12.2011
İhlas Gazetecilik A.Ş. (İhlas Gazetecilik)		
Türkiye Gazetesi’nin çıkartılması,
%56,55
		
dağıtımı ve pazarlaması ile
		
matbaa baskı işleri
İhlas Haber Ajansı A.Ş. (İHA) (*)		
Haber ajanslığı
%50,00
TGRT Haber TV A.Ş. (TGRT Haber)		
TGRT Haber TV kanalıyla
%98,96
		
televizyon yayıncılığı ve
		
TGRT FM kanalıyla radyo yayıncılığı		
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş. (TGRT Dijital)		
TGRT Belgesel TV kanalıyla
%95,00
		
televizyon yayıncılığı		
İletişim Magazin Gazt. San ve Tic. A.Ş. (İletişim Magazin)
Dergi, gazete, kitap vs.
%79,80
		
çıkarılması, basımı ve pazarlaması		

Sahiplik Oranı
31.12.2010
%56,55

%50,00
%98,96

%95,00
%79,80
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İhlas Fuar Hizmetleri A.Ş. (İhlas Fuar) 		
		
		
İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş. (İhlas Gelişim)		
		
		
Alternatif Medya Görsel İletişim 		
Sis. Ltd. Şti. (Alternatif Medya)		
Promaş Profesyonel Medya Reklam ve 		
Film Pazarlama Hiz. A.Ş. (Promaş)		
İhlas Medya Planlama ve Satınalma Hiz. Ltd.Şti. 		
(Eski Unvanı: İhlas Reklam Ajans		
Hizmetleri Ltd. Şti.) (İhlas Medya)

Fuar ve sergi organize edilmesi
%77,28
%77,28
ve konusuyla ilgili periyodik
yayınlar çıkarılması		
İhlas Fuar Hizmetleri A.Ş. ve
%84,00
%84,00
İletişim Magazin Gazt. San. ve
Tic. A.Ş.’nin ana ortağıdır.			
Reklamcılık, ilancılık, fotoğrafçılık
%93,13
%93,13
ve ilan-reklam ajanslığı			
Reklamcılık, ilancılık, fotoğrafçılık
%96,80
%96,80
ve ilan-reklam ajanslığı			
Reklamcılık , ilancılık, fotoğrafçılık,
%99,00
%99,00
ilan-reklam ajanslığı

(*)

Sahip olunan toplam etkin pay oranı %50 olup, Grup, söz konusu firmanın finansal ve işletme politikalarını fiili olarak kendi menfaatleri
doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahiptir. Ayrıca, Not 40’da da açıklandığı üzere Holding’in bu firmadaki payı 2012 yılında
%75’e çıkmıştır.
Not 2 - Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar
A. Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Uygunluk Beyanı
Grup muhasebe kayıtlarını Tek Düzen Hesap Planı, Türk Ticaret Kanunu, Türk Vergi Kanunları ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun
yayımladığı ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na kote şirketler için geçerli olan genel kabul görmüş muhasebe politikalarına uygun olarak
tutmakta ve yasal finansal tablolarını da buna uygun olarak hazırlamaktadır.
SPK, Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ" ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal
raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra
sona eren ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olup, SPK’nın Seri: XI No:25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe
Standartları Hakkında Tebliğ"i yürürlükten kaldırılmıştır. Seri: XI, No: 29 tebliğine istinaden, işletmeler, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen
haliyle Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’nı (UMS/UFRS) uygularlar ve finansal tabloların Avrupa Birliği tarafından
kabul edilen haliyle UMS/UFRS’lere göre hazırladığı hususuna dipnotlarda yer verir. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan,
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nca (TMSK) yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınır.
Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yayımlananlardan
farkları, TMSK tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktır.
Grup’un ekli konsolide finansal tabloları, SPK’nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğe göre hazırlanmış olup, konsolide finansal tablolar ve dipnotlar,
SPK tarafından 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur.
Grup’un konsolide finansal tabloları, UFRS uyarınca gerçeğe uygun ölçüm ve sunumun yapılması amacıyla yasal kayıtlara yapılan
düzeltmeler ve yeniden sınıflandırmalarla hazırlanmaktadır.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans eğilimlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı
hazırlanmaktadır. Finansal tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki
dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır.
Grup’un bir muhasebe politikasını geriye dönük olarak uygulaması veya bir işletmenin finansal tablolarındaki kalemleri geriye dönük olarak
düzeltmesi ya da finansal tablolarındaki kalemleri yeniden sınıflandırması durumunda; asgari 3 dönem finansal durum tablosu (bilanço), diğer
tabloların (kapsamlı gelir tablosu, nakit akımları tablosu, özkaynak değişim tablosu) her biri için 2'şer dönem tablo ile ilgili dipnotlar sunulur.
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Grup konsolide finansal durum tablosunun sunumunu aşağıda belirtilen dönemler itibariyle yapar:
• cari dönem sonu itibariyle,
• önceki dönem sonu itibariyle,
• en erken karşılaştırmalı dönemin başlangıcı itibariyle.
Enflasyon Muhasebesine ve Raporlama Para Birimine İlişkin Açıklama
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Finansal Raporlama Standartları’na uygun
finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli
olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla 31.12.2011 tarihli konsolide finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, UMSK
tarafından yayımlanmış UMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardı uygulanmamıştır.
31 Aralık 2011 tarihli konsolide finansal tablolar ve karşılaştırmak amacıyla kullanılacak önceki döneme ait konsolide finansal tablolar Türk
Lirası "TL" cinsinden hazırlanmıştır.
Grup UMS 21 "Kur Değişiminin Etkileri" standardı gereğince yabancı para işlemlerini, yabancı para ile fonksiyonel para birimi arasındaki işlem
tarihindeki spot kur uygulanmak suretiyle bulunan tutar üzerinden fonksiyonel para birimi cinsinden kayıtlara almaktadır.
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle T.C. Merkez Bankası tarafından yayınlanan yabancı para birimlerinin kapanış kurları
aşağıda belirtilmiştir.
		 Döviz Kurları (TL / Döviz Birimi)
Döviz Cinsi
31.12.2011
31.12.2010
USD
1,8889
1,5460
AVRO
2,4438
2,0491
GBP
2,9170
2,3886
CHF
2,0062
1,6438
SEK
0,2722
0,22619
Netleştirme
Varlıklar - borçlar ve gelir - giderler, Standart veya Yorumlar öngörmediği veya izin vermediği sürece, mahsup edilmemektedir. Varlık ve
yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların
elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler. Varlıkların, örneğin stok değer
düşüklüğü karşılığı ve şüpheli alacaklar karşılığı gibi, düzenleyici hesaplar düşüldükten sonra net tutarıyla gösterilmesi netleştirme değildir.
Uygulanan Konsolidasyon Esasları
Konsolide finansal tablolar ana şirket olan İhlas Yayın Holding A.Ş. ile bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren finansal
tablolarını içermektedir. Bağlı ortaklıklar, kontrolün Grup’a transfer olduğu tarihten itibaren konsolide edilmekte ve kontrolün Grup’tan çıktığı
tarihte konsolide edilen bağlı ortaklıklar arasından çıkarılmaktadır. Grup’un konsolide finansal tabloları, Holding’in ya doğrudan ve / veya
dolaylı olarak kendisine ait olan hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisi yoluyla; veya oy kullanma hakkının
%50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte finansal ve işletme politikaları üzerinde fiili kontrolünü kullanmak suretiyle
finansal ve işletme politikalarını Holding’in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder.
Bağlı ortaklıklar tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş, dolayısıyla kayıtlı bağlı ortaklık değerleri, ilgili özkaynakları
karşılığında netleştirilmiştir. Bağlı ortaklıkların ana ortaklık dışı hak sahiplerine atfedilen özkaynaklar ve net dönem karları, konsolide finansal
durum tablosu (bilanço) ve konsolide kapsamlı gelir tablosunda azınlık payları olarak gösterilmektedir.
Grup, azınlıklar ile gerçekleştirdiği hali hazırda kontrol etmekte olduğu ortaklıklara ait hisselerin alış ve satış işlemlerini ana ortağın genişlemesi
metodunun kullanılması olarak değerlendirmektedir. Buna bağlı olarak, ana ortaklık dışından ilave hisse alış işlemlerinde, elde etme maliyeti
ile ortaklığın satın alınan payı nispetindeki net varlıklarının kayıtlı değeri arasındaki fark şerefiye olarak muhasebeleştirilir.
Grup şirketleri arasındaki bakiyeler ve işlemler, şirketler arası karlar ile gerçekleşmemiş karlar ve zararlar dahil olmak üzere elimine edilmiştir.
Konsolide finansal tablolar benzer durumlardaki işlemler ve olaylar için uygulanan benzer muhasebe prensipleri kullanılarak hazırlanmıştır.

84

İhlas Yayın Holding A.Ş.

31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmiştir)

Müşterek yönetime tabi ortaklıklar, Grup’un ve bir veya daha fazla müteşebbis ortağın müşterek kontrolüne tabi olan ve sözleşme ile
ekonomik bir faaliyetin üstlenildiği şirketlerdir. UMS 31 "İş Ortaklıklarındaki Paylar" standardına göre müşterek yönetime tabi ortaklıklar,
oransal konsolidasyon yöntemi kullanılarak veya oransal konsolidasyon yöntemine alternatif olarak özkaynak yöntemi kullanılarak konsolide
edilir. Buna göre Grup, müşterek yönetime tabi ortaklığının konsolidasyonunda, alternatif yöntem olan özkaynak yöntemini kullanmıştır.
Özkaynak yönteminde müşterek yönetime tabi ortaklık; konsolide bilançoda, maliyetlerine Grup’un müşterek yönetime tabi ortaklığın net
varlıklarındaki payına alım sonrası değişikliklerin eklenmesi ve herhangi bir değer düşüklüğü varsa bununla ilgili karşılığın düşülmesiyle
gösterilmektedir. Konsolide kapsamlı gelir tablosu Grup’un müşterek yönetime tabi ortaklığın faaliyet sonuçlarındaki payını yansıtmaktadır.
Grup, müşterek yönetime tabi ortaklığı olan "İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yayın Holding A.Ş. ve İhlas Pazarlama A.Ş. Ortak Girişimi (Ortak
Girişim-4)" ile İhlas İletişim Hiz. A.Ş. (İhlas İletişim)’i özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar içerisinde sınıflandırmaktadır.
B. Muhasebe Politikalarında Değişiklikler
Finansal tablo kullanıcıları, işletmenin finansal durumu, performansı ve nakit akışındaki eğilimleri belirleyebilmek amacıyla işletmenin
zaman içindeki finansal tablolarını karşılaştırabilme olanağına sahip olmalıdır. Bu nedenle, her ara dönemde ve her hesap döneminde aynı
muhasebe politikaları uygulanmaktadır.
Aşağıdakiler muhasebe politikalarında değişiklik sayılmaz;
- Daha önce meydana gelenlerden özü itibariyle farklı olan işlem veya olaylar için bir muhasebe politikasının uygulanması,
- Daha önce ortaya çıkmamış veya önem arz etmemiş işlem veya olaylar için yeni bir muhasebe politikasının uygulanması.
Grup tarafından dönemler itibariyle tutarlılık ilkesi gereği aynı muhasebe politikaları uygulanmaktadır.
Yeni ve değişikliğe tabi tutulmuş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın uygulanması:
01 Ocak 2011-31 Aralık 2011 tarihleri arasında geçerli olacak olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar:
UMS 24 (Revize) "İlişkili Taraf Açıklamaları" (1 Ocak 2011 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır):
Değişikliğin, Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir. Bu değişiklik Avrupa Birliğinin resmi
gazetesinde 20 Temmuz 2010 tarihinde yayınlanmıştır.
UMS 32 (Değişiklik) "Hisse İhraçlarının Sınıflandırılması" (1 Şubat 2010 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerli
olacaktır, erken uygulamaya izin verilmektedir): UMS 32’ de yapılan değişiklik, ihraç edenin fonksiyonel para biriminden farklı bir para
cinsinden olan hisselerin muhasebeleştirilmesi için uygulanmaktadır. Değişikliğin, Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi
bulunmamaktadır. Bu değişiklik Avrupa Birliğinin resmi gazetesinde 20 Aralık 2009 tarihinde yayınlanmıştır.
UFRYK 14 (Değişiklik) "Asgari Fonlama Koşullarının Geri Ödenmesi" (1 Ocak 2011 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap
dönemlerinde geçerli olacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir); bu değişiklik işletmelerin asgari fonlama koşulları için önceden gönüllü
olarak yaptıkları bazı ödemelerin varlık olarak muhasebeleştirilmesine izin verilmemesi sorununu çözmektedir. Değişikliğin, Grup’un finansal
durumu ve performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Bu değişiklik Avrupa Birliğinin resmi gazetesinde 20 Temmuz 2010 tarihinde
yayınlanmıştır.
UFRYK 19 "Finansal Yükümlülüklerin Sermaye Araçları ile Ortadan Kaldırılması" (1 Temmuz 2010 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap
dönemleri için geçerli olacaktır, erken uygulamaya izin verilmektedir): UFRYK 19 sadece bir finansal yükümlülüğü tamamen ya da kısmen
ortadan kaldırmak için sermaye aracı ihraç eden işletmelerin uygulayacağı muhasebeleştirmeyi belirtmektedir. Yorumun, Grup’un finansal
durumu ve performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Bu değişiklik Avrupa Birliğinin resmi gazetesinde 20 Temmuz 2010 tarihinde
yayınlanmıştır.
UFRS 7 "Finansal Araçlar" - Bilanço dışı işlemlerin kapsamlı bir biçimde incelenmesine ilişkin açıklamalar (Değişiklik): Değişiklik, 1
Temmuz 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Değişikliğin amacı, finansal tablo okuyucularının
finansal varlıkların transfer işlemlerini finansal varlığı transfer eden taraf üzerinde kalabilecek muhtemel riskleri de içerecek şekilde daha iyi
anlamalarını sağlamaktır. Ayrıca değişiklik, orantısız finansal varlık transferi işlemlerinin hesap döneminin sonlarına doğru yapıldığı durumlar
için ek açıklama zorunlulukları getirmektedir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması
beklenmemektedir. Bu değişiklik Avrupa Birliğinin resmi gazetesinde 23 Kasım 2011 tarihinde yayınlanmıştır.
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UFRS 1 "UFRS’lerin İlk Uygulanması - Diğer İstisnai Durumlar" (Değişiklik): Değişiklik, 1 Temmuz 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Değişiklik, UFRS’lerin ilk kez uygulayacak olan finansal tablo hazırlayıcılarına UFRS’ye gçiş dönemi
öncesinde ortaya çıkan işlemlerin yeniden yapılandırılmasında kolaylık sağlanması ve ilk kez UFRS’ye göre finansal tablo hazırlayan
ve sunan şirketlerden yüksek enflasyonist ortamdan yeni çıkanları için açıklayıcı bilgi sağlamak amacıyla UFRS 1’e ilave değişlikler
getirilmiştir. Bu standart henüz Avrupa birliği tarafından onaylanmamıştır. Standardın Grup finansal durumu ve performansı üzerine etkileri
değerlendirilmektedir.
01 Ocak 2010-31 Aralık 2010 tarihleri arasında geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar:
Grup’un, finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayan yeni standart ve değişiklikler aşağıdaki gibidir;
UFRS 1 (Değişiklik) "UFRS’nin İlk Kez Uygulanması" - İlk uygulamaya ilişkin ilave istisnalar: Değişikliğin Grup’un finansal durumu ve
performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır.
UFRS 2 (Değişiklik) "Hisse Bazlı Ödemeler" - nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme işlemleri: Değişikliğin Grup’un finansal durumu ve
performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır.
UFRS 3 (Değişiklik), "İşletme Birleşmeleri" ve UMS 27 (Değişiklik), "Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar"
UMS 39 (Değişiklik), "Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme" - Uygun korumalı enstrümanlar: Değişikliğin Grup’un finansal durumu
ve performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır.
UFRYK 17, "Gayrinakdi Varlıkların Ortaklara Dağıtılması": Değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi
bulunmamaktadır.
UFRS’deki iyileştirmeler (2008’de yayınlanan): İyileştirmelerin, Grup’un finansal performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır.
UFRS 1 (Değişiklik) - Karşılaştırmalı UFRS 7 notları için sınırlı muafiyet (1 Temmuz 2010 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap
dönemleri için geçerli olacaktır, erken uygulamaya izin verilmektedir): Değişikliğin, Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi
bulunmamaktadır.
UFRS’deki iyileştirmeler (2009’da yayınlanan: İyileştirmelerin, Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır.
UFRS’lerdeki iyileştirmeler (Mayıs 2010’da yayımlanan):
Mayıs 2010’da IASB, tutarsızlıkları gidermek ve ifadeleri netleştirmek amacıyla üçüncü çerçeve düzenlemesini yayınlamıştır. Değişiklikler
için çeşitli yürürlük tarihleri belirlenmiş olup en erken yürürlük tarihi 1 Temmuz 2010 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleridir. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Bu iyileştirme projesi Avrupa Birliği tarafından 19 Şubat 2011 tarihinde onaylanmıştır.
Değiştirilen standartlar aşağıdaki gibidir:
UFRS 1: İlk uygulama yıllarında muhasebe politikalarında değişiklikler
UFRS 1: Tahmini maliyet olarak yeniden değerleme bazı
UFRS 1: Oran düzenlemesine tabi olan operasyonlar için tahmini maliyet kullanımı
UFRS 3: Revize UFRS’nin efektif olma tarihinden önce oluşan işletme birleşmelerinden kaynaklanan koşullu bedellerin geçiş hükümleri
UFRS 3: Kontrol gücü olmayan payların ölçümlenmesi
UFRS 3: Değiştirilemeyen ya da gönüllü olarak değiştirilebilen hisse bazlı ödemelerle ilgili ödüller
UFRS 7: Dipnotlara açıklık getirilmesi
UMS 1: Özkaynak hareket tablosuna açıklık getirilmesi
UMS 27: UMS 27 "Konsolide ve Solo Finansal Tablolar" standartında yapılan iyileştirmeler için geçiş hükümleri
UMS 34: Önemli olaylar ve işlemler
UFRYK 13: Hediye puanların gerçeğe uygun değeri
Grup, yukarıdaki Standart ve Yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Grup’un finansal tabloları üzerinde önemli bir etki
oluşturmayacağını düşünmektedir.
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İhlas Yayın Holding A.Ş.

31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmiştir)

Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar ve yorumlar:
UFRS 9 "Finansal Araçlar" - Safha 1 Finansal Varlıklar ve Yükümlülükler, Sınıflandırma ve Açıklama: Yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve
sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin
ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. Erken uygulamasına izin verilmektedir. Bu standart henüz Avrupa birliği
tarafından onaylanmamıştır. Standardın Grup’un finansal durumu ve performansı üzerine etkileri değerlendirilmektedir.
UFRS 10 "Konsolide Finansal Tablolar": Yeni standart, 1 Ocak 2013 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.
UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, UMS 27 "Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardı"nın konsolidasyona ilişkin kısmının yerini
almıştır. Ayrıca UFRSYK 12 "Konsolidasyon - Özel Amaçlı İşletmeler" Yorumunu da kapsamaktadır. UFRS 10, tüm işletmelere (özel amaçlı
işletmeler ve yapısal işletmeler de dahil) uygulanan tek kontrol modelini oluşturmuştur. Bu değişiklik henüz Avrupa Birliği tarafından kabul
edilmemiştir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olup olmadığı değerlendirilmektedir.
UFRS 11 "Müşterek Düzenlemeler": Yeni standart, 1 Ocak 2013 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.
UFRS 11; UMS 31 "İş Ortaklıklarındaki Paylar" Standardının ve UMS Yorum 13 "Müştereken Kontrol Edilen İşletmeler - Ortak Girişimcilerin
Parasal Olmayan Katılım Payları" Yorumunun yerine geçmiştir. UFRS 11 iki tür müşterek düzenleme kabul eder. Bunlar ortak faaliyet
ve ortak girişimdir. UFRS 11 ortak kontrolü tanımlamak için UFRS 10’daki kontrol tanımını kullanmaktadır. Bu değişiklik henüz Avrupa
Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olup olmadığı
değerlendirilmektedir.
UFRS 12 "Diğer İşletmelerdeki Yatırımlar": Yeni standart, 1 Ocak 2013 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.
UFRS 12; UMS 27 "Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar" Standardında yer alan konsolide finansal tablolara ilişkin tüm açıklamaları ve
UMS 31 "İş Ortaklıklarındaki Paylar" ve UMS 28 "İştiraklerdeki Yatırımlar"da yer alan açıklamaları içermektedir. Bu değişiklik henüz Avrupa
Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olup olmadığı
değerlendirilmektedir.
UFRS 13 "Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü": Yeni standart, 1 Ocak 2013 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
geçerlidir. UFRS 13’ün yayımlanması ile tüm gerçeğe uygun ölçümler için kaynak niteliğinde tek bir rehber oluşturmuştur. UFRS 13 bir
işletmenin ne zaman gerçeğe uygun değer kullanacağı ile ilgili bir değişiklik yapmamakla beraber finansal ve finansal olmayan varlıklar ile
borçların gerçeğe uygun değerleri üzerinden nasıl ölçüleceğine ilişkin bir rehber niteliğindedir. Bu değişiklik henüz Avrupa Birliği tarafından
kabul edilmemiştir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir.
UMS 27 "Bireysel Finansal Tablolar" (Değişiklik): Değişiklik, 1 Ocak 2013 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
geçerlidir. Bu standart, UMS 27 (2008)’in bir parçası olup, UFRS 10’un yayınlanması ile konsolidasyon ile ilgili düzenlemeler bu standart
içinden çıkartılmış ve bunun sonucunda da yeniden değiştirilmiştir. Bu standartta bireysel finansal tabloların hazırlanmasında; bağlı
ortaklıklardaki, iş ortaklıklarındaki ve iştiraklerdeki yatırımlara ilişkin uyulması gereken muhasebeleştirme ve açıklama hükümlerini belirtilmiştir.
Bu Standart bir işletmenin kendi isteği ile ya da yerel mevzuat gereği bireysel finansal tablolar sunması durumunda, bağlı ortaklıklardaki,
iş ortaklıklarındaki ve iştiraklerdeki yatırımlarının muhasebeleştirilmesinde uygulanır. Bu değişiklik henüz Avrupa Birliği tarafından kabul
edilmemiştir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir.
UMS 28 "İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar" (Değişiklik): Değişiklik, 1 Ocak 2013 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerlidir. Bu standart, UMS 28 (2003)’in bir parçası olup, UFRS 10, UFRS 11 ve UFRS 12’nin yayınlanması ile yeniden
değiştirilmiştir. Bu standart; iştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesini tanımlamak, iştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımların
muhasebeleştirilmesi durumunda özkaynak yönteminin uygulanmasına ilişkin hükümlerini ortaya koymaktır. Bu değişiklik henüz Avrupa
Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması
beklenmemektedir.
UMS 12 "Gelir Vergileri - Ertelenmiş Vergi": Esas alınan varlıkların geri kazanımı (Değişiklik): Değişiklik 1 Ocak 2012 tarihinde ve sonrasında
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. UMS 12 , (i) aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü olarak, UMS 40 kapsamında
gerçeğe uygun değer modeliyle ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerindeki ertelenmiş verginin gayrimenkulün taşınan değerinin
satış yoluyla geri kazanılacağı esasıyla hesaplanması ve (ii) UMS 16’daki yeniden değerleme modeliyle ölçülen amortismana tabi olmayan
varlıklar üzerindeki ertelenmiş verginin her zaman satış esasına göre hesaplanması gerektiğine ilişkin güncellenmiştir. Bu değişiklik henüz
Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması
beklenmemektedir.
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UMS 1 "Finansal Tabloların Sunumu" - Diğer kapsamlı gelir tablosunun sunumuna ilişkin açıklamalar (Değişiklik): Değişiklik, 1 Temmuz 2012
tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Yapılan değişiklikle diğer kapsamlı gelirde sunulan kalemler daha
sonradan kâr veya zararda yeniden sınıflandırılabilir olup olmamasına göre iki gruba ayrılacaktır. Diğer kapsamlı gelirde sunulan kalemlerin
vergi öncesi sunumu durumunda, her bir gruba ilişkin vergi de ayrı olarak gösterilecektir. Bu değişiklik henüz Avrupa Birliği tarafından kabul
edilmemiştir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir.
UMS 19 "Çalışanlara Sağlanan Faydalar" (Değişiklik): Değişiklik, 1 Ocak 2013 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri
için geçerlidir. Yapılan değişiklikle koridor yöntemi kaldırılmıştır. Değişimlerin meydana geldiğinde raporlanması hükmü kâr veya zararların
sunum seçeneklerini de kaldırmaktadır. Hizmet maliyeti ve finansal maliyet kâr veya zararda ve yeniden yapılan ölçümler diğer kapsamlı
gelirde sunulacaktır. Bu değişiklik henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya
performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir.
UFRS 7 "Finansal Varlık ve Yükümlülüklerin Netleştirilmesi-Açıklamalar" (Değişiklik): Değişiklik, 1 Ocak 2015 tarihinde ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Bu değişiklik henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu standardın Grup’un
finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir.
UMS 32 "Finansal Varlık ve Yükümlülüklerin Netleştirilmesi" (Değişiklik): Değişiklik, 1 Ocak 2014 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerlidir. Bu değişiklik henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu
veya performansı üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir.
UFRYK 20 "Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki hafriyat Maliyetleri": Bu yorum, 1 Ocak 2013 tarihinde ve sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Yorum, üretim aşamasındaki hafriyatların ne zaman ve hangi koşullarda varlık olarak
muhasebeleştirileceği, muhasebeleştirilen varlığın ölçüm ve muhasebeleştirilmesine açıklık getirilmektedir. Bu değişiklik henüz Avrupa
Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olması
beklenmemektedir.
C. Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklik ve hatalar, bir varlık veya yabancı kaynağın defter değerinin veya bunların cari durumunun
saptanmasından ve gelecekte beklenen fayda ve yükümlülüklerinin değerlendirilmesinden kaynaklanan, dönemsel kullanım tutarının değişimi
nedeni ile yapılması gereken düzeltmeleri ifade etmektedir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yeni bir bilgiden veya gelişmeden
kaynaklanır, dolayısıyla, hataların düzeltilmesi anlamına gelmez.
Finansal tabloların UFRS’ye göre hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan aktif ve pasif tutarlarını ve bilanço tarihi itibariyle vukuu
muhtemel varlık ve yükümlülüklere ilişkin açıklamaları etkileyecek bazı tahmin ve varsayımlar yapması gerekmektedir. Gerçekleşen sonuçlar,
tahmin ve varsayımlardan farklılıklar gösterebilir.
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki
dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır.
D. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit akım tablosunun sunumu açısından, nakit ve nakit eşdeğerleri, kasadaki nakit varlığı, bankalardaki nakit para ve vadeli mevduatları
içermektedir. Nakit ve nakit benzeri değerler elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmiş faizlerinin toplamı ile gösterilmektedir. Vadesi üç aydan
kısa olan finansal yatırımlar, Seri:XI, 29 nolu tebliğ gereğince nakit ve nakit benzerleri grubunda raporlanmaktadır.
Finansal Yatırımlar
Finansal yatırımlar, alım satım amaçlı (gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosunda muhasebeleştirilen) finansal varlıklar, vadeye kadar elde
tutulacak finansal yatırımlar ve satılmaya hazır finansal yatırımlar olarak üç grupta sınıflandırılmıştır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılmayan finansal yatırımların ilk muhasebeleştirilmesi sırasında, ilgili finansal varlığın edinimi
ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun değere ilave edilmektedir.
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Alım-satım amaçlı finansal varlıklar, piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kâr sağlama amacıyla
elde edilen veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kâr sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan menkul değerler
ile vadesi üç aydan uzun olan bankalardan oluşmaktadır. Alım-satım amaçlı finansal varlıklar, ilk muhasesebeleştirilmesi sırasında gerçeğe
uygun değerinden ölçülmektedir. İlgili finansal varlığın edinimi ile ilgili işlem maliyetleri de gerçeğe uygun değere ilave edilmekte ve kayda
alınmalarını takip eden dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile değerlemeye tabi tutulmaktadır. Yapılan değerleme sonucu oluşan kazanç
ve kayıplar kâr / zarar hesaplarına dahil edilmektedir. Aktif bir piyasası olmayan alım satım amaçlı finansal yatırımlar, takip eden dönemlerde
maliyet bedelinden gösterilmektedir. Alım-satım amaçlı menkul değerlerin elde tutulması esnasında kazanılan faizler öncelikle faiz gelirleri
içerisinde ve elde edilen kâr payları temettü gelirleri içerisinde gösterilmektedir. Alım-satım amaçlı menkul değerlerin alım ve satım işlemleri
"teslim tarihi"ne göre kayıtlara alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, işletmenin vadeye kadar elde tutma niyet ve imkanının bulunduğu, sabit veya belirlenebilir nitelikte
ödemeler içeren ve sabit bir vadesi bulunan, finansal yatırımlardır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal yatırımlar, kayda alınmalarını takip
eden dönemlerde etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan itfa edilmiş maliyet bedeli üzerinden gösterilmektedirler. Yapılan değerleme
sonucu oluşan kazanç ve kayıplar kâr / zarar hesaplarına dahil edilmektedir.
Etkin faiz yöntemi, finansal varlık (veya bir finansal varlık grubunun) itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz gelir veya giderlerinin
ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı, finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha
kısa bir zaman dilimi süresince yapılacak gelecekteki tahmini nakit ödeme ve tahsilatlarını tam olarak ilgili finansal varlık veya borcun net
defter değerine indirgeyen orandır.
Satılmaya hazır finansal yatırımlar, satılmaya hazır olarak tanımlanan, vadeye kadar elde tutulacak yatırım veya gerçeğe uygun değer farkı
kâr veya zarara yansıtılan finansal yatırım olarak sınıflanmayan finansal yatırımlardır. Satılmaya hazır finansal varlıklar, aktif bir piyasasının
olması durumunda, gerçeğe uygun değer üzerinden değerlenir ve yapılan değerleme sonucunda oluşan kazanç ve kayıplar, bu varlık elden
çıkarılıncaya kadar, özkaynak içerisinde gösterilir. Aktif bir piyasasının olmaması halinde ise, maliyet bedeli üzerinden değerlenir.
Ticari Alacaklar
Vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyetleri üzerinden değerlendirilmektedir.
Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarı baz alınarak
değerlendirilmektedir.
Ticari alacakların etkin faiz oranlarınının bilinmemesi halinde emsal faiz oranı esas alınmaktadır. Emsal faiz oranı, ticari alacağın vadesine bağlı
olarak tespit edilerek, efektif faiz oranı hesaplanmakta ve iskonto işleminde efektif faiz oranı kullanılmaktadır.
Ticari alacaklar içine sınıflandırılan senetler ve vadeli çekler reeskonta tabi tutularak etkin faiz oranı yöntemiyle indirgenmiş değerleri (itfa
edilmiş maliyet değerleri) ile raporlanır.
Ticari alacakların nominal tutarı ile itfa edilmiş değeri arasındaki fark, "UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme" Standardına
göre faiz gideri olarak muhasebeleştirilmektedir.
Şüpheli alacak karşılığı, gider olarak kayıtlara yansıtılmaktadır. Karşılık, Grup yönetimi tarafından tahmin edilen ve ekonomik koşullardan ya
da hesabın doğası gereği taşıdığı riskten kaynaklanabilecek olası zararları karşıladığı düşünülen tutardır. Bir alacağın şüpheli alacak olarak
değerlendirilebilmesi için değişik göstergeler mevcut olup, bunlar aşağıdaki gibidir:
a) Önceki yıllarda tahsil edilemeyen alacaklarına ilişkin veriler,
b) Borçlunun ödeme yeteneği,
c) İçinde bulunulan sektörde ve cari ekonomik ortamda ortaya çıkan olağanüstü koşullar.
UMS 1 "Finansal Tablolarının Sunumu" standardı gereği olarak, ticari alacaklar, işletmenin normal faaliyet dönemi içinde kullanılan işletme
sermayesinin bir parçası olması nedeniyle, bilanço tarihinden itibaren on iki aydan daha uzun bir sürede tahsil edilecek olsalar bile kısa vadeli
olarak sınıflandırılmaktadırlar.
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Stoklar
Stoklar, maliyet veya net gerçekleşebilir değerden düşük olanı ile değerlenir. Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme
maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların birim maliyeti, hareketli
ağırlıklı ortalama yöntemi ile belirlenir. Sabit genel üretim maliyetlerinin dönüştürme maliyetlerine dağıtımı, üretim faaliyetlerinin normal
kapasitede olacağı varsayımına dayanmaktadır. Normal kapasite, planlanan bakım-onarım çalışmalarından kaynaklanacak kapasite
düşüklüğü de dikkate alınarak, normal koşullarda bir veya birkaç dönem veya sezonda elde edilmesi beklenen ortalama üretim miktarıdır.
Gerçek üretim düzeyi normal kapasiteye yakınsa, bu kapasite normal kapasite olarak kabul edilebilir.
Net gerçekleşebilir değer, işin normal akışı içinde tahmini satış fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli
tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır. İlk madde ve malzemelerin yenileme maliyetleri, net gerçekleştirilebilir
değeri yansıtan en iyi ölçü olabilir.
Stokların elde etme maliyetleri, her bir stok kalemi bazında net gerçekleşebilir değerlerine indirilir. Bu indirim, stok değer düşüklüğü karşılığı
ayırmak suretiyle yapılır. Yani stokların maliyet bedelleri, net gerçekleşebilir değerden büyükse, maliyet bedeli değer düşüklük karşılığı
ayrılarak, net gerçekleşebilir değere indirilmektedir. Aksi durumda herhangi bir işlem yapılmamaktadır.
Stoklar, vadeli ödeme koşuluyla alınmış olması halinde, peşin alım fiyatı ile ödenen fiyat arasındaki fark, finansman unsuru içerdiği takdirde,
bu unsurlar finanse edildiği dönemde faiz gideri olarak muhasebeleştirilmektedir.
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Bir maddi ve maddi olmayan duran varlık kaleminin maliyeti, sadece aşağıdaki koşulların oluşması durumunda varlık olarak finansal tablolara
yansıtılmaktadır:
a) Bu kalemle ilgili gelecekteki ekonomik yararların işletmeye aktarılmasının muhtemel olması ve
b) İlgili kalemin maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi.
Varlık olarak muhasebeleştirilme koşullarını sağlayan bir maddi ve maddi olmayan duran varlık kalemi, ilk muhasebeleştirilmesi sırasında
maliyet bedeli ile ölçülür. Takip eden dönemlerde ise maliyet veya yeniden değerleme yöntemlerinden biri kullanılarak değerlenirler.
Duran varlıkların ilk maliyetleri, gümrük vergilerini, iade edilmeyen alım vergilerini, varlık çalışır hale ve kullanım yerine getirilene kadar oluşan
direkt maliyetlerini de içeren satın alım fiyatından oluşur.
Maliyet modeli, maddi ve maddi olmayan duran varlığın maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve varsa değer düşüklükleri çıkarılarak
sunulmasıdır.
Yeniden değerleme modeli; gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilen bir maddi ve maddi olmayan duran varlık kalemi, varlık olarak
muhasebeleştirildikten sonra, yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden gösterilir. Yeniden değerlenmiş tutar, yeniden değerleme tarihindeki
gerçeğe uygun değerinden, müteakip birikmiş amortisman ve müteakip birikmiş değer düşüklüğü zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan
değerdir. Yeniden değerlemeler, bilanço tarihi itibariyle gerçeğe uygun değer kullanılarak bulunacak tutarın defter değerinden önemli ölçüde
farklı olmasına neden olmayacak şekilde düzenli olarak yapılır. Grup, maddi duran varlıklarda önemli değişimlerin olduğuna ilişkin belirtilerin
olması halinde yeniden değerleme modelini kullanmakta olup, maddi olmayan duran varlıklar için aktif bir piyasasının olmaması nedeniyle
maliyet modelini kullanmaktadır.
Bir maddi duran varlık kalemi yeniden değerlendiğinde, yeniden değerleme tarihindeki birikmiş amortisman, varlığın brüt defter değerindeki
değişiklikle orantılı olarak düzeltilmekte ve böylece yeniden değerleme sonrasındaki varlığın defter değeri, yeniden değerlenmiş tutarına eşit
olmaktadır.
Grup’un işletme faaliyetlerinde kullanmak amacıyla stoklarından maddi duran varlıklara yaptığı transferlerde, UMS 2 "Stoklar" ve UMS 16
"Maddi Duran Varlıklar" standartlarının hükümleri uygulanmaktadır. Buna göre, transferin gerçekleştiği tarihteki gerçeğe uygun değer esas
alınmaktadır.
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Amortisman, normal ve hızlandırılmış amortisman yöntemlerine ve kıst esası dikkate alınarak aşağıda belirtilen faydalı ömür ve yöntemlere
göre hesaplanır:
Faydalı Ömür (Yıl)
Yöntem
Binalar
50
Normal
Makine, tesis ve cihazlar
5-13
Normal
Taşıt, araç ve gereçleri
5-10
Normal
Döşeme ve demirbaşlar
3-15
Normal
Diğer maddi duran varlıklar (Film) (*)
2
Normal / Hızlandırılmış
Özel Maliyetler
5
Normal
Haklar
5
Normal
Diğer maddi olmayan duran varlıklar (bilgisayar yazılımları)
2-5
Normal
(*) Filmlerin amortisman hesaplamasında ilk yıl %60 ikinci yıl %40 oranı kullanılmıştır.
Faydalı ömür ve amortisman yöntemi düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna bağlı olarak yöntemin ve amortisman süresinin ilgili varlıktan
edinilecek ekonomik fayda ile uyumlu olup olmadığına dikkat edilmektedir.
Arsa ve binalar, birlikte alındıklarında dahi ayrılabilir bir maddi duran varlıktır ve ayrı olarak muhasebeleştirilirler. Faydalı ömürleri tespit
edilemeyen, diğer bir ifade ile sınırsız faydalı ömüre sahip olan arsa ve araziler gibi varlıklar için ise amortisman ayrılmamaktadır.
Maddi duran varlıkların taşınan değerlerinin geriye kazanılamayacağına ilişkin olarak mevcut şartlarda ortaya çıkan olay ve değişikliklerin
bulunması durumunda maddi duran varlıkların değerinde bir düşüklük olup olmadığı incelenmektedir. Bu tür belirtilerin olması veya taşınan
değerlerin gerçekleşebilir değeri aşması durumunda ilgili aktifler gerçekleşebilir değerlerine indirgenmektedir. Gerçekleşebilir değer, varlığın
net satış fiyatı ve kullanım değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değeri bulunurken, tahmin edilen gelecekteki nakit akımları o varlığa özgü
riskleri yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerine indirgenir. Tek başına bağımsız olarak büyük tutarlarda nakit girişi
oluşturmayan varlıklar için gerçekleşebilir değer, o varlığın ait olduğu nakit oluşturan birim için hesaplanır. İlgili maddi duran varlık, kalan
tahmini faydalı ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır. Maddi duran varlıkların amortisman tutarları ile değer düşüklüğü zararları
gelir tablosunda genel yönetim giderleri, pazarlama satış dağıtım giderleri ve satışların maliyeti kalemlerine kaydedilmektedir.
Grup tarafından varlıklarda değer düşüklük testi yapılmakta olup, varlıkların "ikinci el piyasa değerleri", ikinci el piyasası olmayan varlıklar için
ise "amorti olmuş yenileme maliyetleri" dikkate alınarak net satış fiyatları tespit edilmektedir. Net satış fiyatları varlıkların net defter değerlerine
eşit veya daha fazla olduğundan kullanım değerlerinin hesaplanmasına gerek duyulmamış olup, herhangi bir değer düşüklük karşılığı
ayrılmamıştır.
Maddi olmayan duran varlıklar, marka, haklar ve diğer maddi olmayan kalemleri (bilgisayar yazılımlarını) temsil etmektedir. Maddi olmayan
duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş
maliyet değerlerinden ve 31 Aralık 2004 tarihinden sonra satın alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ile
kalıcı değer kayıpları düşülerek yansıtılır. Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin itfa payları, ilgili varlıkların faydalı ömürleri üzerinden, satın alım
tarihinden itibaren iktisadi ömür senelerini aşmamak kaydıyla doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmıştır. Maddi olmayan duran
varlıkların itfa payları, gelir tablosunda genel yönetim giderlerine, pazarlama satış dağıtım giderlerine ve satışların maliyetine kaydedilmektedir.
Grup firmalarından İhlas Gazetecilik’in, 2000 yılında satın alıp, çıkardığı gazetenin markası olarak kullandığı "Türkiye" markası, işletmenin
sürekliliği gereği sınırsız faydalı ömüre sahip olarak değerlendirilmekte ve itfaya tabi tutulmamaktadır. Söz konusu marka UMS 36 "Varlıklarda
Değer Düşüklük" standardı gereği, değer düşüklük testine tabi tutulmaktadır.
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kâr veya zarar, net defter değeri ile satış tutarların karşılaştırılması
ile belirlenir ve konsolide kapsamlı gelir tablosunda diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına yansıtılır.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, aşağıda yer alan amaçlardan ziyade, kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek
amacıyla (sahibi veya finansal kiralama sözleşmesine göre kiracı tarafından) elde tutulan gayrimenkullerdir (arsa veya bina ya da binanın bir
kısmı veya her ikisi):
a) Mal veya hizmet üretiminde ya da tedarikinde veya idari amaçla kullanılmak; veya
b) Normal iş akışı çerçevesinde satılmak.
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Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira geliri veya sermaye kazancı (değer artış kazancı) ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla elde
tutulmaktadır.
Grup tarafından yatırım amaçlı bir gayrimenkul, aşağıda belirtilen koşulların sağlanmış olması durumunda bir varlık olarak muhasebeleştirilmektedir:
a) Gayrimenkulle ilgili gelecekteki ekonomik yararların işletmeye girişinin muhtemel olması ve
b) Yatırım amaçlı gayrimenkulün maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması.
Yatırım amaçlı gayrimenkul başlangıçta maliyeti ile ölçülmektedir. İşlem maliyetleri de başlangıç ölçümüne dahil edilmektedir. Ancak finansal
kiralama yoluyla alınan yatırım amaçlı gayrimenkuller, gerçeğe uygun değeri ile asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden küçük olanı
üzerinden muhasebeleştirilmektedir.
Yatırım amaçlı gayrimenkul sonraki dönemlerde, gerçeğe uygun değer yöntemi veya maliyet yönteminden biri seçilerek değerlenmekte olup,
Grup yatırım amaçlı gayrimenkullerinin değerlemesinde gerçeğe uygun değer yöntemini kullanmıştır.
Bir maddi duran varlık kalemi yeniden değerlendiğinde, yeniden değerleme tarihindeki birikmiş amortisman, varlığın brüt defter değerindeki
değişiklikle orantılı olarak düzeltilmekte ve böylece yeniden değerleme sonrasındaki varlığın defter değeri yeniden değerlenmiş tutarına eşit
olmaktadır.
Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değişimden kaynaklanan kazanç veya kayıplar, oluştuğu dönemde kâr veya
zarara dahil edilmekte olup, diğer faaliyet gelir / giderleri içerisinde muhasebeleştirilmektedir.
Amortisman, normal amortisman yöntemine göre kıst esası dikkate alınarak aşağıda belirtilen faydalı ömür ve yöntemlere göre hesaplanır:

Binalar

Faydalı Ömür (Yıl)
50

Yöntem
Doğrusal

Arsa ve binalar, birlikte alındıklarında dahi ayrılabilir bir maddi duran varlıktır ve ayrı olarak muhasebeleştirilirler. Birlikte alınan arsa ve araziler
binanın mütemmim bir cüzü olduğundan dolayı arsa paylarının ayrı raporlanmasında, Grup’un ekspertiz raporlarında arsa payı ayrı olarak
gösterilmemiş olanlar için, Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkullerinin bulunduğu binadaki ilişkili bir firmaya ait başka bir bağımsız bölüme
ilişkin gayrimenkulün ekspertiz raporunda ayrıştırılmış olarak verilen arsa payı oranı kullanılmıştır. Faydalı ömürleri tespit edilemeyen, diğer bir
ifade ile sınırsız faydalı ömüre sahip olan arsa ve araziler gibi varlıklar için ise amortisman ayrılmamaktadır.
Şerefiye
İşletme birleşmesinde elde edilen şerefiye; bireysel olarak tespit edilmeleri ve ayrı olarak muhasebeleştirilmeleri imkanı olmayan varlıklardan
beklenen gelecekteki ekonomik yararlar için edinen işletme tarafından yapılan ödemeyi ifade eder. Şerefiye, diğer varlıklardan veya varlık
gruplarından bağımsız olan nakit akışları yaratmaz ve genellikle birden fazla nakit yaratan birimin nakit akışına katkıda bulunur. Şerefiye
bazen, zorunlu olarak bireysel nakit yaratan birimlere değil, sadece nakit yaratan birimler grubuna dağıtılabilir. Sonuç olarak, işletme içi
yönetsel amaçlarla şerefiyenin izlendiği işletmenin en alt seviyesi, bazen, şerefiyenin ilgili olduğu ancak dağıtılamadığı bir grup nakit doğuran
biriminden oluşur. Nakit doğuran birimlerin bulunmadığı veya nakit yaratan birimin nakit akışına katkıda bulunmadığı ve gelecekte ekonomik
fayda olasılığının bulunmadığı birleşmelerde ortaya çıkan ve şerefiye olarak nitelendirilemeyen tutarlar aktifleştirilmeden doğrudan giderle
ilişkilendirilmektedir.
Bütün işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde satın alma yöntemi uygulanmaktadır. Satın alma yönteminin uygulanmasında
aşağıdaki aşamalar uygulanmaktadır:
a) İktisap eden işletmenin belirlenmesi,
b) İşletme birleşmesi maliyetinin belirlenmesi ve
c) Birleşme tarihinde işletme birleşmesi maliyetinin edinilen varlıklar ve üstlenin yükümlülükler ile koşullu yükümlülüklere dağıtılması.
Şerefiye, satın alınan ortaklığın veya satın alınan varlıkların satın alım tarihindeki maliyeti ile net aktiflerinin (satın alınan varlıklar için varlığın)
gerçeğe uygun değerleri arasında kalan farktır. Satınalma bedeli, satın alınan net aktiflerin gerçeğe uygun değerinin üstündeyse, aradaki fark
şerefiye olarak bilançoya yansıtılır. Eğer satınalma bedeli, satın alınan net aktiflerin gerçeğe uygun değerinin altındaysa, aradaki fark birleşme
kârı olarak gelir tablosuna yansıtılır.
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UFRS 3 "İşletme Birleşmeleri"ne göre şerefiyenin geri kazanılabilir değerinin kayıtlı değerinden düşük olduğu ve varlıkta değer düşüklüğü
göstergesi sayılabilecek hususların var olması durumunda, şerefiye ile ilgili olarak değer düşüklüğü karşılığı ayrılmaktadır. Satın alınan
işletmenin faaliyetlerinde ciddi değişiklikler olması, satın alma tarihinde yapılmış olan ileriye dönük tahminler ile fiili sonuçlar arasında ciddi
farklılıkların bulunması, satın alınmış olan işletmeye ait ürünün, servisin veya teknolojinin kullanım dışı kalması ve varlığın kayıtlı değerinin
geri kazanılabilir olmadığını gösteren diğer benzer hususların bulunması varlıkta değer düşüklüğü göstergesi sayılabilecek hususlar olarak
değerlendirilmektedir.
Vergilendirme ve Ertelenmiş Vergi
Grup’un vergi gideri / geliri, cari yıl vergi gideri ve ertelenmiş vergi giderinin / gelirinin toplamından oluşur.
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem kârının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilen veya
indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya indirilemeyen kalemleri hariç tuttuğundan dolayı, gelir tablosunda
belirtilen kârdan farklılık gösterir. Grup’un cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibariyle yasalaşmış ya da yasalaşması kesin olan vergi oranı
kullanılarak hesaplanmıştır.
Ödenecek cari vergi tutarları, aynı vergi otoritesine ödenmiş veya ödenecek olması durumunda peşin ödenen vergi tutarlarıyla
netleştirilmektedir. Ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü de aynı şekilde netleştirilmektedir.
Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri
arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır (bilanço yöntemi / bilanço yükümlülüğü yöntemi). Bu farklar indirilebilir ve vergilendirilebilir
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Vergisel açıdan indirilebilir gider niteliğindeki bütün geçici farklar için, ileriki dönemlerde bu giderlerin
indirilmesine yetecek kadar vergiye tabi gelir oluşacağının kuvvetle muhtemel olması gerekmekte ve işlemin bir işletme birleşmesinin parçası
olmaması veya borcun ilk muhasebeleştirilmesinden kaynaklanmamış olması halinde ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilir. Vergiye tabi
tüm geçici farklar, ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirilir. Ancak şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi sırasında ortaya çıkan, bir varlık veya
borcun ilk muhasebeleştirilmesi sırasında ortaya çıkan veya işletme birleşmesi niteliğinde olmayan işlemlerden kaynaklanan geçici farklar için
ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirilmez.
Vergi kanunlarına göre henüz kullanılmamış geçmiş yıl mali zararları ve vergi avantajları, ilerideki dönemde bunların mahsup edilmesine yeterli
olacak tutarda vergilendirilebilir gelir elde edileceğinin muhtemel olması halinde ertelenmiş vergi varlığı olarak muhasebeleştirilir.
Ertelenen vergi hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibariyle geçerli bulunan yasalaşmış vergi oranları
kullanılır.
Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenen vergi
varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır
(Not 35).
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal
olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması durumunda ertelenen vergi varlıkları ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden
mahsup edilir.
Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan gayrimenkullerin ve iştirak hisselerinin, kurucu senetlerinin, intifa senetlerinin ve
rüçhan haklarının satışından doğan kazancın %75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. İstisnadan yararlanmak için söz konusu
kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile işletmeden çekilmemesi ve satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci
takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı bu varlıklara ilişkin oluşan farkların %25’i geçici fark olarak dikkate
alınmıştır.
Grup firmalarından İhlas Gazetecilik tarafından satın alım yoluyla elde edilen "Türkiye" markası, şerefiyenin bir parçası olmakta olup, UMS 12
"Gelir Vergileri" standardına göre, yasal otorite tarafından markalar itfaya tabi tutulduklarından, diğer bir ifadeyle mali kârın hesaplanmasında
bir indirim kalemi olarak kabul edildiklerinden, geçici fark olarak değerlendirilmiş olup, ertelenmiş vergi yükümlülüğü olarak ertelenen vergiye
konu edilmiştir.
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Kiralamalar
Finansal Kiralama
Grup’a kiralanan varlığın mülkiyeti ile ilgili bütün risk ve faydaların devrini öngören finansal kiralamalar, finansal kiralamanın başlangıç
tarihinde, kiralamaya söz konusu olan varlığın gerçeğe uygun değeri ile kira ödemelerinin bugünkü değerinden küçük olanı esas alınarak
yansıtılmaktadır. Finansal kira ödemeleri kira süresi boyunca, her bir dönem için geriye kalan borç bakiyesine sabit bir dönemsel faiz
oranı üretecek şekilde anapara ve finansman gideri olarak ayrılmaktadır. Finansman giderleri dönemler itibariyle doğrudan gelir tablosuna
yansıtılmaktadır. Aktifleştirilen kiralanmış varlıklar, varlığın tahmin edilen faydalı ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır.
Operasyonel Kiralama
Kiraya veren tarafın kiralanan varlığın tüm risk ve menfaatlerini kendinde tuttuğu kiralamalar operasyonel kiralama olarak sınıflandırılmaktadır.
Operasyonel kira ödemeleri konsolide kapsamlı gelir tablosunda kira süresi boyunca doğrusal olarak gider kaydedilmektedir.
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı, Grup’un, personelinin "Basın Mesleğinde Çalışanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki Kanun ve
Türk İş Kanunu" uyarınca emekliye ayrılması veya en az bir yıllık hizmeti (basın personeli için en az 5 yıllık hizmet) tamamlayarak iş ilişkisinin
kesilmesi, askerlik hizmeti için çağrılması veya vefatı durumunda doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının
bilanço tarihine indirgenmiş değerini ifade eder (Not 24). Kıdem tazminatı yükümlülüklerinin indirgenmesi için aktüeryal değerleme yöntemi
kullanılmıştır. Bunun için de aktüeryal varsayımlar yapılmıştır. Bunlardan en önemlisi ise indirgemede kullanılan iskonto oranıdır.
İşten ayrılma sonrasında fayda yükümlülüklerini (kıdem tazminatı karşılıklarını) iskonto etmek için kullanılacak oran, bilanço tarihindeki yüksek
kaliteli kurumsal senetlere ilişkin piyasa getirilerine bakılarak belirlenir. Bu gibi senetler için derin bir piyasanın bulunmamasından dolayı,
devlet tahvillerinin (bilanço tarihindeki) piyasa getirileri (bileşik faiz oranları) dikkate alınarak reel faiz oranı kullanılmıştır. Diğer bir ifadeyle
enflasyonun etkisinden arındırılmış faiz oranı (reel faiz oranı) kullanılmaktadır (Not 24).
Bu çerçevede, iş kanununa tabi kuruluşların tüm personelinin emekliye ayrılması veya en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak iş ilişkisinin
kesilmesi, askerlik hizmeti için çağrılması veya vefatı durumunda doğacak gelecekteki olası yükümlülük tutarları için, aktüeryal yöntemle
"Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uluslararası Muhasebe Standardı"na (UMS 19) uygun olarak kıdem tazminatı karşılığı hesaplamış ve
ilişikteki konsolide finansal tablolarda muhasebeleştirmiştir.
Kıdem tazminatı karşılıklarının hesaplanmasında kullanılan varsayımlar Not 24’te açıklanmıştır.
Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
Karşılıklar ancak Grup’un geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü (yasal ya da yapısal) varsa, bu yükümlülük
sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden çıkarılma olasılığı mevcut (kuvvetle muhtemel) ise ve yükümlülüğün tutarı
güvenilir bir şekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara alınır.
Bir karşılığa ilişkin yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli harcamaların bir kısmının veya tamamının diğer bir tarafça tazmin edilmesi
beklendiği durumlarda, ilgili tazminat finansal tablolarda muhasebeleştirilir. Ancak ilgili tazminatın işletmenin yükümlülüğü yerine getirmesi
durumunda elde edileceğinin kuvvetle muhtemel olması gerekmektedir.
Karşılık ayrılmasında üç yöntemden biri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden ilki, paranın zaman değerinin önemli olması durumunda
uygulanmaktadır. Paranın zaman içindeki değer kaybı önem kazandığında karşılıklar ileride oluşması muhtemel giderlerin bilanço
tarihindeki indirgenmiş değeriyle yansıtılır. İndirgenmiş değer kullanıldığında, zamanın ilerlemesinden dolayı karşılıklarda meydana gelecek
artışlar faiz gideri olarak kaydedilir. Paranın zaman değerinin önemli olduğu karşılıklarda, tahmini nakit akışlarını belirlemede hiçbir risk ve
belirsizlik olmadığı varsayılarak, tahmin edilen nakit akışıyla aynı vadedeki devlet tahvillerine dayandırılan risksiz iskonto oranı kullanılarak
indirgenmektedir. İkinci yöntem ise, beklenen değer yöntemidir. Bu yöntem, karşılığın büyük bir küme ile ilgili veya çok sayıda olayla ilgili
olması durumunda kullanılmakta olup, yükümlülük tüm olası sonuçlar dikkate alınarak tahmin edilmektedir. Üçüncü yöntem ise, tek bir
yükümlülüğün veya olayın olması halinde gerçekleşmesi en muhtemel sonuç tahmin edilerek karşılığın finansal tablolara yansıtılmasıdır.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin
olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar finansal tablolara alınmayıp, şarta bağlı
yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilerek dipnotlarda açıklanır (Bkz. Not 22-23).
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Hasılat
Gelir, ekonomik faydanın işletmeye geleceğinin muhtemel olduğu ve gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebildiği zaman kaydedilmektedir.
Gelirler, indirimler, katma değer vergisi ve satış vergileri düşüldükten sonra net olarak gösterilmiştir. Gelirin oluşması için aşağıdaki kriterlerin
yerine gelmesi gerekmektedir.
Mal Satışı
Satılan malların riskinin ve faydasının alıcıya transfer olduğu ve gelir tutarının güvenilir bir şekilde hesaplanabildiği durumda gelir oluşmuş
sayılır. Net satışlar, indirimler ve komisyonlar düşüldükten sonraki faturalanmış satış bedelinden oluşmaktadır.
Grup’un özkaynak yöntemine göre konsolide ettiği müşterek yönetime tabi ortaklığının inşaat faaliyetinde hak ediş bedeli söz konusu
olmadığından, UMS 11 hükümleri uygulanmamakta olup, inşaat faaliyetlerine ilişkin gelir, UMS 18 "Hasılat" standardına göre ölçülmektedir.
UMS 18’de mal ve hizmet satışlarının finansal tablolara yansıtılması şartları belirtilmiş olup, bu şartlara uygun olarak inşaat gelirleri finansal
tablolara yansıtılmaktadır. Avans karşılığı yapılan satışlarda, mamul teslim edilip faturalanıncaya kadar risk Grup’ta kalmakta olup, mamul
teslim edilip faturalanıncaya kadar herhangi bir hasılat doğmamaktadır.
Hizmet Satışı
Hizmet satışından doğan gelir ölçülebilir bir tamamlanma derecesine ulaşıldığı zaman oluşmuş sayılır. Yapılan anlaşmadan elde edilecek
gelirin güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumlarda gelir, katlanılan giderlerin geri kazanılabilecek tutarı kadar kabul edilir.
Faiz
Tahsilatın şüpheli olmadığı durumlarda tahakkuk esasına göre gelir kazanılmış kabul edilir.
Temettü
Ortakların kâr payı alma hakkı doğduğu anda gelir kazanılmış kabul edilir.
Hasılat alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. Satışların vadeli yapılması durumunda, satış bedelinin nominal
tutarı ile gerçeğe uygun değeri (iskonto edilmiş değer) arasındaki fark, "UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme" Standardına
göre faiz geliri olarak muhasebeleştirilir.
Hizmet satışına ilişkin bir işlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda, işlemle ilgili hasılat işlemin bilanço tarihi
itibariyle tamamlanma düzeyi dikkate alınarak muhasebeleştirilir.
Bir hizmet işleminin tamamlanma düzeyi çeşitli yöntemler kullanılarak belirlenmektedir. İşlemin niteliğine göre, güvenilir biçimde ölçüm
sağlayan yöntem kullanılmaktadır. İşlemin niteliğine bağlı olarak bu yöntemler şunlardır:
a) yapılan işe ilişkin incelemeler.
b) bilanço tarihine kadar yapılan hizmetlerin verilecek toplam hizmetlere oranı.
c) işlemin tahmini toplam maliyetleri içinde bu güne kadar katlanılan maliyetlerin oranı.
Tahakkuk Etmemiş Finansman Gelirleri / Giderleri
Tahakkuk etmemiş finansman gelirleri / giderleri, vadeli satışlar ve alımların üzerinde bulunan finansal gelirler ve giderleri temsil eder. Bu
gelirler ve giderler, kredili satış ve alımların süresi boyunca, etkin faiz oranı yöntemi ile hesaplanır ve finansman gelir ve giderleri kalemi altında
gösterilir.
Borçlanma Maliyetleri
Bir özellikli varlığın satın alınması, inşaatı veya üretimi ile doğrudan ilişkisi kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili özellikli varlığın maliyetinin
bir unsuru olarak aktifleştirilir. Bu tür maliyetler güvenilebilir bir biçimde ölçülebilmeleri ve gelecekteki ekonomik yararlardan işletmenin
faydalanabilmesinin muhtemel olması durumunda, özellikli varlığın maliyetine dâhil edilir. Bunun dışındaki borçlanma maliyetleri oluştukları
dönemde gider olarak muhasebeleştirilir.
Takip eden dönemlerde, iskonto edilmiş değer ile finansal tablolarda gösterilir, sağlanan nakit girişi ile geri ödeme değeri arasındaki fark, gelir
tablosunda borçlanma süresi boyunca giderleştirilir.
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Hisse Başına Kazanç
Hisse başına kazanç, net dönem kârından veya zararından adi hisse senedi sahiplerine isabet eden kısmın, dönem içindeki ağırlıklı ortalama
adi hisse senedi sayısına bölünmesiyle hesaplanmıştır. Dönem içinde dolaşımda bulunan hisse adedinin ağırlıklı ortalaması kaynaklarda bir
artış oluşturmadan basılan hisseler (bedelsiz) göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.
Finansal Araçlar
Finansal Araçların Kayda Alınması ve Kayıttan Çıkarılması
Grup, finansal aktif veya finansal pasifleri sadece ve sadece finansal enstrümanın sözleşmesine taraf olduğu takdirde bilançosuna
yansıtmaktadır. Grup finansal aktifi veya finansal aktifin bir kısmını sadece ve sadece söz konusu varlıkların konu olduğu sözleşmeden doğan
hakları üzerindeki kontrolünü kaybettiği zaman kayıttan çıkartır. Grup finansal pasifi sadece ve sadece sözleşmede tanımlanan yükümlülüğü
ortadan kalkar, iptal edilir veya zaman aşımına uğrar ise kayıttan çıkartır.
Finansal araçların gerçeğe uygun değeri
Gerçeğe uygun değer, bir finansal aracın bilgili ve istekli taraflar arasındaki bir cari işlemde, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şartlar
altında el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir.
Finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerleri, Grup tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemleri kullanılarak
belirlenmiştir. Ancak, gerçeğe uygun değer tahmininde piyasa verilerinin yorumlanmasında takdir kullanılır. Sonuç olarak, burada sunulan
tahminler, Grup’un cari bir piyasa işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir.
Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, gerçeğe uygun değeri belirlenebilen finansal araçların gerçeğe uygun değerlerinin tahmininde kullanılmıştır:
Finansal Varlıklar
Dönem sonu kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin gerçeğe uygun değerlerinin, kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir.
Bu tür finansal araçlardan ortaya çıkan kur farkı gider / gelirleri, finansal gider / gelir hesabında raporlanmaktadır.
Kasa ve banka (mevduatlar dahil), maliyet bedeli ile gösterilen finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin, kısa vadeli olmaları ve alacak
kayıplarının ihmal edilebilir olması dolayısıyla kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir.
Kasa ve vadesiz mevduatta yer alan dövizli bakiyelerin değerlenmesi sonucu ortaya çıkan kur farkı gider / gelirleri, finansal gider / gelir
hesabında raporlanmaktadır. Vadeli mevduat (blokeli ve blokesiz) tutarı, etkin faiz yöntemine göre değerlenmekte olup, kazanç ve kayıplar,
finansal gider / gelir hesabında raporlanmaktadır. Yatırım fonlarına ilişkin kazanç ve kayıplar, menkul kıymet satış kârı / zararı olarak finansal
gider / gelir hesabında raporlanmaktadır.
Menkul kıymet yatırımlarının gerçeğe uygun değerleri bilanço tarihindeki piyasa fiyatları esas alınarak tahmin edilmiştir.
Ticari alacaklar, etkin faiz yöntemine göre değerlenmekte olup, doğan kazanç ve kayıplar, satışlar ve finansman gider / geliri ile
ilişkilendirilmektedir.
Finansal Yükümlülükler
Kısa ve uzun vadeli banka kredileri, itfa edilmiş maliyet değerleri üzerinden gösterilmiştir. Döviz cinsinden olan uzun vadeli krediler dönem
sonu kurlarından çevrilir ve bundan dolayı gerçeğe uygun değerleri kayıtlı değerlerine yaklaşmaktadır.
Ticari borçlar, itfa edilmiş maliyet değerleri üzerinden gösterilmiştir. UMS 1 gereği olarak, ticari borçlar, işletmenin normal faaliyet dönemi
içinde kullanılan işletme sermayesinin bir parçası olması nedeniyle, bilanço tarihinden itibaren on iki aydan daha uzun bir sürede ödenecek
olsalar bile kısa vadeli olarak sınıflandırılmaktadırlar.
Grup’un finansal borcunu raporlama dönemi sonrası en az oniki ay içinde yeniden finanslamayı veya döndürmeyi planlaması ve tercih etmesi
durumunda, bu borç kısa dönemde ödenecek olsa bile, uzun vadeli olarak sınıflanır. Ancak borcun yeniden finansmanı veya döndürülmesi
işletmenin tercihi değilse (örneğin, yeniden finansman sözleşmesinin mevcut olmaması), yeniden finansman olasılığı dikkate alınmaz ve borç
kısa vadeli olarak sınıflanır.
Ticari ve finansal borçlar etkin faiz yöntemine göre değerlenmekte olup, doğan kazanç ve kayıplar, satışların maliyeti ve finansman gider /
geliri ile ilişkilendirilmektedir.
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UMS 39 "Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme" standarına göre finansal varlıklar dört grup olarak, finansal yükümlülükler iki grup
olarak sınıflandırılmaktadır. Finansal varlıklar; gerçeğe uygun değer (GUD) farkı gelir tablosuna yansıtılan, vadeye kadar elde tutulacak,
krediler ve alacaklar ile satılmaya hazır değerleri içermektedir. Finansal yükümlülükler ise, gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan
ve diğer finansal yükümlülükler olmak üzere iki grup olarak sınıflandırılmaktadır.
Gerçeğe uygun değer ölçümleri, her bir finansal varlık ve borçla ilgili muhasebe politikalarında açıklanmış olup, herhangi bir değerleme işlemi
gerektiren başka bir olay yoktur. Kasa ve bankaların, defter değerleri gerçeğe uygun değere yakın olduğu kabul edilmektedir.
Finansal Risk Yönetimi
Tahsilat Riski
Grup’un tahsilat riski genel olarak ticari alacaklarından dolayı sözkonusu olabilmektedir. Ticari alacaklar, Grup yönetimince geçmiş
tecrübeleri ile birlikte piyasa koşulları ışığında değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrılmaktadır. Rapor tarihine kadar
oluşan şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmıştır (Not 39).
Kur Riski
Kur riski herhangi bir finansal enstrümanın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak değişmesinden doğmaktadır. Grup’un işletme,
yatırım ve finansal faaliyetlerinden doğan dövizli işlemlerinin rapor tarihi itibariyle bakiyeleri Not 38’de açıklanmıştır. Grup’un 31.12.2011
tarihi itibariyle net döviz pozisyonu (-) olduğu için, kurların TL lehine arttığı durumlarda (TL’nin yabancı paralar karşısında değer kaybettiği
durumlarda), yabancı para riski oluşmaktadır (Not 39).
Likidite Riski
Likidite riski, bir işletmenin finansal araçlara ilişkin taahhütlerini yerine getirmek için fon temininde güçlükle karşılaşma riskini ifade eder. Grup
aktif ve pasiflerinin vadesel dağılımını dengeleyerek likidite riskini yönetmektedir (Not 39).
İlişkili Taraflar
UMS 24 "İlişkili Tarafların Açıklamaları Standardı"; hissedarlık, sözleşmeye dayalı haklar, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı doğrudan
ya da dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluşlar, ilişkili kuruluş olarak tanımlar. İlişkili kuruluşlara aynı
zamanda sermayedarlar ve Grup yönetimi de dahildir. İlişkili kuruluş işlemleri, kaynakların ve yükümlülüklerin ilişkili kuruluşlar arasında bedelli
veya bedelsiz olarak transfer edilmesini içermektedir.
Bu finansal tablolar açısından Grup’un ortakları ve Grup ile dolaylı sermaye ilişkisinde olan firmalar, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey
yöneticiler ile diğer kilit yönetici personeller "ilişkili taraflar" olarak tanımlanmaktadır. Kilit yönetici personel, Grup’un, (idari ya da diğer)
herhangi bir yöneticisi de dahil olmak üzere, faaliyetlerini planlama, yönetme ve kontrol etme yetki ve sorumluluğuna doğrudan veya dolaylı
olarak sahip olan kişileri kapsamaktadır (Not 37).
Olağan faaliyetler nedeniyle ilişkili taraflarla yapılan işlemler genel olarak piyasa koşullarına uygun fiyatlarla gerçekleştirilmiştir. Grup’un
doğrudan veya dolaylı olarak ilişki içinde olduğu şirketler aşağıdaki gibidir:
İlişkili Şirket Unvanları
1) İhlas Holding A.Ş. (İhlas Holding)
2) İhlas Ev Aletleri İmalat San.Tic. A.Ş. (İhlas Ev Aletleri)
3) İhlas Pazarlama A.Ş. (İhlas Pazarlama)
4) Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (Kristal Kola)
5) İhlas Madencilik A.Ş. (İhlas Madencilik)
6) Kuzuluk Kapl. İnş. Tur. Sağ. Petr.Ür.Tic.A.Ş. (Kuzuluk Kaplıcaları)
7) İhlas Net A.Ş. (İhlas Net)
8) İhlas Motor A.Ş. (İhlas Motor)
9) Bisan Bisiklet Moped Oto. San. Tic. A.Ş. (Bisan)
10) Bisiklet Pazarlama ve Tic. A.Ş. (Bispa)
11) İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. (İhlas Yapı)
12) Kıbrıs Bürosu
13) Mir İç ve Dış Tic. Maden San. Ltd. Şti. (Mir Maden)
14) Detes Enerji Üretim A.Ş. (Detes Enerji)
15) Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (Armutlu Tatil Köyü)
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16) İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. Ortak Girişimi 2 (Ortak Girişim-2)
17) İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. Ortak Girişimi 3 (Ortak Girişim-3)
18) İhlas Genel Antrepo Nakliyat ve Tic.A.Ş. (İhlas Antrepo)
19) Buryal Bursa Yalova Enerji Dağıtım Ltd.Şti. (Bur-yal)
20) Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş. (Tasfiye Halinde İhlas Finans)
21) Kia İhlas Motor San ve Tic. A.Ş. (Kia İhlas Motor)
22) İhlas Dış Ticaret A.Ş. (İhlas İnşaat Yapı Taahhüt ve Tic. A.Ş.) (İhlas Dış Ticaret)
23) İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Tic.A.Ş. (İhlas İnşaat Proje)
24) İhlas Enerji Üretim Dağıtım ve Tic. A.Ş. (İhlas Enerji)
25) İhlas Net Ltd. Şti. (İhlas Net Ltd)
26) İhlas Mining Ltd. Şti.
27) İhlas Kimya San. Ltd. Şti. (İhlas Kimya)
28) İhlas Oxford Mortgage İnş.ve Tic. A.Ş. (İhlas Oxford)
29) Detes Maden Enerji ve Çevre Tek. Sis. Ltd. Şti. (Detes Maden Ltd)
30) Doğu Yatırım Holding A.Ş. (Doğu Yatırım)
31) Swiss PB AG
32) İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş. (Pazarlama Yatırım Holding)
33) İhlas İnşaat Holding A.Ş. (İnşaat Holding)
34) Kristal Gıda Dağ. Paz. ve Tic. A.Ş. (Kristal Gıda)
35) İhlas Meşrubat Üretim ve Pazarlama A.Ş. (İhlas Meşrubat)
36) İhlas Zahav Otomotiv A.Ş. (İhlas Zahav)
37) Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş. (Şifa Yemek)
38) KPT Lojistik Taşımacılık Tur. Rek. Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş. (KPT Lojistik)
39) Tasfiye Halinde İhlas Barter A.Ş. (İhlas Barter)
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, işletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder. UMS 10,
"Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara İlişkin Uluslararası Muhasebe Standardı" hükümleri uyarınca bilanço tarihi itibarıyla söz konusu olayların
var olduğuna ilişkin yeni deliller olması veya ilgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda ve bu olaylar finansal tabloların
düzeltilmesini gerektiriyorsa, Grup konsolide finansal tablolarını yeni duruma uygun şekilde düzeltmektedir. Söz konusu olaylar finansal
tabloların düzeltilmesini gerektirmiyorsa Grup söz konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır (Bkz. Not 40).
Nakit Akım Tablosu
Nakit akım tablosu açısından, nakit; işletmedeki nakit ile vadesiz mevduatı kapsar. Nakit benzerleri ise, tutarı belirli bir nakde kolayca
çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan yatırımlardır. Nakit benzerleri, kısa vadeli nakit
yükümlülükler için elde bulundurulan ve yatırım amacıyla veya diğer amaçlarla kullanılmayan varlıklardır. Bir varlığın nakit benzeri olarak kabul
edilebilmesi için, değeri kesinlikle saptanabilen bir nakde dönüştürülebilmesi ve değerindeki değişim riskinin ise önemsiz olması şarttır. Buna
göre, vadesi 3 ay veya daha az olan yatırımlar nakit benzeri yatırım olarak kabul edilir. Özsermayeyi temsil eden menkul kıymetlere yapılan
yatırımlar, özünde nakit benzerleri olmadıkça, nakit benzeri olarak kabul edilmez (örneğin, vadesine kısa bir süre kala iktisap edilen ve
üzerinde belirli bir itfa tarihi bulunan imtiyazlı hisse senetleri).
		
Kasa		
Banka		
Diğer hazır değerler		
Vadesi bilanço gününde dolan çekler		
Toplam		

31.12.2011		
1.034.447		
8.273.322		
57.156		
720.940		
10.085.865		

31.12.2010
778.982
27.884.623
34.770
417.477
29.115.852

Grup, net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasını değişen şartlara göre yönlendirme yeteneği
hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere nakit akım tablolarını düzenlemektedir.
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Grup’un faaliyet alanına giren konulardan kaynaklanan nakit akımlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği yatırım
faaliyetlerinden nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları
ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.
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Faaliyet Bölümlerine Göre Raporlama
Faaliyet bölümü, bir işletmenin;
(a) Hasılat elde edebildiği ve harcama yapabildiği (aynı işletmenin diğer kısımları ile yapılan işlemlere ilişkin hasılat ve giderler de dahil olmak
üzere) işletme faaliyetlerinde bulunan,
(b) Faaliyet sonuçlarının, bölüme tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümün performansının değerlendirilmesi amacıyla
işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili mercii tarafından düzenli olarak gözden geçirildiği ve
(c) Hakkında ayrı finansal bilgilerin mevcut olduğu bir kısmını ifade etmektedir.
Raporlanabilir Bölümler
Grup, her bir faaliyet bölümüne ilişkin aşağıdaki bilgileri ayrı olarak raporlar:
(i) Yukarıdaki paragraflara (a, b ve c paragrafları) uygun olarak belirlenmiş olanları veya ilgili bölümlerin iki veya daha fazlasının bir araya
getirilmesinden elde edilen sonuçları ve
(ii) aşağıdaki sayısal alt sınırlar maddesinde sunulan eşik değerleri geçenleri, ayrı olarak raporlamaktadır.
Sayısal Alt Sınırlar
Grup, aşağıdaki sayısal alt sınırlarından herhangi birini karşılayan faaliyet bölümüne ilişkin bilgiyi ayrı raporlar:
(a) İşletme dışı müşterilere yapılan satışlar ve bölümler arası satışlar veya transferler de dahil olmak üzere, raporlanan hasılatının, işletme içi ve
dışı tüm faaliyet bölümlerinin toplam hasılatının yüzde 10’unu veya daha fazlasını oluşturması,
(b) Raporlanan kârının veya zararının mutlak tutarının, zarar bildirmemiş olan tüm faaliyet bölümlerinin birleştirilerek raporlanmış kârının ve
zarar bildirmiş olan tüm faaliyet bölümlerinin birleştirilerek raporlanmış zararının mutlak rakamlarla, yüzde 10’u veya daha fazlası olması,
(c) Varlıklarının, tüm faaliyet bölümlerinin toplam varlıklarının yüzde 10’u veya daha fazlası olması.
E. Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları ile Belirsizliklerin Kaynakları
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin
açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını
gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe, diğer faktörler ile o günün koşullarıyla gelecekteki
olaylar hakkında makul beklentiler dikkate alınarak sürekli olarak değerlendirilir. Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin mevcut olaylar ve
işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar, varsayımlarından farklılık gösterebilir.
Grup’un konsolide finansal tablolarını hazırlarken kullandığı önemli tahminler ve varsayımlara aşağıdaki dipnotlarda yer verilmiştir:
Not 2 / D
Not 10 ve 39 / E
Not 13
Not 2 / D, 17,18,19
Not 20
Not 22-23
Not 24
Not 35 / B

Gerçeğe uygun değerlerin belirlenmesi
Ticari alacaklar değer düşüklüğü karşılığı
Stoklar değer düşüklüğü karşılığı
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri ve değer düşüklüğü karşılıkları
Şerefiye değer düşüklüğü karşılıkları
Dava ve diğer borç karşılıkları
Kıdem tazminatı karşılığı
Ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülükleri

Bilanço tarihinde, gelecek raporlama döneminde varlık ve yükümlülükler üzerinde önemli düzeltmelere neden olabilecek belirli bir risk
taşıyan ve gelecek dönem ile ilgili olan varsayımlar ve hesaplanma belirsizliğinin kaynakları aşağıda açıklanmıştır.
a)Grup, belirlenmiş olan muhasebe politikaları çerçevesinde, sınırsız faydalı ömüre sahip maddi olmayan duran varlıklar ve şerefiye kayıtlı
değerlerini, yıllık olarak veya şartların değer düşüklüğünü veya iptalini işaret ettiği durumlarda değer düşüklüğü testine tabi tutmaktadır.
Sınırsız faydalı ömüre sahip maddi olmayan duran varlıklar ve şerefiye kayıtlı değerlerini geri kazanılabilir değeri ile karşılaştırılarak değer
düşüklüğü testine tabi tutulmuştur. Geri kazanılabilir değer, kullanım değeri hesaplamaları temel alınarak belirlenmiştir.
b)Ertelenmiş vergi, ileriki yıllarda vergilendirilebilir gelirin oluşmasının muhtemel olduğunun tespiti halinde kayıtlara alınmaktadır.
Vergilendirilebilir gelirin oluşmasının muhtemel olduğu durumlarda, ertelenmiş vergi aktifi taşınan ve kullanılmayan birikmiş zararlar
ile her türlü indirilebilir geçici farklar üzerinden hesaplanmaktadır. Grup, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle taşınan vergi zararlarını tekrar
gözden geçirmiştir.
c)Faydalı ömürlerin belirlenmesi, şüpheli alacak karşılığının belirlenmesi (Not 10 ve 39/E), dava ve diğer borç karşılıklarının hesaplanması
(Not 22-23) ve kıdem tazminatı karşılığının hesaplanması (Not 24) sırasında da yönetim tarafından bazı varsayımlar ve öngörüler kullanılmıştır.
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Not 3 - İşletme Birleşmeleri
01.01-31.12.2011: Yoktur.
01.01-31.12.2010: Holding Yönetim Kurulu’nun 13.12.2010 tarihinde yapılan toplantısında, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız
Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin 30.09.2010 tarihli veriler esas alınarak "Gelecekteki Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Yöntemi"ne göre
hazırlanan raporu dikkate alınarak, Ana ortağı İhlas Holding’in Promaş’ta sahip olduğu hisselerinden, %38,57'sine isabet eden 1.195.745
TL nominal değerli hisselerini toplam 2.688.490 TL bedelle, yine aynı şirkette ilişkili firmalardan İhlas Pazarlama'nın sahip olduğu hisselerden
%58,23'üne isabet eden 1.805.005 TL nominal değerli payların 4.058.880 TL bedelle satın alınmasına karar verilmiş olup, buna ilişkin
şerefiye hesaplaması şöyledir;
		
Özkaynak Tutarından
İktisap Tarihi
İştirak Oranına Düşen Pay
Maliyeti
Şerefiye
Holding’in iktisap ettiği %96,8’lik
Promaş hisselerinden kaynaklanan şerefiye
14.12.2010
731.809
6.747.370
6.015.561
İktisaptan kaynaklanan tanımlanabilir varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibidir:
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar (kısa ve uzun vadeli)
Diğer alacaklar (kısa ve uzun vadeli)
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
Maddi duran varlıklar
Ertelenen vergi varlığı
Ticari borçlar (kısa ve uzun vadeli)
Kıdem tazminatı karşılıkları
Ertelenen vergi yükümlülüğü
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülükler
İktisap edilen net varlıkların gerçeğe uygun değeri
İktisap edilen net varlıkların gerçeğe uygun değerinde iştirak oranına düşen pay (%96,8) (1)
İktisap tutarı (Satın alım bedeli) (2)
Şerefiye (2-1)

92.814
3.246.350
178.156
64.212
390.151
106.102
458.139
(2.964.123)
(502.125)
(9.690)
(303.985)
756.001
731.809
6.747.370
6.015.561

Yine, Holding Yönetim Kurulu’nun 13.12.2010 tarihinde yapılan toplantısında, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri
A.Ş.’nin 30.09.2010 tarihli veriler esas alınarak, "Gelecekteki Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Yöntemi"ne göre hazırlanan raporu dikkate
alınarak, Ana ortağı İhlas Holding’in İhlas Medya’da sahip olduğu hisselerinden, %25'ine isabet eden 562.500 TL nominal değerli hisselerini
toplam 723.080 TL bedelle, yine aynı şirkette ilişkili firmalardan İhlas Pazarlama'nın sahip olduğu hisselerden %74'üne isabet eden
1.665.000 TL nominal değerli payların 2.140.330 TL bedelle satın alınmasına karar verilmiş olup, buna ilişkin şerefiye hesaplaması şöyledir;
		
İktisap Tarihi
Holding’in iktisap ettiği %99’luk
İhlas Medya hisselerinden kaynaklanan şerefiye
14.12.2010

Özkaynak Tutarından
İştirak Oranına Düşen Pay

Maliyeti

Şerefiye

1.334.970

2.863.410

1.528.440

İktisaptan kaynaklanan tanımlanabilir varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibidir:
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar (kısa ve uzun vadeli)
Diğer dönen varlıklar
Maddi duran varlıklar
Ertelenen vergi varlığı
Ticari borçlar (kısa ve uzun vadeli)
Kıdem tazminatı karşılıkları
Ertelenen vergi yükümlülüğü
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülükler
İktisap edilen net varlıkların gerçeğe uygun değeri
İktisap edilen net varlıkların gerçeğe uygun değerinde iştirak oranına düşen pay (%99) (1)
İktisap tutarı (Satın alım bedeli) (2)
Şerefiye (2-1)

157.754
3.440.149
471.376
2.002
36.936
(2.668.854)
(7.383)
(8.925)
(74.600)
1.348.455
1.334.970
2.863.410
1.528.440
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Not 4 - İş Ortaklıkları
Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar
Grup’un özkaynak yöntemine göre konsolidasyona dahil ettiği, arsa satış karşılığı gelir paylaşımı işini ortak girişim olarak müştereken ikmal
etmek için adi ortaklık olarak kurulmuş olan "İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yayın Holding A.Ş. ve İhlas Pazarlama A.Ş. Ortak Girişimi" (Ortak
Girişim-4) ünvanlı müşterek yönetime tabi ortaklığına ait etkin iştirak oranı %45 olup, bu ortaklığa ait özet finansal bilgiler aşağıdaki gibidir:
31.12.2011
68.566.756
189
68.566.945
48.703.795
72.880
19.790.270
68.566.945
19.795.370

Cari / dönen varlıklar
Cari olmayan / duran varlıklar
Toplam varlıklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Özkaynaklar
Toplam kaynaklar
Net dönem kâr / zarar

31.12.2010
37.282.020
21.740.856
59.022.876
1.408.790
57.619.186
(5.100)
59.022.876
(105.100)

Söz konusu bu ortaklık, Emlak Pazarlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş.’nin, İstanbul, Bahçeşehir, Ispartakule 2'nci Bölge 3'ncü
kısım 543 Ada 1 Parseldeki arsa üzerinde, imzalamış olduğu arsa karşılığı gelir paylaşımı inşaat projesi işi ile ilgili sözleşmedeki hak ve
yükümlülüklerini devralmıştır. Grup’un "BİZİMEVLER-3" olarak adlandırdığı bu projede, 120.170 metrekare konut ve ticaret inşaat alanı
bulunmaktadır. 31.12.2011 tarihi itibariyle söz konusu proje tamamlanmış olup, projedeki toplam 680 dairenin 438 tanesi faturalanarak
müşterilerine teslim edilmiştir. Projede ayrıca inşaatı tamamlanmış 1 adet işyeri bulunmaktadır.
Not 5 - Faaliyet Bölümlerine Göre Raporlama
01 Ocak - 31 Aralık 2011 Dönemi:
Gazetecilik ve
Haber
Matbaa İşleri
Ajanslığı
80.268.189
28.164.329
(71.763.395)
(25.615.337)
8.504.794
2.548.992
(14.647.587)
(4.670.320)

TV
Hizmetleri
21.616.444
(15.734.277)
5.882.167
(8.917.323)

Fuar ve
Dergi
9.408.956
(5.630.233)
3.778.723
(3.711.481)

Reklam
Ajanslığı
25.536.046
(25.241.154)
294.892
(131.705)

672.782
(329.297)
343.485
(3.608.471)

239.612

491.299

197.776

33.393

1.653.700

(475.773)

4.686.688

(615.187)
(2.496.903)

(747.218)
(3.291.075)

(583.416)
(318.398)

(81.053)
115.527

(130.751)
(1.742.037)

-

(2.890.224)
(12.061.597)

-

-

-

-

8.902.946

-

8.902.946

58.815

(105.250)

97.630

31.622

1.461.033

(2.438.088)
22.825.893

(3.396.325)
11.269.511

(220.768)
5.293.372

147.149
5.143.032

8.621.942
66.308.225

(12.935.040)

4.110.255
343.794.230

12.085.475

10.946.115

3.353.844

2.395.820

10.273.256

(12.935.040)

63.640.993

Satış Gelirleri (net)
Satış Maliyetleri (-)
Brüt Kâr / Zarar
Faaliyet Giderleri (-)
Diğer Faaliyetlerden
Gelir ve Kârlar
2.546.681
Diğer Faaliyetlerden
Gider ve Zararlar (-)
(732.599)
Faaliyet Kâr / Zarar
(4.328.711)
Özkaynak Yönt. Değ.
Yat. Kâr / Zararındaki Paylar
Finansal gelirler /
(Giderler), net
5.725.056
Sürdürülen Faaliyetler
Vergi Öncesi
Kâr / Zarar
1.396.345
Toplam varlıklar
245.889.237
Toplam
yükümlülükler
37.521.523

Diğer

Grup içi
Grup
Eliminasyonları
Toplamı
(12.526.210) 153.140.536
10.359.970 (133.953.723)
(2.166.240) 19.186.813
2.642.013
(33.044.874)

7.268.906

Grup’a ait satış gelirinin (net) dağılımı aşağıdaki gibidir:

Satış Gelirleri (net)
Grup içi
Grup Dışı

Gazetecilik ve
Matbaa İşleri

Haber
Ajanslığı

TV
Hizmetleri

Fuar ve
Dergi

Reklam
Ajanslığı

Diğer

Grup
Toplamı

80.268.189
1.749.286
78.518.903

28.164.329
456.689
27.707.640

21.616.444
9.651.207
11.965.237

9.408.956
428.797
8.980.159

25.536.046
25.536.046

672.782
240.231
432.551

165.666.746
12.526.210
153.140.536
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01 Ocak - 31 Aralık 2010 Dönemi:
Gazetecilik ve
Matbaa İşleri
70.398.199
(58.514.495)
11.883.704
(17.103.807)

1.774.182
(456.449)
1.317.733
(4.049.032)

Grup içi
Eliminasyonları
(2.391.524)
832.346
(1.559.178)
1.670.594

Grup
Toplamı
110.602.460
(89.702.490)
20.899.970
(28.260.698)

200.250

1.580.183

(133.580)

9.807.190

(892)
231.446

(63.227)
401.435

(2.288.256)
(3.439.372)

22.164
-

(2.784.832)
(338.370)

-

-

-

(50.070)

-

(50.070)

(199.887)

(530.214)

(26.383)

1.222.957

-

6.449.816

848.980
21.678.543
11.080.855

(298.768)
8.275.551
5.748.595

375.052
4.713.191
2.420.852

(2.266.485)
68.640.772
16.740.983

(5.514.629)
(5.514.629)

6.061.376
342.508.308
67.701.198

Gazetecilik ve
Matbaa İşleri

Haber
Ajanslığı

TV
Hizmetleri

Fuar ve
Dergi

Diğer

Grup
Toplamı

70.398.199
1.047.540
69.350.659

24.762.318
391.006
24.371.312

8.082.047
751.000
7.331.047

7.977.238
129.196
7.848.042

1.774.182
72.782
1.701.400

112.993.984
2.391.524
110.602.460

Satış Gelirleri (net)
Satış Maliyetleri (-)
Brüt Kâr / Zarar
Faaliyet Giderleri (-)
Diğer Faaliyetlerden
Gelir ve Kârlar
6.928.297
Diğer Faaliyetlerden
Gider ve Zararlar (-)
(288.940)
Faaliyet Kâr / Zarar
1.419.254
Özkaynak Yöntemiyle
Değerlenen Yatırımların
Kâr / Zararlarındaki Paylar
Finansal gelirler /
(Giderler), net
5.983.343
Sürdürülen Faaliyetler
Vergi Öncesi Kâr / Zarar 7.402.597
Toplam varlıklar
244.714.880
Toplam yükümlülükler
37.224.542

Haber
Ajanslığı
24.762.318
(22.124.353)
2.637.965
(2.348.611)

TV
Hizmetleri
8.082.047
(4.450.932)
3.631.115
(3.705.623)

Fuar ve
Dergi
7.977.238
(4.988.607)
2.988.631
(2.724.219)

925.194

306.846

(165.681)
1.048.867

Diğer

Grup’a ait satış gelirinin (net) dağılımı aşağıdaki gibidir:

Satış Gelirleri (net)
Grup içi
Grup Dışı
Not 6 - Nakit ve Nakit Benzerleri

Kasa
- Türk lirası
- Yabancı para
Banka
- Vadesiz mevduatlar
- Türk lirası
- Yabancı para
- Vadeli mevduatlar
- Blokeli vadeli mevduat
- Blokesiz vadeli mevduat
- Repo
- Likit fon
Diğer Hazır Değerler
Vadesi Bilanço Gününde Dolan Çekler
Toplam
Not 7 - Finansal Yatırımlar
Kısa ve Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar
31.12.2011: Yoktur (31.12.2010: Yoktur).

31.12.2011
1.034.447
450.270
584.177
8.273.322
2.632.706
1.161.002
1.471.704
5.640.616
5.002.192
314.000
324.424
57.156
720.940
10.085.865

31.12.2010
778.982
566.603
212.379
27.884.623
1.587.455
771.224
816.231
26.297.168
20.934.300
4.853.745
509.123
34.770
417.477
29.115.852
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Not 8 - Finansal Borçlar
31.12.2011
3.796.722
154.401
3.642.321
3.541.907
39.073
3.502.834

Kısa Vadeli Finansal Borçlar
Banka kredileri
Finansal kiralama işlemleri
Uzun Vadeli Finansal Borçlar
Banka kredileri
Finansal kiralama işlemleri

31.12.2010
3.238.050
119.566
3.118.484
2.841.906
68.244
2.773.662

a) Banka Kredileri
31.12.2011		
Para Birimi
Kısa vadeli krediler
TL
TL
Toplam Kısa Vadeli Krediler
Uzun vadeli krediler
TL
Toplam Uzun Vadeli Krediler

Uygulanan Faiz Oranı		
Minimum
Maksimum
Vade
9,25%
18,00%
3 aya kadar
9,25%
18,00%
3 ile 12 ay arası

31.12.2010		
Para Birimi
Kısa vadeli krediler
TL
TL
Toplam Kısa Vadeli Krediler
Uzun vadeli krediler
TL
Toplam Uzun Vadeli Krediler

Uygulanan Faiz Oranı		
Minimum
Maksimum
Vade
9,25%
18,00%
3 aya kadar
9,25%
18,00%
3 ile 12 ay arası

15,60%

15,60%

15,60%

15,60%

1-5 yıl arası

1-5 yıl arası

TL Cinsinden
Tutarı
41.903
112.498
154.401
39.073
39.073
TL Cinsinden
Tutarı
33.429
86.137
119.566
68.244
68.244

Banka kredilerinin itfa edilmiş değerleri ile sözleşme değerleri Not 39-F’de sunulmuştur.
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle vade analizi aşağıda sunulmuştur:
3 aya kadar
3 ile 12 ay arası
1 ile 5 yıl arası
Toplam
b) Finansal Kiralama İşlemleri
		
Para Birimi
Vade
		
Kısa Vadeli Finansal Kiralama Borçları
TL
3 aya kadar
USD
3 aya kadar
AVRO
3 aya kadar
TL
3 ile 12 ay arası
USD
3 ile 12 ay arası
AVRO
3 ile 12 ay arası
Toplam Kısa Vadeli Finansal Kiralama Borçları 			
USD
1 ile 5 yıl arası
AVRO
1 ile 5 yıl arası
Toplam Uzun Vadeli Finansal Kiralama Borçları 			

31.12.2011
41.903
112.498
39.073
193.474

31.12.2010
33.429
86.137
68.244
187.810

31.12.2011
TL Cinsinden
Tutarı
211.750
850.783
735.769
1.844.019
3.642.321
1.844.118
1.658.716
3.502.834

31.12.2010
TL Cinsinden
Tutarı
156.610
664.405
505.773
1.791.696
3.118.484
1.013.432
1.760.230
2.773.662

Uzun vadeli finansal kiralama borçlarının 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle vade analizi aşağıda sunulmuştur:
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2012
2013
2014
2015
2016
Toplam

31.12.2011
1.562.814
1.217.820
649.184
73.016
3.502.834

31.12.2010
2.157.774
328.718
287.170
2.773.662

Not 9 - Diğer Finansal Yükümlülükler
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle itfa edilmemiş banka kredileri aşağıda sunulmuştur.
Kısa Vadeli Diğer Finansal Yükümlülükler
İtfa Edilmemiş Banka Kredileri
- Türk Lirası
- Yabancı Para
Uzun Vadeli Diğer Finansal Yükümlülükler
Toplam

31.12.2011
1.968.805
1.968.805
1.968.805
1.968.805

31.12.2010
1.970.865
1.970.865
1.970.865
1.970.865

31.12.2011 ve 31.12.2010 tarihleri itibariyle, itfa edilmemiş banka kredileri rotatif kredilerden oluşmaktadır.
Not 10 - Ticari Alacak ve Borçlar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (1)
-Ticari alacakların brüt tutarı
-Şüpheli ticari alacaklar
-Eksi: İlişkili taraflardan ticari alacaklar reeskontu
-Eksi: Şüpheli alacak karşılığı (2)
Diğer ticari alacaklar
-Alıcılar
-Vadeli çekler ve alacak senetleri
-Şüpheli ticari alacaklar
-Eksi: Ticari alacaklar reeskontu
-Eksi: Şüpheli alacak karşılığı (2)
Toplam
(1)
(2)

31.12.2011
26.906.905
29.128.223
112.307
(2.221.318)
(112.307)
42.682.432
22.296.280
22.022.344
12.256.238
(1.998.356)
(11.894.074)
69.589.337

31.12.2010
8.748.375
9.336.464
(588.089)
56.864.776
32.500.597
25.572.078
10.351.477
(2.085.035)
(9.474.341)
65.613.151

31.12.2011
(9.474.341)
341.409
(2.873.449)
(12.006.381)

31.12.2010
(7.367.356)
(1.078.336)
1.167.598
(2.196.247)
(9.474.341)

Detayı Not 37’de açıklanmıştır.
Şüpheli ticari alacak karşılığı ile ilgili dönem başı ve dönem sonu mutabakatı aşağıdaki gibidir:

1 Ocak itibariyle bakiye
Yeni iktisaplardan gelen dönem başı karşılıklar
Dönem içinde konusu kalmayan karşılıklar
Dönem içinde ayrılan karşılık tutarı
Dönem sonu itibariyle bakiye

Vadesi geçmiş olduğu halde değer düşüklüğü karşılığı ayrılmayanlar ve vadesi geçmiş olup değer düşüklüğü karşılığı ayrılanlar ile ilgili
yaşlandırma analizi ve ayrılan karşılıklar Not 39-E’de detaylı olarak açıklanmıştır.
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İlişkili taraflara ticari borçlar (3)
-Ticari borçlar brüt tutarı
-Eksi: İlişkili taraflara ticari borçların reeskontu
Diğer ticari borçlar
-Satıcılar brüt tutarı
-Vadeli çekler ve borç senetleri brüt tutarı
-Eksi: Ticari borçlar reeskontu
Toplam
(3)

31.12.2011
1.277.491
1.331.256
(53.765)
11.084.994
9.710.497
1.685.526
(311.029)
12.362.485

31.12.2010
7.474.753
7.703.429
(228.676)
12.902.872
10.175.851
2.931.811
(204.790)
20.377.625

Detayı Not 37’de açıklanmıştır.

31.12.2011 ve 31.12.2010 tarihleri itibariyle vadesi geçmemiş ticari borçların (net) vade analizi Not 39-F’de sunulmuştur.
Not 11 - Diğer Alacak ve Borçlar
Ortaklardan alacaklar (*)
Personelden alacaklar
Diğer alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Diğer Alacaklar (Kısa Vadeli)
Verilen depozito ve teminatlar
Diğer Alacaklar (Uzun Vadeli)
(*)

31.12.2010
448.379
245.013
218.228
17.167
928.787
37.603
37.603

31.12.2011
1.699.077
62.347
1.636.730
209.738
1.908.815

31.12.2010
1.568.352
87.150
1.481.202
196.787
1.765.139

Not 37’de açıklanmıştır.

Personele borçlar
- Kilit personele borçlar (*)
- Diğer personele borçlar
Diğer çeşitli borçlar
Diğer Borçlar (Kısa Vadeli)
(*)

31.12.2011
253.604
184.617
12.688
450.909
54.679
54.679

Not 37’de açıklanmıştır.

Not 12 - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacak ve Borçlar
31.12.2011: Yoktur (31.12.2010: Yoktur).
Not 13 - Stoklar
İlk madde ve malzeme
Mamüller
Emtia
Diğer stoklar
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
Toplam

31.12.2011
7.034.427
89.929
625.594
179.070
(495.975)
7.433.045

31.12.2010
6.478.288
115.474
775.676
249.982
(880.399)
6.739.021

31.12.2010
(880.399)
384.424
(495.975)

31.12.2010
(1.454.450)
574.677
(626)
(880.399)

Stok değer düşüklüğü karşılığına ilişkin dönem başı ve dönem sonu mutabakatı aşağıdaki gibidir:
Dönem başı itibariyle bakiye
Değer düşüklüğü karşılığı (-) / konusu kalmayan karşılk (+), net
Yeni iktisaplardan gelen karşılıklar
Dönem sonu itibariyle bakiye
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Stok değer düşüklüğü karşılıklarının iptaline neden olan koşullar; a) tahmini piyasa satış fiyatı ve giderindeki değişmeler, b) karşılık ayrılan stok
kalemlerinin satılması, c) içinde bulunulan ekonomik koşullar ve d) Grup’un izlediği stok politikasıdır.
Grup’un yükümlülükleri için teminat olarak gösterilen stok yoktur (Önceki dönem: Yoktur).
Stoklar, UMS 23 "Borçlanma Maliyetleri" standardında tanımlanan özellikli varlık kapsamında olmadığından, stoklarla ilgili finansman giderleri
gelir tablosu ile ilişkilendirilmekte olup, aktifleştirilmemektedir.
Not 14 - Canlı Varlıklar
31.12.2011: Yoktur (31.12.2010: Yoktur).
Not 15 - Devam Eden İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Varlıklar
31.12.2011: Yoktur (31.12.2010: Yoktur).
Not 16 - Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
31.12.2011
Firma Unvanı
Etkin Pay (%)
Ortak Girişim - 4
45
İhlas İletişim
20
TOPLAM		

İştirak Tutarı
45.000
200.000
245.000

Sermaye Taahhüdü (-)
-

Değerleme Farkı
8.860.622
(7.746)
8.852.876

Net Değer
8.905.622
192.254
9.097.876

İştirak Tutarı
45.000
200.000
245.000

Sermaye Taahhüdü (-)
(150.000)
(150.000)

Değerleme Farkı
(47.295)
(2.775)
(50.070)

Net Değer
(2.295)
47.225
44.930

Cari Dönem
(50.070)
8.852.876
8.902.946

Önceki Dönem
(50.070)
(50.070)

31.12.2010
Firma Unvanı
Etkin Pay (%)
Ortak Girişim - 4
45
İhlas İletişim
20
TOPLAM		

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kâr / Zararlarındaki Paylar

Dönem Başı İştirakler Değerleme Farkları (a)
Dönem Sonu İştirakler Değerleme Farkları (b)
Dönem İçinde oluşan İştirakler değer artışı / (azalışı) (b-a)

Grup’un özkaynak yöntemine göre konsolidasyona dahil ettiği, arsa satış karşılığı gelir paylaşımı işini ortak girişim olarak müştereken ikmal
etmek için adi ortaklık olarak kurulmuş olan "İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yayın Holding A.Ş. ve İhlas Pazarlama A.Ş. Ortak Girişimi"
(Ortak Girişim - 4) ünvanlı müşterek yönetime tabi ortaklığına ait etkin iştirak oranı %45 olup, söz konusu ortaklığın özet finansal tablosu ile
faaliyetine ilişkin bilgiler Not 4’de sunulmuştur.
Grup’un özkaynak yöntemine göre konsolidasyona dahil ettiği diğer firma olan İhlas İletişim’in faaliyet konusu her türlü telefon ve
telekomünikasyon ve benzeri iletişim hizmetlerini ifa etmek olup, söz konusu firmanın 31.12.2011 ve 2010 tarihli finansal tablolarına ilişkin
özet bilgiler şöyledir;
31.12.2011
31.12.2010
Dönen Varlıklar
1.039.709
671.802
Duran Varlıklar
12.418
6.352
Kısa Vadeli Yükümlülükler
65.077
420.596
Uzun Vadeli Yükümlülükler
25.778
21.430
Özkaynaklar
961.272
236.128
Net Satışlar
1.667.547
661.708
Dönem Net Kârı / (Zararı)
(22.676)
5.119
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Not 17 - Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değer yöntemine göre değerlenmiş olup, hesap dönemlerine göre hareket tabloları aşağıdaki
gibidir:
01.01.2011
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Arazi ve arsalar
Binalar
Toplam
Eksi: Birikmiş Amortisman
Binalar
Toplam
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)

Girişler

Çıkışlar

31.12.2011

1.045.184
(4.002.198)
1.263.345
(3.189.080)
2.308.529
(7.191.278)
			
(5.153.839)
(894.770)
301.885
(5.153.839)
(894.770)
301.885
97.285.537			

54.331.522
43.225.105
97.556.627

57.288.536
45.150.840
102.439.376

(5.746.724)
(5.746.724)
91.809.903

Grup’un finansal kiralama yoluyla aldığı yatırım amaçlı gayrimenkuller aşağıdaki gibidir:

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Arazi ve arsalar
Binalar
Toplam
Eksi: Birikmiş Amortisman
Binalar
Toplam
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)

01.01.2011

Girişler

Çıkışlar

31.12.2011

17.415.321
13.252.607
30.667.928

-

-

17.415.321
13.252.607
30.667.928

(2.831.051)
(2.831.051)
27.836.877

(300.642)
(300.642)

-

(3.131.693)
(3.131.693)
27.536.235

01.01.2010

Girişler

Çıkışlar

31.12.2010

47.475.586
38.147.140
85.622.726

9.812.950
7.003.700
16.816.650

-

57.288.536
45.150.840
102.439.376

(4.309.559)
(4.309.559)
81.313.167

(844.280)
(844.280)

-

(5.153.839)
(5.153.839)
97.285.537

01 Ocak-31 Aralık 2010
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Arazi ve arsalar
Binalar
Toplam
Eksi: Birikmiş Amortisman
Binalar
Toplam
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)

Grup’un finansal kiralama yoluyla aldığı yatırım amaçlı gayrimenkuller aşağıdaki gibidir:

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Arazi ve arsalar
Binalar
Toplam
Eksi: Birikmiş Amortisman
Binalar
Toplam
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)

01.01.2010

Girişler

Çıkışlar

31.12.2010

17.415.321
13.252.607
30.667.928

-

-

17.415.321
13.252.607
30.667.928

(2.530.409)
(2.530.409)
28.137.519

(300.642)
(300.642)

-

(2.831.051)
(2.831.051)
27.836.877

Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkullerin üzerindeki rehin, kısıtlama veya ipoteklerin toplam tutarları 125.400.000 TL ve 25.000.000 USD’dir
(31.12.2010 : 128.400.000 TL ve 32.500.000 USD).
Grup’un hali hazırda kullandığı halde tamamen amorti olmuş yatırım amaçlı gayrimenkulü yoktur.
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Yatırım amaçlı gayrimenkuller, UMS 23 "Borçlanma Maliyetleri" standardında tanımlanan özellikli varlık kapsamında olmadığından, yatırım
amaçlı gayrimenkuller ilgili finansman giderleri gelir tablosu ile ilişkilendirilmekte olup, aktifleştirilmemektedir.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller için, ekspertiz vasıtasıyla değerleme yaptırılmakta ve ekpertiz raporlarına bağlı olarak değer düşüklükleri ve
yeniden değerleme artışları hesaplanmaktadır (Gerçeğe uygun değer yöntemi).
Not 18 - Maddi Duran Varlıklar
01 Ocak-31 Aralık 2011
Maddi Duran Varlıklar
Arazi ve arsalar
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer maddi duran varlıklar
Özel maliyetler
Toplam
Eksi: Birikmiş Amortisman
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer maddi duran varlıklar
Özel maliyetler
Toplam
Maddi Duran Varlıklar (net)
(*)

01.01.2011

Girişler

Çıkışlar

Transferler (*)

31.12.2011

12.906.139
7.253.176
92.608.784
3.454.450
22.115.750
1.827.729
198.826
140.364.854

4.937.950
833.775
742.253
88.000
33.257
6.635.235

(16.400.075)
(446.735)
(523.522)
(46.000)
(17.416.332)

13.674
13.674

12.906.139
7.253.176
81.146.659
3.841.490
22.348.155
1.869.729
232.083
129.597.431

(111.370)
(74.460.735)
(2.400.010)
(20.550.071)
(1.596.679)
(175.233)
(99.294.098)
41.070.756

(145.064)
(3.666.666)
(336.776)
(630.052)
(211.650)
(14.418)
(5.004.626)

16.387.147
321.963
527.343
26.600
17.263.053

-

(256.434)
(61.740.254)
(2.414.823)
(20.652.780)
(1.781.729)
(189.651)
(87.035.671)
42.561.760

İşletme faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla stoklardan maddi duran varlıklara yapılan transferlerdir.

01 Ocak-31 Aralık 2010
Maddi Duran Varlıklar
Arazi ve arsalar
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer maddi duran varlıklar
Özel maliyetler
Toplam
Eksi: Birikmiş Amortisman
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer maddi duran varlıklar
Özel maliyetler
Toplam
Maddi Duran Varlıklar (net)

01.01.2010

Girişler

Çıkışlar

Yeni İktisaplar

31.12.2010

152.041
172.274
84.048.102
3.076.491
20.384.336
582.500
153.774
108.569.518

12.754.098
7.080.902
8.743.377
577.790
533.821
46.000
12.887
29.748.875

(367.070)
(292.440)
(2.970)
(662.480)

184.375
92.609
1.200.563
1.199.229
32.165
2.708.941

12.906.139
7.253.176
92.608.784
3.454.450
22.115.750
1.827.729
198.826
140.364.854

(20.614)
(68.136.950)
(2.097.793)
(18.607.865)
(45.625)
(131.416)
(89.040.263)
19.529.255

(90.756)
(6.322.352)
(425.807)
(824.605)
(351.825)
(11.652)
(8.026.997)

159.657
214.218
125
374.000

(161.090)
(90.628)
(1.117.726)
(1.199.229)
(32.165)
(2.600.838)

(111.370)
(74.460.735)
(2.400.010)
(20.550.071)
(1.596.679)
(175.233)
(99.294.098)
41.070.756
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Grup’un finansal kiralama yoluyla aldığı maddi duran varlıklar aşağıdaki gibidir:
01.01.2011
Girişler
Çıkışlar
Maddi Duran Varlıklar
Tesis, makine ve cihazlar
10.524.798
4.026.430
Toplam
10.524.798
4.026.430
Eksi: Birikmiş Amortisman				
Tesis, makine ve cihazlar
(2.305.365)
(1.655.444)
Toplam
(2.305.365)
(1.655.444)
Maddi Duran Varlıklar (net)
8.219.433			
01.01.2010
Girişler
Çıkışlar
Maddi Duran Varlıklar
Tesis, makine ve cihazlar
4.478.977
6.219.432
(173.611)
Toplam
4.478.977
6.219.432
(173.611)
Eksi: Birikmiş Amortisman				
Tesis, makine ve cihazlar
(1.630.632)
(760.092)
85.359
Toplam
(1.630.632)
(760.092)
85.359
Maddi Duran Varlıklar (net)
2.848.345

31.12.2011
14.551.228
14.551.228
(3.960.809)
(3.960.809)
10.590.419
31.12.2010
10.524.798
10.524.798
(2.305.365)
(2.305.365)
8.219.433

Arsa, arazi ve binalar için, ekspertiz vasıtasıyla değerleme yaptırılmakta ve ekpertiz raporlarına bağlı olarak değer düşüklükleri ve yeniden
değerleme artışları hesaplanmaktadır (Gerçeğe uygun değer yöntemi).
Grup’un maddi duran varlıkları üzerindeki rehin, kısıtlama veya ipoteklerin toplam tutarı 29.630.000 TL’dir (31.12.2010: 28.830.000 TL ve
6.400.000 USD).
Maddi duran varlıklar, UMS 23 "Borçlanma Maliyetleri" standardında tanımlanan özellikli varlık kapsamında olmadığından, maddi duran
varlıklarla ilgili finansman giderleri gelir tablosu ile ilişkilendirilmekte olup, aktifleştirilmemektedir.
Grup’un geçici olarak atıl durumda olan maddi duran varlıkları yoktur.
Grup, maddi duran varlıklarla ilgili olarak UMS 36 "Varlıklarda Değer Düşüklüğü" standardı gereğince değer düşüklük testi yapmış olup,
varlıkların net satış fiyatları (satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerleri) varlıkların defter değerinden büyük olduğundan kullanım
değerlerini hesaplamaya gerek görmemiş ve değer düşüklük karşılığı ayrılmamıştır.
Not 19 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar
01 Ocak - 31 Aralık 2011
01.01.2011
Maliyet
Marka
Haklar
Bilgisayar yazılımları
Toplam
Eksi: Birikmiş Amortisman
Haklar
Bilgisayar yazılımları
Toplam
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (net)

Çıkışlar

31.12.2011

1.245.788
1.245.788
			
(3.069.506)
(140)
(373.791)
(200.334)
(3.443.297)
(200.474)
56.138.772			

56.125.860
3.071.572
1.630.425
60.827.857

56.125.860
3.071.572
384.637
59.582.069

Girişler

(3.069.646)
(574.125)
(3.643.771)
57.184.086
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01 Ocak - 31 Aralık 2010
				
01.01.2010
Girişler
Çıkışlar
Maliyet
Marka
51.876.000
Haklar
3.069.472
2.100
Bilgisayar yazılımları
373.762
(2.549)
Toplam
55.319.234
2.100
(2.549)
Eksi: Birikmiş Amortisman
Haklar
(3.069.471)
(35)
Bilgisayar yazılımları
(345.818)
(14.930)
381
Toplam
(3.415.289)
(14.965)
381
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (net)
51.903.945

Yeni
İktisaplar

Değer Düşüklüğü
Karşılığı İptali

31.12.2010

13.424
13.424

4.249.860
4.249.860

56.125.860
3.071.572
384.637
59.582.069

(13.424)
(13.424)

-

(3.069.506)
(373.791)
(3.443.297)
56.138.772

Şirket’in hali hazırda kullandığı halde tamamen itfa olmuş maddi olmayan duran varlıkların brüt defter değerleri aşağıdaki gibidir:

Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Toplam

31.12.2011
117.181
117.181

31.12.2010
117.181
117.181

Grup’un maddi olmayan duran varlıkları üzerindeki rehin, kısıtlama veya ipotekler;
31.12.2011: Yoktur (31.12.2010: Yoktur).
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Grup, maddi olmayan duran varlıklarında değer düşüklüğü testi yapmış olup, sınırlı faydalı ömürlere sahip
olan maddi olmayan duran varlıklarda herhangi bir değer düşüklüğü olmadığına karar vermiştir. Marka değerinin sınırsız faydalı ömre sahip
olup olmadığının değerlendirilmesinde, süreklilik kavramı dikkate alınmıştır, Bir değerleme şirketi tarafından değer düşüklük testine tabi
tutulmuş olan Grup’un sahip olduğu ve çıkardığı gazetenin markası olarak kullandığı "Türkiye" markasının değerleme raporuna ilişkin özet
bilgiler ile varsayım ve yöntemler aşağıdaki gibidir:
- Marka değerlemesinde değerleme şirketi tarafından makroekonomik faktörler (ekonomik göstergeler (gayrisafi milli hasıla, enflasyon
oranları), medya ve matbaacılık sektörüne ait veriler (gazete tirajları, reklam gelirleri vs.) ile grup firmalarından İhlas Gazetecilik A.Ş.’ye ait
finansal tablolar ve projeksiyonlar dikkate alınmıştır.
- Değerleme için kullanılan yöntemler: Marka değerleme çalışmasında en çok kullanım alanı bulan yöntemler olan, Şirket Değerinden
Goodwill’in Ayrılarak Markanın Tespit Edilmesi Yöntemi, İsim Haklarından Kurtulma Yöntemi ile OECD ve Mali İdarelerin en çok kullandığı Kâr
Paylaşım Yöntemi kullanılmıştır.
- İsim Haklarından Kurtulma Yöntemi’ne göre yapılan değerlemede marka değeri, 33.419.268 TL olarak hesaplanmıştır. Şirket Değerinden
Goodwill’in Ayrılarak Markanın Tespit Edilmesi Yöntemi’ne göre yapılan değerlemede marka değeri, 56.125.860 TL olarak hesaplanmıştır.
Kâr Paylaşım Yöntemi’ne göre yapılan değerlemede ise marka değeri, indirgenmiş gelirin %25’i için 38.637.511 TL, indirgenmiş gelirin
%50’si için 77.275.022 TL olarak hesaplanmıştır.
Değerleme şirketi yukarıdaki yöntemler arasından, "Türkiye" markasının değerini gerçekçi biçimde ifade ettiğini düşündüğü tutar olarak,
Şirket Değerinden Goodwill’in Ayrılarak Markanın Tespit Edilmesi Yöntemi’ne göre tespit edilen 56.125.860 TL’yi esas almıştır.
Söz konusu markaya ilişkin değer düşüklüğü karşılıkları / iptali detayı aşağıdaki gibidir:

Dönem başı bakiye
DDK(-)/İptali
Dönem sonu bakiye

31.12.2011
(23.749.223)
(23.749.223)

31.12.2010
(27.999.083)
4.249.860
(23.749.223)
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Not 20 - Şerefiye

a) İhlas Fuar’ın iktisabından kaynaklanan şerefiye
b) İletişim Magazin’in iktisabından kaynaklanan şerefiye
c) Promaş’ın iktisabından kaynaklanan şerefiye
d) İhlas Reklam’ın iktisabından kaynaklanan şerefiye
Toplam şerefiye

31.12.2011
3.894.202
1.904.525
6.015.561
1.528.440
13.342.728

31.12.2010
3.894.202
1.904.525
6.015.561
1.528.440
13.342.728

a) Grup firmalarından İhlas Gelişim, 28.03.2008 tarihinde, İhlas Holding ve Hüseyin Ferruh Işık’ın İhlas Fuar’da sahip olduğu %92 oranındaki
230.000 TL nominal bedelli hisseleri, 25.03.2008 tarihli Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. tarafından "indirgenmiş nakit
akımları analizi yöntemi"ne göre hazırlanmış şirket değerleme raporunda 3.371.444 TL (%92’si 3.101.728 TL) tespit edilmiş değer üzerinden
3.100.400 TL bedelle satın almış olup, buna ilişkin şerefiye hesaplaması şöyledir;
		Özkaynak tutarından
		
iştirak oranına
İktisap Tarihi
düşen pay
İhlas Gelişim'in İhlas Fuar’a İştirakinden kaynaklanan
28.03.2008
(793.802)

Maliyeti
3.100.400

Şerefiye
3.894.202

Grup, söz konusu iktisaptan kaynaklanan şerefiyeye ilişkin UMS 36 gereği, 31.12.2011 tarihi itibariyle değer düşüklüğünün oluşup
oluşmadığının tespiti için Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.’ye net aktif, piyasa çarpanları ve indirgenmiş nakit akımları analizi yöntemlerine
göre 05.01.2012 tarihli değerleme raporu yaptırmış, bu değerleme raporuna göre şirketin değeri 7.073.853 TL (%92’si 6.507.945 TL) çıkmış
ve aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi herhangi bir değer düşüklüğü oluşmamıştır;
05.01.2012 Tarihli Değerleme Raporuna Göre İhlas Fuar’ın Değerinin %92’si
31.12.2011 Tarihi İtibariyle İhlas Fuar’ın Özkaynak Tutarının %92’si
31.12.2011 Tarihi İtibariyle Hesaplanan Şerefiye
31.12.2010 Tarihi İtibariyle Devam Eden Şerefiye
31.12.2011 Tarihi İtibariyle Şerefiye Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

6.507.945
1.864.336
4.643.609
3.894.202
-

b) Grup firmalarından İhlas Gelişim, 28.03.2008 tarihinde, İhlas Holding ve Mehmet Söztutan’ın İletişim Magazin’de sahip olduğu %95
oranındaki 47.500 TL nominal bedelli hisseleri, 25.03.2008 tarihli Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. tarafından "piyasa
çarpanları analizi ve indirgenmiş nakit akımları analizi yöntemleri"ne göre hazırlanmış şirket değerleme raporunda 1.997.182 TL (%95’i
1.897.323 TL) tespit edilmiş değer üzerinden 1.895.250 TL bedelle satın almış olup, buna ilişkin şerefiye hesaplaması şöyledir;
		Özkaynak tutarından
		
iştirak oranına
İktisap Tarihi
düşen pay
İhlas Gelişim'in İletişim Magazin’e İştirakinden kaynaklanan
28.03.2008
(9.275)

Maliyeti
1.895.250

Şerefiye
1.904.525

Grup, söz konusu iktisaptan kaynaklanan şerefiyeye ilişkin olarak 31.12.2011 tarihi itibariyle değer düşüklüğü oluşup oluşmadığının tespiti
için Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.’ye’ye net aktif değer, piyasa çarpanları analizi ve indirgenmiş nakit akımları analizi yöntemlerine göre
29.12.2012 tarihli şirket değerleme raporu yaptırmış olup, bu değerleme raporuna göre şirketin değeri 5.140.259 TL (%95’i 4.883.246 TL)
çıkmış ve aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi herhangi bir değer düşüklüğü oluşmamıştır;
29.12.2012 Tarihli Değerleme Raporuna Göre İletişim Magazin’in Değerinin %95’i
31.12.2011 Tarihi İtibariyle İletişim Magazin’in Özkaynak Tutarının %95’i
31.12.2011 Tarihi İtibariyle Hesaplanan Şerefiye
31.12.2010 Tarihi İtibariyle Devam Eden Şerefiye
31.12.2011 Tarihi İtibariyle Şerefiye Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

4.883.246
(82.578)
4.965.824
1.904.525
-
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c) Holding Yönetim Kurulu’nun 13.12.2010 tarihinde yapılan toplantısında, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri
A.Ş.’nin 30.09.2010 tarihli veriler esas alınarak "Gelecekteki Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Yöntemi"ne göre hazırlanan raporu dikkate
alınarak, Ana ortağı İhlas Holding’in Promaş’ta sahip olduğu hisselerinden, %38,57'sine isabet eden 1.195.745 TL nominal değerli hisselerini
toplam 2.688.490 TL bedelle, yine aynı şirkette ilişkili firmalardan İhlas Pazarlama'nın sahip olduğu hisselerden %58,23'üne isabet eden
1.805.005 TL nominal değerli payların 4.058.880 TL bedelle iktisap etmiş ve buna ilişkin aşağıda hesaplanan şerefiye ortaya çıkmıştır;
		Özkaynak tutarından
		
iştirak oranına
İktisap Tarihi
düşen pay
Holding’in iktisap ettiği %96,8’lik
Promaş hisselerinden kaynaklanan
14.12.2010
731.809

Maliyeti

Şerefiye

6.747.370

6.015.561

Grup, söz konusu iktisaptan kaynaklanan şerefiyeye ilişkin olarak 31.12.2011 tarihi itibariyle değer düşüklüğü oluşup oluşmadığının tespiti
için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’ye gelecekteki nakit akışlarının iskonto edilmesi yöntemi göre
26.12.2011 tarihli şirket değerleme raporu yaptırmış olup, bu değerleme raporuna göre şirketin değeri 8.175.523 TL (%96,8’i 7.913.906 TL)
çıkmış ve aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi herhangi bir değer düşüklüğü oluşmamıştır;
26.12.2011 Tarihli Değerleme Raporuna Göre Promaş’ın Değerinin %96,8’i
31.12.2011 Tarihi İtibariyle Promaş’ın Özkaynak Tutarının %96,8’i
31.12.2011 Tarihi İtibariyle Hesaplanan Şerefiye
31.12.2010 Tarihi İtibariyle Devam Eden Şerefiye
31.12.2011 Tarihi İtibariyle Şerefiye Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

7.913.906
125.939
7.787.967
6.015.561
-

d) Holding Yönetim Kurulu’nun 13.12.2010 tarihinde yapılan toplantısında, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri
A.Ş.’nin 30.09.2010 tarihli veriler esas alınarak, "Gelecekteki Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Yöntemi"ne göre hazırlanan raporu dikkate
alınarak, Ana ortağı İhlas Holding’in İhlas Medya’da sahip olduğu hisselerinden, %25'ine isabet eden 562.500 TL nominal değerli hisselerini
toplam 723.080 TL bedelle, yine aynı şirkette ilişkili firmalardan İhlas Pazarlama'nın sahip olduğu hisselerden %74'üne isabet eden
1.665.000 TL nominal değerli payların 2.140.330 TL bedelle iktisap etmiş ve buna ilişkin aşağıda hesaplanan şerefiye ortaya çıkmıştır;
		Özkaynak tutarından
		
iştirak oranına
İktisap Tarihi
düşen pay
Holding’in iktisap ettiği %99’luk
İhlas Medya hisselerinden kaynaklanan
14.12.2010
1.334.970

Maliyeti

Şerefiye

2.863.410

1.528.440

Grup, söz konusu iktisaptan kaynaklanan şerefiyeye ilişkin olarak 31.12.2011 tarihi itibariyle değer düşüklüğü oluşup oluşmadığının tespiti
için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’ye gelecekteki nakit akışlarının iskonto edilmesi yöntemi göre
26.12.2011 tarihli şirket değerleme raporu yaptırmış olup, bu değerleme raporuna göre şirketin değeri 3.242.026 TL (%99’u 3.209.606 TL)
çıkmış ve aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi herhangi bir değer düşüklüğü oluşmamıştır;
26.12.2011 Tarihli Değerleme Raporuna Göre İhlas Medya’nın Değerinin %99’u
31.12.2011 Tarihi İtibariyle İhlas Medya’nın Özkaynak Tutarının %99’u
31.12.2011 Tarihi İtibariyle Hesaplanan Şerefiye
31.12.2010 Tarihi İtibariyle Devam Eden Şerefiye
31.12.2011 Tarihi İtibariyle Şerefiye Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Not 21 - Devlet Teşvik ve Yardımları
31.12.2011: Yoktur (31.12.2010: Yoktur).

3.209.606
1.350.973
1.858.633
1.528.440
-
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Not 22-23 - Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler, Taahhütler
a) Grup tarafından verilen teminat, ipotek ve rehinler:
Grup’un teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:
						
Toplam
Grup Tarafından Verilen TRİ’ler
USD Bakiyesi AVRO Bakiyesi
TL Bakiyesi (TL Cinsinden)
(31.12.2011)				
A. Ana Ortaklığın Kendi Tüzel Kişiliği Lehine Verdiği
TRİ’lerin Toplam Tutarı
B. i. Ana Ortaklığın Tam Konsolidasyona Dahil Edilen
Bağlı Ortaklıklar Lehine Verdiği TRİ’lerin Toplam Tutarı
1.093.153
2.971.389
5.036.246
B. ii. Tam Konsolidasyona Dahil Edilen Bağlı Ortaklıkların
Kendi Lehine ve Birbirleri Lehine Verdikleri TRİ’lerin
Toplam Tutarı
841.435
88.851
57.497.088
59.303.608
B. iii. Tam Konsolidasyona Dahil Edilen Bağlı Ortaklıkların
Ana Ortaklık Lehine Verdikleri TRİ’lerin Toplam Tutarı
C. Grup’un Olağan Ticari Faaliyetlerin Yürütülmesi
Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla
Verdiği TRİ’lerin Toplam Tutarı
D. Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı
30.103.470
225.000
122.527.640
179.939.939
i. Grup’un Ana Ortak Lehine Verdiği TRİ’lerin Toplam Tutarı
25.103.470
118.763.640
166.181.584
ii. Grup’un B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen
Diğer Grup Şirketleri Lehine Verdiği TRİ’lerin Toplam Tutarı
5.000.000
225.000
2.764.000
12.758.355
iii. Grup’un C maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler
Lehine Verdiği TRİ’ler Toplamı
1.000.000
1.000.000
Toplam
32.038.058
313.851
182.996.117
244.279.793
Grup’un Özkaynak Toplamı
280.153.237
Grup’un Verdiği Diğer TRİ'lerin Grup’un özkaynaklarına oranı
% 64,23
						
Toplam
Grup Tarafından Verilen TRİ’ler
USD Bakiyesi AVRO Bakiyesi
TL Bakiyesi (TL Cinsinden)
(31.12.2010)				
A. Ana Ortaklığın Kendi Tüzel Kişiliği Lehine Verdiği
TRİ’lerin Toplam Tutarı
6.070.617
9.385.174
B. i. Ana Ortaklığın Tam Konsolidasyona Dahil Edilen
Bağlı Ortaklıklar Lehine Verdiği TRİ’lerin Toplam Tutarı
697.934
2.800.172
3.879.178
B. ii. Tam Konsolidasyona Dahil Edilen Bağlı Ortaklıkların
Kendi Lehine ve Birbirleri Lehine Verdikleri TRİ’lerin
Toplam Tutarı
6.943.680
88.851
1.342.657
12.259.650
B. iii. Tam Konsolidasyona Dahil Edilen Bağlı Ortaklıkların
Ana Ortaklık Lehine Verdikleri TRİ’lerin Toplam Tutarı
C. Grup’un Olağan Ticari Faaliyetlerin Yürütülmesi Amacıyla
Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Verdiği TRİ’lerin
Toplam Tutarı
D. Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı
39.680.473
225.000
180.646.819
242.453.878
i. Grup’un Ana Ortak Lehine Verdiği TRİ’lerin Toplam Tutarı
32.500.000
156.230.000
206.475.000
ii. Grup’un B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer
Grup Şirketleri Lehine Verdiği TRİ’lerin Toplam Tutarı
7.180.473
225.000
23.416.819
34.978.878
iii. Grup’un C maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler
Lehine Verdiği TRİ’ler Toplamı
1.000.000
1.000.000
Toplam
53.392.704
313.851
184.789.648
267.977.880
Grup’un Özkaynak Toplamı
274.807.110
Grup’un Verdiği Diğer TRİ'lerin Grup’un özkaynaklarına oranı
88,23%
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b) 31.12.2011 tarihi itibariyle Grup ile ilgili önemli dava ve icralara ait özet bilgiler aşağıdaki gibidir:
Tutar
323.548
3.247.745
1.280.973
102.799

Grup tarafından açılmış ve devam eden davalar
Grup tarafından yürütülen icra takipleri
Grup aleyhine açılmış ve devam eden davalar
Grup aleyhine yürütülen icra takipleri

c) Grup’un 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle dava karşılıklarına ve diğer borç karşılıklarına ilişkin detay aşağıdaki gibidir:

Dava karşılıkları
Borç Karşılıkları (Kısa Vadeli)
Sözleşmeden doğan karşılıklar (*)
Dava karşılıkları
Borç Karşılıkları (Uzun Vadeli)

31.12.2011
84.861
84.861
604.262
604.262

31.12.2010
57.700
57.700
750.000
267.331
1.017.331

(*)

Holding ile News Netherlands arasında Huzur Radyo TV A.Ş. (TGRT)’nin 2006 yılındaki satışıyla ilgili yapılan sözleşmeye istinaden satış
öncesi döneme dair doğabilecek muhtemel yükümlülükler ve tazminatlarla ilgili cari dönemde bir yükümlülük yoktur (31.12.2010: 750.000 TL).
Grup’un 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle aleyhteki davalarına ayrılan karşılıklarla ilgili hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Dönem başı bakiyesi
Ödemeler
Konusu kalmayan dava karşılıkları
Karşılık gideri
Dönem sonu bakiyesi

31.12.2011
325.031
(57.700)
(10.000)
431.792
689.123

31.12.2010
255.951
(5.000)
(58.320)
132.400
325.031

Grup, aleyhine açılan davalardan kazanılması kuvvetle muhtemel olanlarına karşılık ayırmamıştır. Aleyhteki davalardan, kaybedilme ihtimali
olan, diğer bir ifadeyle ekonomik kaynak çıkışına neden olacak davalar için karşılık ayırmıştır.
Not 24 - Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Kıdem tazminatı karşılığı
Toplam

31.12.2011

31.12.2010

9.528.218
9.528.218

8.106.846
8.106.846

İş Kanunu’na göre Grup, bir hizmet yılını doldurmak kaydıyla sebepsiz olarak işine son verilen, askere çağrılan, ölen veya erkekler için 25
yıllık, kadınlar için 20 yıllık hizmet süresini tamamladıktan sonra emekli olan ve emeklilik yaşına ulaşan (kadınlar için 58, erkekler için 60)
personeline kıdem tazminatı ödemek ile yükümlüdür. Ödenecek tutar, aşağıdaki tutarlarla sınırlı olmak üzere bir aylık maaşa eşittir.
- 31.12.2011: 2.732 TL
- 31.12.2010: 2.517 TL
Diğer taraftan "Basın Mesleğinde Çalışanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki Kanun"a göre Grup bu kanuna tabi ve gazetecilik
mesleğinde en az 5 yıl çalışmış her personeline herhangi bir sebep dolayısıyla iş akdinin feshi halinde kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir.
Ödenecek tazminat çalışılan her sene için 30 günlük ücret tutarı ile sınırlandırılmıştır. Basın personeli için hesaplanan kıdem tazminatında
tavan uygulaması bulunmamaktadır.
Basın, yayın, ambalaj ve matbaa işlerinde çalışanların erken emeklilik hakkı 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.
Yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler haricinde emeklilik taahhütleri için herhangi bir düzenleme yoktur.
Fon ayrılma zorunluluğu bulunmadığından yükümlülük için fon ayrılmamıştır.
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Kıdem tazminatı karşılığı, Grup’un çalışanlarının emekliliğinden doğacak gelecekteki olası yükümlülüğünün, bilanço tarihindeki değerinin
tahmini ile hesaplanmıştır.
UMS 19 "Çalışanlara Sağlanan Faydalar", şirketlerin belirli sosyal hak planları kapsamındaki yükümlülüklerinin tahmini için aktüer değerleme
yöntemlerinin kullanılmasını öngörmektedir. Buna bağlı olarak, toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aktüer varsayımlar ve mevcut yasal
yükümlülükler kullanılmıştır.
Kullanılan başlıca aktüeryal tahminler ve varsayımlar şöyledir:
31.12.2011
%4,25
%9,52
%6,56
%13

31.12.2010
%4,66
%10
%5,10
%7

31.12.2011
8.106.846
(1.098.710)
(185.583)
2.705.665
9.528.218

31.12.2010
4.413.667
509.508
(955.059)
(396.725)
4.535.455
8.106.846

İş avansları
Verilen sipariş avansları (*)
Gelecek aylara ait giderler
Peşin ödenmiş vergi alacakları
Gelir tahakkukları
Devreden KDV
Diğer Cari / Dönen Varlıklar
Gelecek yıllara ait giderler
Verilen avanslar (duran varlıklar için)
Diğer Cari Olmayan / Duran Varlıklar

31.12.2011
19.526.034
2.907.338
1.145.905
275.246
183.480
24.038.003
355.881
215.622
571.503

31.12.2010
12.226.318
1.643.248
1.246.853
173.656
67.876
5.555
15.363.506
105.462
25.798
131.260

Alınan sipariş avansları (*)
Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler
Kamuya olan vadesi geçmiş ertelenmiş borçlar
Gelecek aylara ait gelirler
Gelir tahakkukları
Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler
Kamuya olan vadesi geçmiş ertelenmiş borçlar
Gelecek yıllara ait gelirler
Uzun Vadeli Diğer Yükümlülükler

31.12.2011
3.435.999
2.525.912
1.408.389
292.766
7.663.066
329.285
25.352
354.637

31.12.2010
2.716.645
1.558.146
1.342.752
278.905
175.000
6.071.448
-

İskonto oranı
Tahmini faiz oranı
Tahmini enflasyon oranı (beklenen maaş artış oranı)
Kıdem tazminatı yükümlülüğü ödenmeme oranı (ortalama)
Kıdem tazminatı karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak bakiyesi
Yeni iktisaplardan gelen karşılık
Ödemeler
Dönem içinde iptal edilen karşılık
Dönem içinde ayrılan karşılık
Dönem Sonu Bakiyesi
Not 25 - Emeklilik Planları
Not 24’te açıklanan yasal düzenlemeler haricinde emeklilik taahhütleri için herhangi bir düzenleme yoktur.
Not 26- Diğer Varlık ve Yükümlülükler

(*)

İlişkili taraflara verilen sipariş avansları için Bkz. Not 37
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Not 27 - Özkaynaklar
A. Ödenmiş Sermaye
Holding’in onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL kayıtlı nominal bedeldeki hisselerden oluşmaktadır.
Holding’in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL’dir.
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle Holding’in onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi ve sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Adı / Unvanı
Pay Oranı %
İhlas Holding A.Ş.
69,15
Halka Açık Kısım
28,75
Enver Ören
1,00
Ahmet Mücahid Ören
0,90
Mahmut Kemal Aydın
0,10
Diğer
0,10
Toplam
100,00
Sermaye Düzeltmesi Farkları		
Toplam 		

31.12.2011
Pay Tutarı (TL)
Pay Oranı %
138.300.000
69,15
57.500.000
28,75
2.000.000
1,00
1.800.000
0,90
200.000
0,10
200.000
0,10
200.000.000
100,00
22.039.497		
222.039.497		

31.12.2010
Pay Tutarı (TL)
138.300.000
57.500.000
2.000.000
1.800.000
200.000
200.000
200.000.000
22.039.497
222.039.497

Holding’in, 13.09.2010 tarihli ana sözleşme değişikliğine ilişkin Genel Kurulu Kararına göre imtiyazlı hisselerinin (B grubu hisseler) dağılımı ve
sağladığı faydalar aşağıdaki gibidir:
Ortak Adı / Unvanı
N/H
İhlas Holding A.Ş.
N
Enver Ören
N
Ahmet Mücahid Ören
N
Mahmut Kemal Aydın
N
Toplam		

Adet
8.000.000
1.000.000
900.000
100.000
10.000.000

Tutar
8.000.000
1.000.000
900.000
100.000
10.000.000

İmtiyazlı Hisselerin Sağladığı Faydalar
a- Yönetim Kurulu Üye seçme imtiyazı;
Holding Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 4’ü, Yönetim Kurulu 7 kişi olarak
belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 5’i Yönetim Kurulu 9 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az
7’si Yönetim Kurulu 11 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 9’u (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar
arasından seçilir.
b- Murakıp seçme imtiyazı;
Genel kurul murakıp sayısını bir olarak belirlediği takdirde bu murakıp, üç olarak belirlediği takdirde en az iki murakıp (B) grubu pay
sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
c- Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı;
Holding’in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında B grubu pay sahipleri her bir pay için 100 (Yüz) oy hakkına sahiptirler.
T.T.K.’nun 387. madde hükmü saklıdır.
B. Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Birinci tertip yedek akçe, toplamı
yeniden değerlenmiş ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşana kadar, yasal finansal tablolardaki net kârın %5’i oranında ayrılmaktadır. İkinci
tertip yasal yedekler, yeniden değerlenmiş sermayenin %5’ini geçen temettü dağıtımlarının toplamı üzerinden %10 olarak ayrılır. TTK
hükümleri çerçevesinde yasal yedekler, sadece zararları netleştirmek için kullanılabilmekte ve ödenmiş sermayesinin %50’sini aşmadıkça
diğer amaçlarla kullanılamamaktadır.
31.12.2011
31.12.2010
Yasal yedekler
94.670
94.670
Statü yedekleri
10.015
10.015
Özel yedekler
6.845.759
6.845.006
Toplam
6.950.444
6.949.691
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Yasal Yedeklerin hesap dönemleri itibariyle hareket tablosu aşağıdaki gibidir;
1 Ocak bakiyesi
Yeni iktisapların etkisi
Net dönem kârından transfer
Etkin pay değişimleri
Dönem sonu bakiyesi

31.12.2011
94.670
94.670

31.12.2010
60.140
27.239
9.808
(2.517)
94.670

31.12.2011
6.845.006
753
6.845.759

31.12.2010
6.475.204
396.000
(26.198)
6.845.006

Özel Yedeklerin hesap dönemleri itibariyle hareket tablosu aşağıdaki gibidir;

1 Ocak bakiyesi
Yeni iktisapların etkisi
Etkin pay değişimleri
Dönem sonu bakiyesi
C. Değer Artış Fonu
31.12.2011: Yoktur (31.12.2010: Yoktur).
D. Geçmiş Yıllar Kâr / Zararları

1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK duyurularına göre "Ödenmiş Sermaye",
"Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler" ve "Hisse Senedi İhraç Primleri"nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir.
Söz konusu tebliğin uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıklar;
- "Ödenmiş Sermaye"den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, "Ödenmiş Sermaye" kaleminden sonra gelmek üzere
açılacak "Sermaye Düzeltmesi Farklarıyla",
- "Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler" ve "Hisse Senedi İhraç Primleri"nden kaynaklanmakta ve henüz kâr dağıtımı veya sermaye artırımına
konu olmamışsa "Geçmiş Yıllar Kârı / Zararı" ile,
ilişkilendirilmiştir.
31.12.2011
31.12.2010
1 Ocak bakiyesi
(53.780.025)
(60.619.811)
Önceki dönem kârı / (zararı)
1.348.456
8.106.093
Etkin pay değişimleri
(1.256.499)
Yasal yedeklere transfer
(9.808)
Dönem sonu bakiyesi
(52.431.569)
(53.780.025)
E. Azınlık payları
Azınlık paylarının hesap dönemleri itibariyle hareket tablosu aşağıdaki gibidir;
1 Ocak bakiyesi
Etkin pay değişimleri
Sermaye ödemesi
Yeni iktisapların etkisi
Ana ortaklık dışı kâr / zarar
Dönem sonu bakiyesi

31.12.2011
98.249.491
23.906
1.395.000
(1.065.500)
98.602.897

31.12.2010
87.628.758
7.282.157
229.139
37.906
3.071.531
98.249.491
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Not 28 - Satışlar ve Satışların Maliyeti
A. Ticari Faaliyetlerden Brüt Kâr / Zarar
Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Diğer satışlar
Toplam Brüt Satışlar
Satış indirimleri (-)
Net Satışlar
Satışların maliyeti (-)
Brüt Satış Kârı

01.01-31.12.2011
140.253.334
19.755.408
32.907
160.041.649
(6.901.113)
153.140.536
(133.953.723)
19.186.813

01.01-31.12.2010
98.817.831
16.838.920
10.394
115.667.145
(5.064.685)
110.602.460
(89.702.490)
20.899.970

01.01-31.12.2011
(8.037.285)
(25.007.589)
(33.044.874)

01.01-31.12.2010
(7.311.042)
(20.949.656)
(28.260.698)

B. Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr / Zarar
01.01-31.12.2011: Yoktur (01.01-31.12.2010: Yoktur).
Not 29 - Faaliyet Giderleri
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Araştırma ve geliştirme giderleri
Toplam
Not 30 - Niteliklerine Göre Giderler
01.01-31.12.2011 ve 01.01-31.12.2010 dönemleri itibariyle giderlerin niteliklerine göre detayı aşağıdaki gibidir:

İlan komisyon ve prim giderleri
Reklam ve ilan giderleri
Dağıtım, nakliye ve posta giderleri
Personel brüt ücret giderleri (a)
İş avansları karşılık giderleri
Promosyon giderleri
Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler
Piyasa araştırma giderleri
Seyahat ve konaklama giderleri
Amortisman ve itfa giderleri (b)
Kıdem tazminatı karşılık giderleri (c)
Kira giderleri
Bakım, araç kiralama ve sigorta giderleri
Şüpheli alacak karşılık giderleri
Diğer pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

01.01-31.12.2011
(1.589.140)
(1.586.293)
(1.142.648)
(1.062.368)
(812.940)
(590.743)
(383.819)
(150.970)
(87.365)
(74.768)
(27.141)
(6.052)
(1.806)
(521.232)
(8.037.285)

01.01-31.12.2010
(2.209.452)
(934.887)
(406.595)
(796.815)
(453.964)
(1.541.266)
(122.387)
(116.474)
(83.401)
(88.442)
(42.648)
(34.047)
(271.801)
(13.408)
(195.455)
(7.311.042)

Personel brüt ücret giderleri (a)
Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler
Şüpheli ticari alacak karşılık giderleri
Kira giderleri
Kıdem tazminatı karşılık giderleri (c)
Amortisman ve itfa giderleri (b)
Bakım ve sigorta giderleri
Vergi, resim ve harçlar
Mahkeme, noter, tapu ve aidat giderleri
Danışmanlık, denetim ve müşavirlik gideri
Seyahat, ulaştırma ve konaklama giderleri
Halka arzla ilgili yapılan masraflar (*)
Diğer genel yönetim giderleri
Genel Yönetim Giderleri

01.01-31.12.2011
(8.014.019)
(4.194.882)
(2.873.449)
(2.094.084)
(1.649.833)
(1.477.086)
(1.264.507)
(852.991)
(658.294)
(514.783)
(240.390)
(1.173.271)
(25.007.589)

01.01-31.12.2010
(4.509.078)
(2.152.047)
(2.182.839)
(1.440.312)
(2.087.339)
(1.641.517)
(826.783)
(658.125)
(1.065.292)
(227.435)
(136.992)
(3.090.680)
(931.217)
(20.949.656)
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(*)

Önceki dönemle ilgili bu giderin 2.320.714 TL’si Grup firmalarından İhlas Gazetecilik’in halka arz giderleri, kalan 769.966 TL de Holding’in
halka arz gideridir.
(a)

Faaliyet giderleri içerisinde yer alan personel brüt ücret giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Brüt ücret giderleri
SSK kesintileri (işçi ve işveren)
Diğer giderler
Toplam
(b)

01.01-31.12.2010
(4.255.403)
(646.446)
(404.044)
(5.305.893)

01.01-31.12.2011
(4.548.016)
(74.768)
(1.477.086)
(6.099.870)

01.01-31.12.2010
(7.156.283)
(88.442)
(1.641.517)
(8.886.242)

01.01-31.12.2011
(1.028.691)
(27.141)
(1.649.833)
(2.705.665)

01.01-31.12.2010
(2.405.468)
(42.648)
(2.087.339)
(4.535.455)

Amortisman ve itfa payı giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Satışların maliyeti
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim gideri
Toplam
(c)

01.01-31.12.2011
(7.787.766)
(1.263.929)
(24.692)
(9.076.387)

Grup’un kıdem tazminatı karşılık giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Satışların maliyeti
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim gideri
Toplam
Not 31 - Diğer Faaliyetlerden Gelir / Giderler

01.01-31.12.2011 ve 01.01-31.12.2010 dönemleri itibariyle diğer gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir:

Kira gelirleri
Konusu kalmayan karşılıklar
- Sözleşmeden doğan yükümlülükler iptali
- Konusu kalmayan şüpheli alacak karşılığı
- Konusu kalmayan kıdem tazminatı karşılığı
- Konusu kalmayan dava karşılıkları
- Marka değer düşüklüğü karşılığı iptali
- Konusu kalmayan diğer karşılıklar
Mali yardımlar
Sabit kıymet satışı kârı
Hazine indirimi
Sigorta hasar geliri
Halka arzla ilgili yapılan masrafların iadesi (*)
Diğer gelirler
Toplam Diğer Gelirler
(*)

01.01-31.12.2011
1.861.570
1.485.579
750.000
341.409
185.583
10.000
198.587
535.053
470.232
17.498
316.756
4.686.688

01.01-31.12.2010
1.160.256
6.627.503
750.000
1.167.598
396.725
63.320
4.249.860
412.082
74.932
14.593
219.871
914.131
383.822
9.807.190

Grup firmalarından İhlas Gazetecilik’in halka arzı ile ilgili yapılmış olan giderlerin ortaklarından İhlas Holding’e yansıtılan kısmıdır.
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01.01-31.12.2011 ve 01.01-31.12.2010 dönemleri itibariyle diğer giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:

Vergi giderleri (6111 sayılı Kanun kapsamındaki)
Dava karşılık giderleri
Komisyon giderleri
Özel iletişim vergisi ve gecikme tutarları
Bağlı ortaklık satış zararı
Mutabakat farkı gideri
Sabit kıymet satışı zararı
Diğer giderler
Toplam Diğer Giderler

01.01-31.12.2011
(1.882.149)
(431.792)
(260.904)
(10.723)
(304.656)
(2.890.224)

01.01-31.12.2010
(4.583)
(132.400)
(15.271)
(179.115)
(2.230.132)
(124.263)
(54.152)
(44.916)
(2.784.832)

Not 32 - Finansal Gelirler
01.01-31.12.2011 ve 01.01-31.12.2010 dönemleri itibariyle finansal gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir:

Reeskont faiz gelirleri (vade farkı geliri dahil)
Kambiyo kârları
Faiz gelirleri
Finansal yatırım satış kârı
Diğer finansal gelirler
Toplam

01.01-31.12.2011
7.443.399
4.059.681
2.945.089
218.887
49.400
14.716.456

01.01-31.12.2010
6.229.147
3.572.197
2.804.456
123.545
69.764
12.799.109

Not 33 - Finansal Giderler
01.01-31.12.2011 ve 01.01-31.12.2010 dönemleri itibariyle finansal giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:

Kambiyo zararları
Reeskont faiz giderleri (vade farkı gideri dahil)
Faiz giderleri
Diğer finansal giderler
Toplam

01.01-31.12.2011
(3.467.878)
(3.020.831)
(941.316)
(17.525)
(7.447.550)

01.01-31.12.2010
(3.650.659)
(1.260.548)
(1.180.905)
(257.181)
(6.349.293)

Not 34 - Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
A. Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
31.12.2011: Yoktur (31.12.2010: Yoktur).
B. Durdurulan Faaliyetler
01.01-31.12.2011: Yoktur (01.01-31.12.2010: Yoktur).
Not 35 - Vergi Varlık ve Yükümlülükleri
A. Cari Dönem Vergi Varlık ve Yükümlülükleri
Kurumlar vergisi oranı %20’dir. Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik
kurumlara ödenen kâr payları (temettüler) stopaja tabi değildir. Bunların dışında yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir.
Kârın sermayeye ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek
kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir.
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Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan gayrimenkullerin ve iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakkı
satışından doğan kazancın %75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. İstisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir
fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile işletmeden çekilmemesi ve satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar
tahsil edilmesi gerekmektedir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönemin kurumlar vergisi
matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi dairesince beş yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları revize
edilebilmektedir.
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle vergi giderlerinin ana bileşenleri aşağıdaki gibidir:

Cari dönem vergi karşılıkları
Peşin ödenmiş vergiler (-)
Toplam

31.12.2011
947.750
(947.750)
-

31.12.2010
1.897.636
(1.474.268)
423.368

31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle cari dönem vergi karşılıkları ile muhasebe kârının mutabakatı aşağıdaki gibidir:

Cari dönem vergi karşılıkları
Peşin ödenmiş vergiler (-)
Toplam

31.12.2011
1.158.612
(1.063.893)
94.719

31.12.2010
1.899.366
(1.474.268)
425.098

31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle Grup’un kurumlar vergisi matrahı oluşan bağlı ortaklıklarının dönem vergi karşılıkları ile
muhasebe kârının mutabakatı aşağıdaki gibidir:

Muhasebe Kârı / (Zararı)
İlaveler (+)
İndirimler (-)
Kullanılan mali zararlar (-)
Mali Kâr / (Zarar)
Vergi oranı
Vergi Karşılık Tutarı

01.01-31.12.2011
11.484.704
4.233.690
(745.208)
(9.180.126)
5.793.060
% 20
1.158.612

01.01-31.12.2010
6.774.057
3.083.260
(237.176)
(123.313)
9.496.828
% 20
1.899.366

01 Ocak - 31 Aralık 2011 ve 01 Ocak - 31 Aralık 2010 dönemleri itibariyle kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan vergi giderlerinin ana bileşenleri
aşağıdaki gibidir :

Cari dönem kurumlar vergisi
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)
Dönem sonu bakiyesi

01.01-31.12.2011
(1.158.612)
974.825
(183.787)

01.01-31.12.2010
(1.899.366)
257.977
(1.641.389)

B. Ertelenmiş Vergi Varlık ve Yükümlülükleri
Grup, ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin UFRS ve yasal finansal tabloları arasındaki farklı
değerlendirilmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu geçici farklar genellikle
gelir ve giderlerin, UFRS ve vergi kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden kaynaklanmaktadır.
Kurumlar vergisi oranı 2011 yılı için %20’dir (31.12.2010: %20). Bundan dolayı geçici farklar üzerinden yükümlülük yöntemine göre
hesaplanan ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uyguladığı vergi oranı da %20’dir.
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31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi
oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:
		
31.12.2011
		 Ertelenen Vergi
Toplam
Varlığı /
Gelir Tablosu İle İlişkilendirilen Ertelenen Vergi
Geçici Farklar
(Yükümlülüğü)
Yatırım amaçlı gayrimenkuller ve maddi duran
varlıklar üzerindeki geçici farklar
(25.670.783)
(5.134.157)
Maddi olmayan duran varlıklar üzerindeki geçici farklar
(82.595.450)
(16.519.090)
Borç reeskontu
(396.222)
(79.244)
Kur farkı gelir / gideri (kurlar arasındaki farktan kaynaklanan)
(25)
(5)
Maddi duran varlıklar üzerindeki geçici farklar
20.110.044
4.022.009
Maddi olmayan duran varlıklar üzerindeki geçici farklar
26.589.090
5.317.818
Kıdem tazminatı karşılıkları
9.528.218
1.905.644
Şüpheli alacaklar karşılığı
6.139.324
1.227.865
Alacak reeskontu
4.197.166
839.434
İş Avansları
2.274.252
454.850
Stoklar
510.934
102.187
Diğer borç karşılıkları
83.187
16.637
Ödenmeyen SSK tahakkukları
221.372
44.274
Dava karşılık giderleri
591.026
118.205
Diğer alacak karşılıkları
26.200
5.240
Stoklardaki vade farkı tutarı
İndirilmemiş mali zararlar
17.601.865
3.520.373
Brüt ertelenmiş vergi yükümlülüğü
(108.662.480)
(21.732.496)
Brüt ertelenmiş vergi varlığı
87.872.678
17.574.536
Net ertelenmiş vergi varlıkları / (borçları)
(20.789.801)
(4.157.960)

31.12.2010
Ertelenen Vergi
Toplam
Varlığı /
Geçici Farklar (Yükümlülüğü)
(27.099.282)
(81.603.348)
(443.322)
25.217.335
20.353.552
8.106.846
5.745.837
2.691.127
1.141.749
920.511
750.000
690.017
325.031
83.187
47.543
17.409.292
(109.145.952)
83.482.027
(25.663.925)

(5.419.856)
(16.320.670)
(88.664)
5.043.467
4.070.710
1.621.369
1.149.167
538.225
228.350
184.102
150.000
138.005
65.006
16.637
9.509
3.481.858
(21.829.190)
16.696.405
(5.132.785)

Net ertelenmiş vergi varlıkları hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak bakiyesi
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)
Yeni iktisapların etkisi
Dönem sonu bakiyesi

01.01-31.12.2011
(5.132.785)
974.825
(4.157.960)

01.01-31.12.2010
(5.867.224)
257.977
476.462
(5.132.785)

Grup, 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren yıla ait Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan konsolide finansal
tablolarında 17.601.865 TL (31.12.2010: 17.409.292 TL) tutarındaki mahsup edilebilecek mali zararlar için ertelenmiş vergi varlığı
hesaplamıştır.
Söz konusu mali zararların 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle vadeleri aşağıdaki gibidir:
Son Kullanım (Zamanaşım) Tarihleri
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Toplam

31.12.2011
9.418.017
1.046.547
985.051
3.533.232
2.619.018
17.601.865

31.12.2010
7.467.783
4.709.009
1.242.333
1.958.349
2.031.818
17.409.292

122

İhlas Yayın Holding A.Ş.

31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmiştir)

Ertelenen vergi varlıkları tüm indirilebilir geçici farklar için yararlanılabilecek düzeyde mali kârın oluşması muhtemel olduğu ölçüde kayıtlara
yansıtılır. Grup’un 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle ertelenen vergi varlığı hesaplanmayan mahsup edilebilecek mali zararlar 8.929.835 TL olup
vadeleri aşağıdaki gibidir:
31.12.2011
31.12.2010
2011
4.349.246
1.944.949
2012
3.607.292
4.233.155
2013
973.297
3.549.246
Toplam
8.929.835
9.727.350
Vergi gideri ile vergi öncesi kârın vergi oranı ile çarpılması sonu çıkan vergi giderinin mutabakatı aşağıda belirtilmiştir:

Vergi Öncesi Kâr / (Zarar)
Hesaplanan vergi gideri (%20)
- Kanunen kabul edilmeyen gider ve gelirlerin etkisi
- Grup’un mali zararlarından kaynaklanan ertelenmiş vergi aktifinin kayıtlara alınması
- Grup’un yasal vergi veya ertelenmiş vergiye konu edilmeyen
vergi zararı ve düzeltme kayıtlarının dönemsel etkisi
Vergi Geliri / (Gideri)

31.12.2011
4.110.255
822.051

31.12.2010
6.061.376
(1.212.275)

697.696
1.836.025

778.879
294.222

(3.539.559)
(183.787)

(1.502.215)
(1.641.389)

Not 36 - Hisse Başına Kazanç
Grup’un 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle hisselerinin ağırlıklı ortalaması ve birim hisse başına kâr hesaplaması aşağıdaki gibidir:
01.01-31.12.2011

01.01-31.12.2010

4.991.968
200.000.000
0,02

1.348.456
200.000.000
0,01

3.926.468
(1.065.500)
4.991.968
200.000.000
0,02

4.419.987
3.071.531
1.348.456
200.000.000
0,01

Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kazanç / (kayıp):
Sürdürülen faaliyetlerden ana ortaklığa düşen net dönem kârı / (zararı)
Beheri 1 TL olan nominal değerli hisselerin ağırlıklı ortalama adedi
Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kazanç / (kayıp) (TL)
Hisse başına kazanç / (kayıp):
Net dönem kârı / (zararı)
Azınlık paylarına ait net dönem kârı / (zararı)
Ana ortaklığa ait net dönem kârı / (zararı)
Beheri 1 TL olan nominal değerli hisselerin ağırlıklı ortalama adedi
Hisse Başına Kazanç / (Kayıp) (TL)
Grup’un dönem başı ve dönem sonunda bulunan hisse senetleri sayısının mutabakatı aşağıdaki gibidir:

Dönem başı ağırlıklı hisse senedi adedi
Dönem sonu ağırlıklı hisse senedi adedi

31.12.2011
200.000.000
200.000.000

31.12.2010
200.000.000
200.000.000

Grup’un sulandırma etkisi olan potansiyel adi hisse senetlerinin olmamasından dolayı sulandırılmış hisse başına kazanç hesaplanmamıştır
(Önceki dönem: Yoktur).
Cari dönemde tahakkuk eden temettü yoktur (Önceki dönem: Yoktur).
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Not 37 - İlişkili Taraf Açıklamaları
A. Grup’un, ortakları, ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle ve kilit personeliyle
olan 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle mevcut hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir (net defter değerleri):

Ortaklardan ve Ortaklarla İlişkili Taraflardan Alacaklar
İhlas Pazarlama
İhlas Holding
Armutlu Tatil Köyü
İhlas Ev Aletleri
Tasfiye Halinde İhlas Finans
İhlas Dış Ticaret
İhlas İnşaat Proje
İhlas Motor
Kristal Kola
İhlas Kimya
Kuzuluk Kaplıcaları
Bur-yal
İhlas Enerji
İhlas Oxford
Detes Enerji
Mir Madencilik
İnşaat Holding
Pazarlama Yatırım Holding
Ortak Girişim - 4
İhlas Yapı
Ortak Girişim - 3
Ortak Girişim - 1
Ortak Girişim - 2
Ortaklardan Alacaklar
Toplam

31.12.2011

31.12.2010

19.973.655
5.626.358
927.302
136.843
24.835
57.371
9.064
54.586
18.139
18.672
14.041
16.878
11.457
8.973
5.618
3.113
26.906.905

5.727.088
911.283
1.490.654
335.985
45.533
3.234
15.072
6.437
16.350
5.986
10.638
7.353
5.216
1.088
3.706
3.369
114.258
40.133
1.664
1.664
1.664
448.379
9.196.754

İlişkili taraflardan olan alacakların ticari boyut sınırlarını aşanlarına adat yürütülerek faiz tahakkuku yapılmaktadır.
31.12.2011
Ortaklara ve Ortaklarla İlişkili Taraflara Borçlar		
İhlas Pazarlama
252.143
İhlas Holding
292.673
İhlas Net
188.926
İhlas Madencilik
250.875
İhlas İnşaat Proje
61.080
İhlas Ev Aletleri
76.437
Şifa Yemek
47.289
KPT Lojistik
71.285
İhlas Net Ltd.
35.407
İhlas İletişim
662
İhlas Antrepo
642
Kristal Gıda
72
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar (Kilit Personel)
62.347
Toplam
1.339.838

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

925.596
925.596

136.218
402.177
4.424
542.819

İlişkili Taraflara Verilen Sipariş Avansları
İhlas Pazarlama
İhlas Madencilik
İhlas Holding
Toplam

4.503.176
2.800.498
133.974
16.561
18.137
2.142
265
87.150
7.561.903
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31.12.2011

31.12.2010

-

46.299
46.299

İlişkili Taraflardan Alınan Sipariş Avansları
İhlas Pazarlama
Toplam

B. Grup’un, 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2010 dönemlerinde ortakları ve ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş
ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle yaptığı satış ve alışları (vade farkları dahil):
01.01-31.12.2011
Armutlu Tatil Köyü
İhlas Pazarlama
Bispa
İhlas Holding
Kuzuluk Kaplıcaları
Bisan
Kristal Gıda
Kristal Kola
İhlas İnşaat Proje
İhlas Motor
İhlas Ev Aletleri
Şifa Yemek
İhlas Antrepo
İhlas Net
Mir Maden
Ortak Girişim - 4
Ortak Girişimi - 3
İhlas Net Ltd
Tasfiye Halinde İhlas Finans
İhlas Madencilik
İhlas Motor
KPT Lojistik
Detes Maden Ltd
Toplam
01.01-31.12.2010
Promaş
Armutlu Tatil Köyü
İhlas Holding
İhlas Pazarlama
İhlas Reklam
İhlas Ev Aletleri
Kristal Kola
Kuzuluk Kaplıcaları
İhlas Motor
İhlas Net
Ortak Girişim - 1
Tasfiye Halinde İhlas Finans
İhlas Madencilik
Kristal Gıda
Ortak Girişim - 2
Bayındır Madencilik
İhlas Net Ltd.
Ortak Girişim - 4
İhlas Antrepo
Toplam
(1)

Reklam
Satışları
2.547.600
196.299
190.053
177.215
50.129
45.000
38.453
35.683
9.619
4.020
3.043
3.017
900
120
103
8.344
15.120
3.324.718
Reklam
Satışları
6.649.160
1.586.000
(1) 973.721
631.915
391.358
132.459
46.334
39.750
22.989
3.360
10.477.046

Hizmet
Satışları
34.300
640.924
290.050
62.217
2.970
20.550
150.707
3.339
485.452
9.128
8.015
11.004
5.932
7.395
1.675
403
250
1.734.311
Hizmet
Satışları
24.049
112.935
260.994
470.737
250
521.715
37.554
44.776
19.975
910
14.110
630
524
500
370
200
1.510.229

Mal
Satışları
2.550.621
6.873.894
6.356
9.430.871
Mal
Satışları
6.104
6.973
800
13.877

Reklam
Alışları
268.190
617.810
33.000
919.000

Reklam
Alışları
101.974
17.358
119.332
Hizmet
Alışları
83.851
1.815
699.695
3.033.117
54
116
15.920
171.265
96.365
1.313
4.103.511

Hizmet
Alışları
743
3.584.998
812.212
16.663
216
445.806
900
211.381
102.439
60.838
582.622
410
5.819.228

Mal
Alışları
636
13.980
14.616

Mal
Alışları
549.018
90
549.108

Diğer
Alışları
18.270
18.270

Bu tutarın 914.131 TL’si Grup firmalarından İhlas Gazetecilik’in halka arz ile ilgili yaptığı reklam harcamalarından ortaklarından İhlas
Holding’e yansıtılan kısmıdır.
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C. Grup’un, 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2010 dönemlerinde ortakları ve ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş
ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlere ödediği ve şirketlerden aldığı faiz, kira ve diğer gelir / giderler:
01.01-31.12.2011

Faiz
Gelirleri
İhlas Pazarlama
1.350.149
İhlas Holding
381.785
Ortak Girişim - 4
159.493
İhlas Ev Aletleri
20.011
İhlas Madencilik
25.873
Tasfiye Halinde İhlas Finans
İhlas Motor
İhlas İnşaat Proje
İhlas Yapı
İhlas Dış Ticaret
1.296
Armutlu Tatil Köyü
Ortak Girişimi - 1
Ortak Girişimi - 2
Ortak Girişimi - 3
Kuzuluk Kaplıcaları
Mir Maden
İhlas Zahav
Bur-Yal
İhlas Oxford
İnşaat Holding
Pazarlama Yatırım Holding
İhlas Kimya
İhlas Net
Detes Maden Ltd
Toplam
1.938.607
01.01-31.12.2010
İhlas Holding
İhlas Pazarlama
Ortak Girişim - 4
Armutlu Tatil Köyü
Promaş
İhlas Ev Aletleri
İhlas Reklam
İhlas Dış Ticaret
Tasfiye Halinde İhlas Finans
İhlas Yapı
İhlas Oxford
Kuzuluk Kaplıcaları
İhlas Kimya
İhlas Motor
Detes Enerji
Bur-yal
İnşaat Holding
İhlas Madencilik
Pazarlama Yatırım Holding
İhlas Enerji
İhlas İnşaat Proje
Ortak Girişim - 1
Ortak Girişim - 2
Ortak Girişim - 3
İhlas Zahav Otomotiv
Mir Madencilik
İhlas Net
İhlas İletişim
Toplam

Kira
Gelirleri
202.327
554.862
103.992
1.800
135.900
64.126
54.736
8.400
7.680
4.500
3.150
4.200
4.200
2.700
1.778
1.566
960
960
900
900
900
1.160.537
Faiz
Gelirleri
869.485
690.805
255.115
66.308
38.517
27.886
10.699
4.327
1.963.142

Diğer
Gelirleri
2.709
153.590
156.299
Kira
Gelirleri
201.915
106.385
1.519
3.661
45.000
1.475
10.128
5.898
43.932
33.422
6.712
4.424
4.424
3.661
3.661
3.661
3.383
3.076
3.075
2.949
2.214
1.519
1.519
1.519
1.014
993
501.139

Varl›k
Sat›ﬂlar›
82.267
82.267

Faiz
Giderleri
56.343
107.618
122.832
6.496
4.126
297.415

Diğer
Gelirleri
23.752
3.561
27.313

Kira
Giderleri
110.735
463.300
575.901
329.214
14.999
1.494.149

Faiz
Giderleri
87.573
70.870
76.372
5.302
240.117

Diğer
Giderleri
12.354
59.350
71.704

Kira
Giderleri
596.158
703.609
380.313
22.481
1.702.561

Varl›k
Al›ﬂlar›
15.320
15.320
Varl›k
Al›ﬂlar›
18.925.000
2.441
18.927.441
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D. Grup’un kilit yönetici personele 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2010 dönemlerinde sağladığı kısa vadeli faydalar:
01.01-31.12.2011: 1.341.130 TL
01.01-31.12.2010: 1.001.287 TL
E. Grup’un kilit yönetici personele 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2010 dönemlerinde sağladığı uzun vadeli faydalar:
Yoktur (Önceki dönem: Yoktur).
Not 38 - Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle yabancı para cinsinden olan finansal varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerleri (net) aşağıdaki
gibidir:
31.12.2011
31.12.2010
A. Döviz cinsinden varlıklar
2.858.362
14.199.690
B. Döviz cinsinden yükümlülükler
10.000.991
9.318.429
Net Döviz Pozisyonu (A-B)
(7.142.629)
4.881.261
DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU
TL Karşılığı
568.937

1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar
(Kasa, Banka hesapları dahil)
2.055.881
2b. Parasal Olmayan
Finansal Varlıklar
3. Diğer
193.707
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
2.818.525
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan
Finansal Varlıklar
7. Diğer
39.837
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
39.837
9. Toplam Varlıklar (4+8)
2.858.362
10. Ticari Borçlar
2.621.296
11. Finansal Yükümlülükler
3.642.321
12a. Parasal Olan Diğer
Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer
Yükümlülükler
233.933
13. Kısa Vadeli
Yükümlülükler (10+11+12)
6.497.550
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
3.502.834
16a. Parasal Olan Diğer
Yükümlülükler
607
16b. Parasal Olmayan Diğer
Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli
Yükümlülükler (14+15+16)
3.503.441
18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 10.000.991
19. Bilanço Dışı Türev Araçların
Net Varlık / (Yükümlülük)
Pozisyonu (19a-19b)
-

31.12.2011
USD
AVRO
68.324
179.998

Diğer TL Karşılığı
2.657.787

31.12.2010
USD
AVRO
1.609.489
82.727

Diğer
-

718.989

285.531

-

8.062.910

5.002.444

160.622

-

94.525
881.838
-

4.100
469.629
-

1.762
1.762
-

3.418.029
14.138.726
-

1.673.758
8.285.691
-

404.169
647.518
-

928
928
-

21.090
21.090
902.928
1.198.865
501.625

469.629
139.386
1.102.710

1.762
29.633
-

60.964
60.964
14.199.690
2.170.352
3.118.484

22.160
22.160
8.307.851
1.007.599
428.449

13.033
13.033
660.551
284.821
1.198.624

928
36.883
-

-

-

-

-

-

-

-

122.582

977

-

1.255.931

657.937

116.519

-

1.823.072
976.292

1.243.073
678.745

29.633
-

6.544.767
2.773.662

2.093.985
655.519

1.599.964
859.026

36.883
-

279

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

976.571
2.799.643

678.778
1.921.851

29.633

2.773.662
9.318.429

655.519
2.749.504

859.026
2.458.990

36.883

-

-

-

-

-

-

-
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19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı
Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı
19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı
Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19) (7.142.629) (1.896.715) (1.452.222)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı
Varlık/(Yükümlülük) Pozisyon
(l+2a+5+6a-10-ll-12a-14-15-16a) (7.142.240) (1.889.748) (1.455.345)
22. Döviz Hedgi İçin Kullanılan Finansal
Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen
Kısmının Tutarı
24. Döviz Yükümlülüklerinin Hedg
Edilen Kısmının Tutarı
25. İhracat
19.342.057
6.981.956
3.226.907
26. İthalat
38.107.569 12.880.528
5.481.937

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(27.871)

4.881.261

5.558.347

(1.798.439) (35.955)

(29.633)

2.658.199

4.520.366

(2.099.122) (36.883)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.319

16.929.037
23.591.329

6.486.570
8.226.414

3.577.046
5.616.925

64.000

Grup’un 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibari ile ithalatlarından kaynaklanan toplam döviz yükümlülüğünün hedge edilme oranı,
toplam döviz yükümlülüğünün kur riskinin bir türev araç vasıtasıyla karşılanma oranı olup, Grup’un vadeli işlemi olmadığından toplam döviz
yükümlülüğünün hedge edilme oranı yoktur.
Not 39 - Finansal Araçlar
A) Sermaye risk yönetimi
Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan borç ve özkaynak dengesini verimli bir şekilde
tutarak kârını ve piyasa değerini artırmayı hedeflemektedir.
Holding’in sermaye yapısı Not 8 ve 9’da açıklanan kredileri de içeren borçlar ile Not 27’de açıklanan ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri,
kısıtlanmış kâr yedekleri ve geçmiş yıl kâr / zararlarını da içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.
Grup’un sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler Grup’un üst yönetimi tarafından değerlendirilir.
Bu incelemeler sırasında üst yönetim sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilebilen riskleri değerlendirir ve Yönetim
Kurulu’nun kararına bağlı olanları Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine sunar. Grup, üst yönetim ve Yönetim Kurulu’nun değerlendirmelerine
dayanarak sermaye çeşitlendirmesini yeni borç edinilmesi, mevcut olan borcun geri ödenmesi ve / veya sermaye artışına gidilmesi yolu ile optimal
duruma getirmektedir. Grup’un genel stratejisi, önceki döneme göre bir farklılık göstermemektedir.
Grup, sermaye yeterliliğini net borç / özsermaye oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran net borcun toplam özsermayeye bölünmesiyle bulunur.
Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterilen kısa ve uzun vadeli kredileri, ticari ve diğer borçları içerir)
düşülmesiyle hesaplanır.
31.12.2011
31.12.2010
Toplam borçlar
63.640.993
67.701.198
Eksi: Nakit ve nakit benzeri değerler (Not 6)
(10.085.865)
(29.115.852)
Net borç
53.555.128
38.585.346
Toplam özkaynak (Not 27)
280.153.237
274.807.110
Net borç / özsermaye oranı
% 19
% 14
B) Önemli muhasebe politikaları
Grup’un finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikaları 2 numaralı "Önemli Muhasebe Politikaları Özeti" dipnotunda yer alan "Finansal Araçlar"
kısmında açıklanmaktadır.
C) Finansal risk yönetimindeki hedefler
Hali hazırda Grup genelinde tanımlanmış bir risk yönetimi modeli ve aktif uygulaması bulunmamaktadır. Grup’un önemli finansal riskleri içerisinde
döviz kuru riski, faiz oranı riski ve likidite riski yer almaktadır.
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Tanımlanmış bir risk yönetimi modeli bulunmamakla beraber Grup yönetimi aldığı kararlar ve uygulamaları ile riski yönetmektedir. Kurumsal
bir risk yönetimi modeli oluşturulması hedeflenmiş olup, bu yöndeki çalışmalar devam etmektedir.
D) Piyasa riski
Faaliyetleri nedeniyle Grup, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Gelirlerin ve giderlerin
döviz cinslerine göre dağılımı ile borçların döviz cinslerine göre ve değişken ve sabit faiz oranlı olarak dağılımları Grup yönetimi tarafından
takip edilmektedir.
Piyasa riskine yol açan piyasa koşullarındaki değişiklikler; gösterge faiz oranı, diğer bir işletmenin finansal aracının fiyatı, mal fiyatı, döviz kuru
veya fiyat ya da oran endeksindeki değişiklikleri içerir.
Stok fiyat değişikliklerinin yönetimi (fiyat riski)
Grup, hammadde stoklarının fiyat değişimlerinden dolayı satış fiyatlarının etkilenmesi nedeniyle fiyat riskine maruz kalmaktadır. Satış marjları
üzerindeki olumsuz fiyat hareketi etkilerinden kaçınmak amacıyla kullanılabilecek bir türev enstürümanı bulunmamaktadır. Grup tarafından
ileriye dönük hammadde fiyatlarındaki hareketler dikkate alınarak sipariş verme-üretim-satın alma dengeleri gözden geçirilmekte ve
hammadde fiyatlarındaki değişimi satış fiyatlarına yansıtmaya çalışmaktadır.
Faiz oranı riski yönetimi:
Grup sabit faiz oranları üzerinden borçlanmaktadır. Grup’un, yükümlülükleriyle ilgili faiz oranları, 8 no.’lu dipnotta detaylı olarak açıklanmıştır.
Faiz Pozisyonu Tablosu
		
31.12.2011
31.12.2010
Sabit faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
5.640.616
26.297.168
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler (banka kredileri)
193.474
187.810
Değişken faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar						
-		
Finansal yükümlülükler						

-		

-

31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle faiz baz puanı 100 puan değişseydi, yani faiz oranları %1 değişseydi, ve diğer tüm
değişkenler sabit kalsaydı, sabit faizli finansal araçlardaki faiz değişiminden dolayı net faiz gideri / geliri ortaya çıkmış olacaktı ve bu durumda
vergi öncesi dönem net kâr / zararı cari dönemde 948 TL (31.12.2010: 2.642 TL) daha düşük / yüksek olacaktı.
Grup’un faiz oranına duyarlılığı aşağıdaki gibidir:
Faiz Oranı Duyarlılık Analizi Tablosu
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Kâr / Zarar
Kâr / Zarar
Baz Puanın
Baz Puanın
Baz Puanın
Baz Puanın
Artması
Azalması
Artması
Azalması
		Baz puan değişiminin 100 (%1) olması halinde:
TL
(948)
948
(2.642)
2.642
USD
Sabit Faizli Finansal Araçların Toplam Etkisi
		Baz puan değişiminin 100 (%1) olması halinde:
Değişken Faizli Finansal Araçların Etkisi
Toplam
(948)
948
(2.642)

2.642

Kur riski yönetimi:
Grup’un gelir ve giderleri arasında kur riski açısından doğal bir denge bulunmakta olup ileriye yönelik tahminler ve piyasa şartları dikkate
alınarak bu denge korunmaya çalışılmaktadır.
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle TL, USD, AVRO ve diğer yabancı paralar karşısında aynı anda %10 oranında değişseydi
ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, bu para birimlerinde olan varlık ve yükümlülüklerden doğan net kur farkı kârı / zararı sonucu vergi
öncesi dönem net kâr / zararı cari dönemde 714.263 TL (31.12.2010: 488.126 TL daha yüksek / düşük) daha düşük / yüksek olacaktı.
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Grup’un döviz pozisyonu ile ilgili kur riski duyarlılık analizi aşağıdaki gibidir:
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Kâr / Zarar
Kâr / Zarar
Yabancı paranın Yabancı paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi
USD kurunun % 10 değişmesi halinde:
1- USD net varlık / (yükümlülüğü)
(358.270)
358.270
859.320
(859.320)
2- USD riskinden korunan kısım (-)
3- USD Net Etki (1+2)
(358.270)
358.270
859.320
(859.320)
		AVRO kurunun % 10 değişmesi halinde:
4- AVRO net varlık / (yükümlülüğü)
(354.894)
354.894
(368.518)
368.518
5- AVRO riskinden korunan kısım (-)
6- AVRO Net Etki (4+5)
(354.894)
354.894
(368.518)
368.518
Diğer döviz kurlarının % 10 değişmesi halinde:
7- Diğer yabancı para net varlık / (yükümlülüğü)
(1.099)
1.099
(2.676)
2.676
8- Diğer yabancı para riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8)
(1.099)
1.099
(2.676)
2.676
Toplam (3+6+9)
(714.263)
714.263
488.126
(488.126)
E) Kredi ve tahsilat riski yönetimi
Grup’un kredi ve tahsilat riski temel olarak ticari alacaklarına ilişkindir. Bilançoda gösterilen tutar Grup yönetiminin önceki tecrübelerine ve
cari ekonomik şartlara bağlı olarak tahmin ettiği şüpheli alacaklar düşüldükten sonraki net tutardan oluşmaktadır. Grup’un kredi riski çok
sayıda müşteriyle çalışıldığından dolayı dağılmış durumdadır ve önemli bir kredi risk yoğunlaşması yoktur.
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri:
31 Aralık 2011		
Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar			
İlişkili
Diğer
İlişkili
Diğer Bankalardaki Nakit ve
Taraf
Taraf
Taraf
Taraf
Mevduat
Diğer
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (1)
26.906.905
42.682.432
505.588 8.273.322
1.812.543
Azami riskin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri (2)
26.906.905
42.320.268
505.588 8.273.322
1.812.543
B. Koşullan yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış
sayılacak finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamı
varlıkların net defter değeri (3)
- Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net
defter değerleri (4)
362.164
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
112.307
12.256.238
- Değer düşüklüğü (-)
(112.307) (11.894.074)
- Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
(1)

Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
Vadesi geçmemiş yada değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların gelecekte değer düşüklüğüne uğraması ve kredi riski
beklenmemektedir.
(3) Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların teminatının ve / veya vadesinin kısa olması nedeniyle gelecekte de
değer düşüklüğüne uğraması beklenmemektedir. 31.12.2011 tarihi itibariyle vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıklar yoktur.
(2)
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(4)

31.12.2011 tarihi itibariyle vadesi geçmiş ve değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıklara ilişkin yaşlandırma analizi aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2011

Alacaklar
Vadesi Geçmiş Tutar
Şüpheli Alacak Karşılıkları
276.993
(27.699)
18.800
(6.580)
405.180
(304.530)
11.372.124
(11.372.124)
295.448
(295.448)
12.368.545
(12.006.381)
-

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Vadesi 5 yıldan fazla geçmiş
Toplam
Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
31 Aralık 2010

Alacaklar		
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar		
İlişkili
Diğer İlişkili
Diğer Bankalardaki
Taraf
Taraf
Taraf
Taraf
Mevduat

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (1)
8.748.375
Azami riskin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri (2)
8.748.375
B. Koşullan yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış
sayılacak finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri (3)
- Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri (4)
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
-

Nakit ve
Diğer

56.864.776 448.379 518.011
-

27.884.623 1.231.229
-

55.987.640 448.379 518.011

27.884.623 1.231.229

-

-

-

-

-

877.136
10.351.477
(9.474.341)
-

-

-

-

-

(1)

Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
Vadesi geçmemiş yada değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların gelecekte değer düşüklüğüne uğraması ve kredi riski
beklenmemektedir.
(3) Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların teminatının ve / veya vadesinin kısa olması nedeniyle gelecekte de
değer düşüklüğüne uğraması beklenmemektedir. 31.12.2010 tarihi itibariyle vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıklar yoktur.
(4) 31.12.2010 tarihi itibariyle vadesi geçmiş ve değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıklara ilişkin yaşlandırma analizi aşağıdaki gibidir:
(2)

31 Aralık 2010
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Vadesi 5 yıldan fazla geçmiş
Toplam
Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı

Alacaklar
Vadesi Geçmiş Tutar
Şüpheli Alacak Karşılıkları
57.935
(5.794)
99.251
(34.738)
2.076.386
(1.315.904)
6.210.763
(6.210.763)
1.907.142
(1.907.142)
10.351.477
(9.474.341)
-
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F) Likidite riski yönetimi
Grup, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla
yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir.
31.12.2011			
		 Sözleşme Uyarınca
Defter
Nakit Çıkışları
Sözleşme Uyarınca Vadeler
Değeri
Toplamı
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
12.955.526
14.061.961
Banka Kredileri
193.474
230.446
Finansal Kiralama Yükümlülükleri
7.145.155
8.116.970
Ticari Borçlar (*)
1.587.878
1.685.526
Diğer Borç ve Yükümlülükler (**)
4.029.019
4.029.019

Beklenen Vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Banka Kredileri (vadeleri belli olmayan) (***)
Ticari Borçlar (****)
Diğer Borç ve Yükümlülükler

Defter
Değeri
19.424.753
1.968.805
10.774.607
6.681.341

		
Defter
Beklenen (veya Sözleşme Uyarınca) Vadeler
Değeri
Türev Nakit Girişleri
Türev Nakit Çıkışları
(*)

3 aydan kısa
4.691.625
48.729
1.168.383
718.104
2.756.409

3-12 ay arası
4.665.123
134.455
2.873.836
384.222
1.272.610

1-5 yıl arası
4.705.213
47.262
4.074.751
583.200
-

Beklenen Nakit
Çıkışları Toplamı
19.873.424
1.968.805
11.041.753
6.862.866

3 aydan kısa
7.544.905
5.069.938
2.474.967

3-12 ay arası
11.369.620
1.968.805
5.971.815
3.429.000

1-5 yıl arası
958.899
958.899

Sözleşme Uyarınca
/Beklenen Nakit
Çıkışları Toplamı
-

3 aydan kısa
-

3-12 ay arası
-

1-5 yıl arası
-

TTK gereği senet, iki taraf arasında yapılan bir akit olduğundan borç senetleri bu grupta izlenmiştir.
Kanuni ödeme süreleri olan yükümlülükler bu grupta izlenmiştir; vergi karşılıkları, taksite bağlanan vergi, ödenecek vergi ve sosyal güvenlik
kesintileri gibi.
(***) Rotatif krediler olup vadeleri belli değildir. 3-12 ay arası kısmında takip edilmiştir.
(****) Bu grupta satıcılar ve diğer ticari borçlar izlenmiştir.
(**)
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31.12.2010			
		 Sözleşme Uyarınca
Defter
Nakit Çıkışları
Sözleşme Uyarınca Vadeler
Değeri
Toplamı
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
11.431.920
11.491.031
Banka Kredileri
187.810
187.810
Finansal Kiralama Yükümlülükleri
5.892.146
5.892.146
Ticari Borçlar (*)
2.934.333
2.993.444
Diğer Borç ve Yükümlülükler (**)
2.417.631
2.417.631

Beklenen Vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Banka Kredileri (vadeleri belli olmayan) (***)
Ticari Borçlar (****)
Diğer Borç ve Yükümlülükler

Defter
Değeri
26.333.242
1.970.865
17.443.292
6.919.085

		
Defter
Beklenen (veya Sözleşme Uyarınca) Vadeler
Değeri
Türev Nakit Girişleri
Türev Nakit Çıkışları
-

3 aydan kısa
4.272.762
33.429
821.015
1.682.240
1.736.078

3-12 ay arası
4.376.363
86.137
2.297.469
1.311.204
681.553

1-5 yıl arası
2.841.906
68.244
2.773.662
-

Beklenen Nakit
Çıkışları Toplamı
26.725.287
1.970.865
17.817.646
6.936.776

3 aydan kısa
2.475.802
812.932
1.662.870

3-12 ay arası
23.117.710
1.970.865
16.896.270
4.250.575

1-5 yıl arası
1.131.775
108.444
1.023.331

Sözleşme Uyarınca
/Beklenen Nakit
Çıkışları Toplamı
-

3 aydan kısa
-

3-12 ay arası
-

1-5 yıl arası
-

(*)

TTK gereği senet, iki taraf arasında yapılan bir akit olduğundan borç senetleri bu grupta izlenmiştir.
Kanuni ödeme süreleri olan yükümlülükler bu grupta izlenmiştir; vergi karşılıkları, taksite bağlanan vergi, ödenecek vergi ve sosyal güvenlik
kesintileri gibi.
(***) Rotatif krediler olup vadeleri belli değildir. 3-12 ay arası kısmında takip edilmiştir.
(****) Bu grupta satıcılar ve diğer ticari borçlar izlenmiştir.
(**)

G) Finansal Riskten Korunma Muhasebesi
Grup, türev ürünleri alım-satımı işlemi ile döviz ve / veya faiz oranı (sabit ve değişken) riskinden korunmak amacıyla forward, future, option ve
swap işlemleri yapmamaktadır.
Not 40 -Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Finansal tabloların onaylanması
Holding’in 31.12.2011 tarihli konsolide finansal tabloları, Holding Yönetim Kurulu tarafından 20.03.2012 tarihinde onaylanmıştır. Holding
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan konsolide finansal tabloları değiştirme gücüne sadece Holding Genel Kurulu sahiptir.
İHA’daki İştirak Payının Artması
Holding, 23.01.2012 tarihinde yaptığı yönetim kurulu toplantısında, grup firmalarından İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nde İhlas Pazarlama A.Ş.'nin
sahip olduğu %25'lik hisselerin tamamının Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 30.09.2011 tarihli
veriler esas alınarak, "İndirgenmiş Nakit Akışları Analizi Yöntemi"ne göre hazırlanmış olan değerleme raporuna istinaden toplam 22.625.000
TL'ye satın alınmasına karar vermiştir.
Not 41 - Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen yada Finansal Tabloların Açık, Yorumlanabilir ve Anlaşılabilir Olması
Açısından Açıklanması Gereken Diğer Hususlar
Yoktur.
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