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İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.
31 / 03 / 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ
1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2- Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,
3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye
Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal
kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması.
4- Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5- 2013 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
6- Yönetim Kurulu’ndan ayrılan üyelerin yerine Türk Ticaret Kanunu 363. maddesi gereğince
yapılan seçimlerin onaylanması,
7- Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun
399.ncu maddesi uyarınca, 2014 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim
Şirketi) olarak seçilen ‘Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Genel
Kurul’un onayına sunulması,
8- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,
9- Şirketin 2013 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulması ve şirket
tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi
kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ile
elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
11- Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu’nun Sermaye Piyasası Kurulu’nun
27.01.2014 Tarih ve 2/35 sayılı kararı uyarınca yenilenerek Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
12- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari
sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî
hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir
işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari
iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir
başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler
hakkında ve bu ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma
imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler
hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi
hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
14- Dilekler ve kapanış.

