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DENEYİM
İhlas Yayın Holding olarak,
köklü geçmişimizden
aldığımız güçle, milli
değerleri gözeten yayın
politikamızı başarıyla
devam ettiriyor,
birikimimizle medya
dünyasına örnek oluyoruz.

UZMANLIK
Medya sektöründeki
uzmanlığımızla Türkiye
Gazetesi, TGRT Haber, TGRT
Belgesel, TGRT FM, İHA gibi
kendi kulvarlarında öncü
olan çok sayıda markayı
bünyemizde barındırıyoruz.

GÜV

2018 yılında
habercilik a
takipçilerimizi
görevini e
biçimde yer
Bize olan
ekranlara, say
dalgalarına

VEN

a da tarafsız
anlayışıyla
i bilgilendirme
eksiksiz bir
rine getirdik.
n güveni
yfalara, radyo
a yansıttık.

YENİLİK
Türkiye’deki basılı, görsel
ve dijital medya alanındaki
gelişmeleri yakından
takip ederek büyük
ölçüde teknolojiye yatırım
yapmaya devam ettik.
Geleceğin yayıncılığına
hazırlıklarımızı sürdürdük.

BAŞARI
Markalarımız istikrarlı
yükselişlerini sürdürürken
TGRT kanalımız izleyici
sayısını %60 gibi önemli
bir oranda artırarak daha
geniş kitlelere ulaştı. İHA
gelirlerinde de önemli bir
artış yakaladık.
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Bizim kültürümüzde sevdiklerimizle
p ay l a ş t ı ğ ı m ı z b i r t a k ı n ı n ö n e m l i b i r y e r i
v a r d ı r. “ B e ş i b i r y e r d e ” a d ı n ı v e r d i ğ i m i z ,
beş altının bir yerde toplandığı takı,
i y i g ü n d e d e kö t ü g ü n d e d e g ü v e n v e r i r
v e h ay a t a d e ğ e r k a t a r.
Biz de Holding çatısı altında birleşen
5 m a r k a o l a r a k Tü r k i y e ’ y e g ü v e n
vermeye devam ediyoruz.
4 yıldır olduğu gibi faaliyet raporlarımızı
o r t a k b i r ko n s e p t ç e r ç e v e s i n d e
şekillendiriyoruz. Bu yıl da
“ B e ş i B i r Ye r d e ” t e m a s ı y l a
h ay a t a f a r k l ı a l a n l a r d a k a t t ı ğ ı m ı z
değerleri anlatıyoruz.

İhlas Yayın Holding | 2018 Faaliyet Raporu

Tü r k i y e ’d e o b j e k t i f h a b e r c i l i k l e
özdeşleşmiş mark aları bünyesinde
b u l u n d u r a n İ h l a s Yay ı n H o l d i n g
olarak sadece doğrularla gündem
belirlemeye devam ettik.
S o r u m l u y ay ı n c ı l ı k ç i z g i m i z i b a ş a r ı y l a
sürdürerek verimliliğimizi, gücümüzü
v e g e l i r l e r i m i z i a r t ı r m ay a o d a k l a n d ı k .
Dijital dünyadaki gelişmelerle
y e n i l i kç i i ş f i k i r l e r i ü r e t m e y i
sürdürdük.
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KISACA
İHLAS GRUBU
1970 YILINDA TÜRKIYE GAZETESI’NIN KURULMASIYLA
TEMELLERI ATILAN İHLAS GRUBU, 1978 YILINDA GAZETENIN
ELDEN DAĞITILMASIYLA BIRLIKTE, PAZARLAMA
FAALIYETLERINE DE BAŞLAMIŞTIR.

Gazete dağıtımının yanı sıra pek
çok ürünü de portföyüne ekleyerek
büyüyen İhlas Holding’in pazarlama
organizasyonu, binlerce tüketiciye yüz
yüze ürün tanıtımı yapan yaygın bir
pazarlama ağına dönüşmüştür.
İhlas Grubu, 1989 yılında İhlas Yuva
Evleri projesi ile inşaat sektöründe
faaliyet göstermeye başlamıştır.
Kurumsal gelişimine devam eden Grup,
1990 yılında İhlas Ev Aletleri şirketini
kurarak elektronik cihaz ve ev aletleri
üretimine; 1991 yılında ise Türkiye
Gazetesi Hastanesi’ni kurarak sağlık
hizmetleri sektörüne adımını atmıştır.

32
İHLAS GRUBU
ŞIRKET ADEDI

Türkiye’nin en önemli gruplarından
biri olan İhlas Grubu; 32 şirketi, 2.589
çalışanıyla ülke çapında geniş bir
etkinliğe sahiptir. Kültürel hizmetleriyle
de ön plana çıkan İhlas Grubu, ülke
çapında bir etkinliğe sahiptir.

MEDYA SEKTÖRÜNDE KÖKLÜ
DENEYIM
1990’lı yıllarda tiraj rekorları kıran
Türkiye Gazetesi, aynı dönemde
İngiltere ve Amerika’da dağıtılmaya,
ardından Almanya’da da basılmaya
başlanmıştır. Grup, habercilikte elde
ettiği bu başarılı deneyimi farklı
mecralarda değerlendirmek üzere 1993
yılında İhlas Haber Ajansı’nı, TGRT
FM radyosunu ve TGRT programlı
televizyon kanalını kurmuştur.

1970 yılında Türkiye Gazetesi’nin
kurulmasıyla temelleri atılan İhlas
Grubu, 1978 yılında gazetenin elden
dağıtılmasıyla birlikte, pazarlama
faaliyetlerine de başlamıştır. 1981
yılında kendi matbaa tesislerini kuran
Türkiye Gazetesi, kendi baskılarını
gerçekleştirmenin yanı sıra farklı
baskı işleri ile de yayın yelpazesini
genişletmiştir.

İhlas Grubu, gelişim sürecini daha
sağlam adımlarla yürütmek adına
1993 yılında, şirketlerini Holding çatısı
altında birleştirmiştir. Yeni yatırım
stratejileri doğrultusunda 1995
yılında Kuzuluk Kaplıca Evleri ile
devremülk inşaatına başlayan Grup,
aynı dönemde internet sağlayıcılığı,
finans, gıda, taşımacılık ve sigortacılık
sektörlerinde de hizmet vermeye
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başlamıştır. İhlas Grubu, toplumsal
sorumluluk bilinciyle eğitim alanında
da hizmet vermeyi hedeflemiş ve 1996
yılında İhlas Koleji’ni kurmuştur.
Enerji sektöründeki liberalleşme
sürecine eş zamanlı olarak, 1997-98
döneminde ihalelere katılmış; daha
sonraki yıllarda metalik madenler,
kömür ve endüstriyel ham maddeler
gibi pek çok yeraltı kaynağını
ekonomiye kazandırabilmek amacıyla
lisanslar almıştır.

İHLAS GRUBU,
ELEKTRONIK EV
ALETLERI ILE
BAŞLADIĞI ÜRETIM
FAALIYETLERINE
SÜREÇ IÇERISINDE
GIDA ILE YEMEK
ÜRETIMINI DE
EKLEMIŞTIR.

2000’li yıllarda, Grup şirketleri arasında
sinerji oluşturabilmek ve hizmet verdiği
alanlarda uzmanlaşmaya gidebilmek
amacıyla Holding bünyesinde grup
yapılanmalarına gidilmiştir.

2010 yılında İhlas İnşaat Holding
çatısı altında birleştirilen inşaat
çalışmaları kapsamında bugüne kadar
iş merkezleri, devremülkler, televizyon
stüdyoları, eğitim kompleksleri
ve siteler de dâhil olmak üzere,
projelendirilen 23.067 konut ve iş yeri
inşaatının 19.393'ü tamamlanmış,
3.674'ünün inşaatı ise devam
etmektedir.
PAZARLAMA ALANLARINDA ARTIŞ
İhlas Grubu, elektronik ev aletleri ile
başladığı üretim faaliyetlerine süreç
içerisinde gıda ile yemek üretimini de
eklemiştir.

2003’te İhlas Yayın Holding
kurularak; gazetecilik, haber ajansı,
televizyonculuk ve radyo haberciliğinin
yanı sıra dergi yayıncılığı, medya
planlama ve dijital yayıncılık
alanlarında da faaliyet gösterilmeye
başlanmıştır.

SAĞLIKTAN EĞITIME SOSYAL
SORUMLULUK YATIRIMLARI
İhlas Holding, eğitim ve sağlık
alanındaki faaliyetlerinde sosyal
bir misyon üstlenmiştir. Ülkemizin
köklü sağlık kurumu Türkiye Gazetesi
Hastanesi’nde; sağlık sorunlarına tıbbi
çözümler kadar, moral yönünden
de takviyeli çözümler sağlayabilen
bir yaklaşımla, aile sıcaklığını ve ev
konforunu hissettiren özel ve etik bir
sağlık hizmeti sunulmaktadır.

2004 yılında ise tematik bir kanal
olan TGRT Haber TV kurulmuştur. İki
yıl sonra geniş bir konu yelpazesiyle
programlı yayıncılık yapan TGRT TV
satılmış ve TGRT Haber TV ile sadece
haber yayıncılığında ilerleme kararı
alınmıştır.
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GENIŞ
YELPAZELI UZMANLIK
2004 yılında, yayıncılıktaki gelişmelere
eş zamanlı olarak Yalova ilinin Armutlu
ilçesinde 300 bin m2’lik alan üzerine,
Armutlu Devremülk Tatil Köyü inşa
edilmiştir.
Grup, inşaat yatırımlarına Kristalşehir
ve Bizim Evler projeleri ile devam
etmekle birlikte, Güzelce ve
Beylikdüzü bölgesinde de konut
ve iş yeri inşaatının çalışmalarına
devam etmektedir. Yalova’da 62.775
metrekarelik arsa üzerinde, hasılat
paylaşımı ile 450 adet apart ünite, 1
adet kür merkezi, 1 adet de idare binası
inşaatı müteahhit firma tarafından
tamamlanmış ve İhlas Holding’e teslim
edilmiştir.

Yatırımlarına hız kesmeden devam
eden İhlas Grubu, 2017 yılında
Beylikdüzü Yakuplu ilçesinde 61.705
m2 arsa üzerinde Marmara Evleri
4 Projesi'ne ve İstanbul Avcılar,
Ispartakule'de Bizimevler 8 Projesi'ne
başlamıştır.

Anaokulundan lise düzeyine kadar
her kademede eğitim veren İhlas
Eğitim Kurumları’nda toplumsal
değerleri özümsemiş, günümüz bilgi
ve teknoloji çağının koşullarını dikkate
alan, iş ve günlük yaşamda pratiğe
dönüştürülebilen bir eğitim-öğretim
sistemi esas alınmaktadır.

19.393
İNŞAATI
TAMAMLANAN
KONUT VE
IŞ YERI SAYISI
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İHLAS GRUBU’NUN
FA A L I Y E T A L A N L A R I
TÜRKIYE’NIN EN ÖNEMLI GRUPLARINDAN BIRI OLAN
İHLAS GRUBU, 2018 YILSONU ITIBARIYLA 32 ŞIRKETI VE
2.589 ÇALIŞANIYLA FAALIYET GÖSTERMEKTE OLDUĞU
SEKTÖRLERDEKI ÖNCÜ KONUMUNU KORUMAKTADIR.

İNŞAAT VE DEVREMÜLK İŞLETMECİLİĞİ
İhlas İnşaat Holding A.Ş.
İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.
İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş.
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.
Kuzuluk Kaplıca İnşaat Turizm Sağlık ve Petrol
Ürünleri Ticaret A.Ş.
Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri A.Ş.

ÜRETİM, PAZARLAMA VE TİCARET
İhlas Pazarlama A.Ş.
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
KPT Lojistik Taşımacılık Tur. Rek. Paz.
İç ve Dış Tic. A.Ş.
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş.
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MEDYA VE İLETİŞİM
İhlas Yayın Holding A.Ş.
İhlas Gazetecilik A.Ş. (Türkiye Gazetesi)
İhlas Haber Ajansı A.Ş. (İHA)
TGRT Haber TV A.Ş.
TGRT FM
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş. (TGRT Belgesel TV)
Dijital Varlıklar Görsel Medya ve
İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.

EĞİTİM VE SAĞLIK
Türkiye Gazetesi Hastanesi*
İhlas Eğitim Kurumları*

*İhlas Holding tüzel kişiliği bünyesinde faaliyet göstermektedir.
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İ H L A S YAY I N H O L D I N G
HAKKINDA
TELEVIZYON İZLEME ARAŞTIRMALARI A.Ş.’NIN (TİAK), ÖLÇÜMÜ YAPILAN
29 TELEVIZYON KANALININ 2018’DEKI IZLENME ORANLARINDAKI
DEĞIŞIME ILIŞKIN VERILERINE GÖRE; BIR ÖNCEKI YILA GÖRE EN ÇOK
ARTIŞI %60,24'LÜK ORANLA TGRT HABER TV GERÇEKLEŞTIRMIŞTIR.
“YENI TÜRKIYE’NIN YENI
TÜRKIYE’SI”: TÜRKIYE GAZETESI
İhlas Yayın Holding’in yazılı medyadaki
iştiraki olan Türkiye Gazetesi; saygın
yayın çizgisi ve yüksek okur bağlılığı
ile sektörünün önemli markalarından
biridir. Yaygın bayi ağı aracılığıyla
okurlarıyla kurduğu etkin iletişim ve
Türkiye’nin 6 farklı ilinde konumlanan
baskı tesisleri ile önemli bir rekabet
üstünlüğüne sahiptir.
Türkiye Gazetesi, 2013 yılının başında
“Yeni Gazetecilik” anlayışı ile içeriğinde
ve yazar kadrosunda da önemli
değişiklikler yapmış; ebadını daraltıp
mizanpajını yenileyerek daha rahat
okunabilen bir görünüme kavuşmuştur.

368
MILYON TL
TOPLAM AKTIFLER

İhlas Grubu’nun medya sektöründeki
iştiraklerinin tek çatı altında
birleştirilmesi ve yönetim etkinliğinin
sağlanması amacıyla 10 Temmuz
2003 tarihinde kurulan İhlas Yayın
Holding, iştiraklerini ortak hedefler
doğrultusunda koordine ederek
yeni yatırımlar konusunda destek
vermektedir.
İhlas Yayın Holding, 25-26 Ekim
2010’da hisselerini halka arz etmiş,
5 Kasım 2010’da da BİST’te işlem
görmeye başlamıştır.

Haber kanallarının dakika başı canlı
yayın yaptığı, internet haberciliğinin
gazete tirajlarını tehdit ettiği bir
dönemde, Türkiye Gazetesi, kurduğu
özel haber servisi ile gündem oluşturan
haberlere imza atmaktadır.
DÜNYANIN DÖRT BIR YANINDAN
HABERLER: İHA
Türkiye’nin ilk özel haber ajansı
olarak 1993 yılında kurulan İHA, aynı
zamanda, Türkiye’de ilk görüntülü
haber servisi yapan ajanstır. Geride
bıraktığı 25 yıl içerisinde ilkeli, hızlı
ve doğru haberciliğin öncüsü olmayı
başaran İHA bu vizyon doğrultusunda
edindiği tecrübelerle logosunu
yenileyerek yeni başarılara imza atmayı
hedeflemektedir.
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Türkiye’nin her bir il ve ilçesinden,
dünyanın ise 51 ülkesinden görüntü,
fotoğraf ve haber geçebilme
yeteneğine sahip olan İHA, haberlerini
abonelerine uydu ve internet
üzerinden göndermektedir. Türkiye
ve dünya genelindeki görüntü geçiş
noktasının yanı sıra çoğu Türkiye
dışında 29 tane uplink istasyonu
üzerinden görüntüleri tüm dünyaya
anında geçebilmektedir. Beş canlı
yayın aracı ile bütün Avrupa’da mobil
hizmet verme kabiliyeti olan İHA,
aynı uygulamayı Türkiye içerisinde de
sürdürmektedir.
İHA’nın kendi teknik kadrosu
tarafından geliştirilen yazılım
sayesinde, görüntülerin dijital arşivde
saklanmasını sağlayan sistem,
dünyadaki örneklerinden çok önce
işletmeye alınmış; 17 yıllık arşivinde 1
milyonun üzerinde görüntü, 4,5 milyon
yazılı haber ve 8,5 milyon fotoğraf
depolanmıştır.

HABER
KANALLARININ
DAKIKA BAŞI
CANLI YAYIN
YAPTIĞI, INTERNET
HABERCILIĞININ
GAZETE
TIRAJLARINI
TEHDIT ETTIĞI
BIR DÖNEMDE,
TÜRKIYE
GAZETESI,
KURDUĞU ÖZEL
HABER SERVISI
ILE GÜNDEM
OLUŞTURAN
HABERLERE IMZA
ATMAKTADIR.

değişime ilişkin verilerine göre;
bir önceki yıla göre en çok artışı
%60,24'lük oranla TGRT Haber TV
gerçekleştirmiştir. Yayınlanan verilere
göre TGRT Haber TV, ölçümlenen
haber kanallarının yanı sıra, ulusal ve
tematik yayın kuruluşlarının önünde
yer almıştır.
TÜRKIYE’NIN YAYGIN HABER
RADYOSU: TGRT FM
TGRT Haber TV tüzel kişiliği altında
faaliyet gösteren ve kurulduğu 1993
yılından bu yana programlı yayıncılık
yapan TGRT FM, radyonun müzik
kutusu olmaktan çok daha önemli bir
iletişim aracı olduğunu ispat ederek ilk
günkü heyecanı mikrofona yansıtmaya
devam etmektedir.
TGRT Haber ile iş birliği içinde
gerçekleştirilen ortak haber yayınları
sayesinde habercilik konusunda
güçlü bir konuma gelen radyo,
dinleyici sayısında da ciddi bir artış
sağlamaktadır. Bir TGRT FM klasiği olan
Arkası Yarın ve Radyo Tiyatroları ise
1993 yılından bu yana aralıksız olarak
yayına devam etmektedir.

2018 yılında 7 bölge merkezinde
stüdyo kurulum işlemlerini
tamamlayarak, Türkiye genelinde 30
adet Drone ve 65 adet 4.5G canlı yayın
sistemi ile hizmet vermeye devam
eden İHA, 2019 yılında da teknik altyapı
ve yeni teknolojilerin uygulanması
amacıyla yatırımlarına devam etmeyi
planlamaktadır. Yeni teknolojileri
benimsemede her zaman öncü olan
İHA, ‘Drone’lar ile kaliteli görüntüler
elde ederek haber yayıncılığında
farklılık oluşturmuştur.
GÜNDEM BELIRLEYEN HABERCILIK
ANLAYIŞI: TGRT HABER TV
TGRT Haber TV, 24 saat canlı
yayınlanan bültenleriyle dünya ve
Türkiye gündeminden haber sunmakta;
yurt içinde ve yurt dışında gündeme
ilişkin konularla ilgili uzman konukların
görüşlerini paylaştığı programları,
izleyicilerine ulaştırmaktadır. Televizyon
İzleme Araştırmaları A.Ş.’nin (TİAK),
ölçümü yapılan 29 televizyon kanalının
2018’deki izlenme oranlarındaki

9

TGRT FM, Türkiye genelinde bulunan
123 vericisi ile radyolardan, Türksat 4A
uydusunun kapsadığı her yerde dijital
uydu alıcısından ve dört farklı formatta
dünyanın her yerinde internetten
dinlenebilmektedir.
MEDENIYETIMIZIN VE
DEĞERLERIMIZIN TANITIMI: TGRT
BELGESEL
TGRT Belgesel TV; hazırladığı
ve sunduğu belgesellerle kültür,
medeniyet, tarih ve manevi değerlere
dikkat çekmeye ve bunların sahip
çıkılmasına destek vermeye
çalışmaktadır.

%48,19
HALKA AÇIKLIK
ORANI
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İ H L A S YAY I N H O L D I N G
HAKKINDA
TGRT HABER ILE IŞ BIRLIĞI IÇINDE GERÇEKLEŞTIRILEN
ORTAK HABER YAYINLARI SAYESINDE HABERCILIK KONUSUNDA
GÜÇLÜ BIR KONUMA GELEN TGRT FM, DINLEYICI SAYISINDA DA
CIDDI BIR ARTIŞ SAĞLAMAKTADIR.
2017 yılının ilk çeyreğinde YouTube
üzerinde oluşturulan bir kanal
sayesinde izleyiciler, yeni yapılan ve
TGRT Belgesel’in arşivinde bulunan
belgesellere arzu ettikleri zaman
ulaşabilmektedirler.
DIJITAL DÖNÜŞÜMÜ IZLEMIYOR,
DEĞIŞIME ÖNCÜLÜK EDIYOR:
DIJITAL VARLIKLAR
Dijital Varlıklar, dijital medyanın
her geçen gün önem kazandığı
gerçeğinden hareketle yola çıkarak
gruba ait medya şirketlerinin online
sitelerinde fark oluşturan çalışmalarını
sürdürmektedir.

DIJITAL VARLIKLAR,
GRUBUN MEDYA
ORGANLARINDAN
TÜRKIYE GAZETESI,
TGRT HABER, İHLAS
HABER AJANSI, NET
GAZETE VE MAVI
KADIN’IN INTERNET
SITELERI IÇIN
TAKIPÇI SAYISINI
VE DINAMIZMINI
ARTIRAN
ÇALIŞMALAR
YAPMAKTADIR..

22 Nisan 2010 tarihinde kurulan TGRT
Belgesel, 24 saat boyunca kesintisiz
yayın yapmaktadır. Diğer belgesel
kanallarından farklı olarak uydudan
herhangi bir abonelik sistemine
ihtiyaç olmadan ücretsiz olarak
ulaşılabilmektedir. 2015 yılından
itibaren yayınlar, Türksat 4A uydusunun
yanı sıra D-Smart dijital platformundan
da yayınlanmaya başlanmıştır.

Dijital Varlıklar, bu çalışmaları
kapsamında Grubun medya
organlarından Türkiye Gazetesi, TGRT
Haber, İhlas Haber Ajansı, Net Gazete
ve Mavi Kadın’ın internet siteleri için
takipçi sayısını ve dinamizmini artıran
çalışmalar gerçekleştirmektedir.
Farklı hedef kitlelerine yönelik web
sitelerinin geliştirilmesini planlayan
Grup, bu adımı Mavi Kadın internet
sitesi ile atmış; kadınlara yönelik
projelerini, Yemek Zevki dergisinin
dijital platformunu bünyesine dâhil
ederek geliştirmiştir.
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İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
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Etkin Pay (%)

Etkin Pay Tutarı (TL)

48,63

58.359.559

87,16

12.202.154

TGRT Haber TV A.Ş. (TGRT Haber TV)

99,48

31.833.000

TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş. (TGRT BELGESEL TV)

99,63

8.468.950

Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hizm. Ltd. Şti.
(Dijital Varlıklar)

97,74

13.141.750

İhlas Net A.Ş.

3,06

200.000

İhlas Gazetecilik A.Ş. (İhlas Gazetecilik)
İhlas Haber Ajansı A.Ş. (İHA)

ORTAKLIK YAPISI

İhlas Holding A.Ş.

Ayşe Dilvin Ören

%49,71

%0,25

%100,00
Halka Açık

Ahmet Mücahid Ören

%1,85

%48,19
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BAŞLICA
FINANSAL GÖSTERGELER
İHLAS YAYIN HOLDING, YENILIKLERI TAKIP EDEN, BAŞARILI
IŞ MODELLERI SAYESINDE FINANSAL GÜCÜNÜ DE ISTIKRARLI
BIR ŞEKILDE ARTIRMAKTADIR.

232
MILYON TL
TOPLAM
ÖZKAYNAKLAR

TOPLAM AKTIFLER (MILYON TL)

2017

354

2018

368

ÖZKAYNAKLAR (MILYON TL)

2017

240

2018

232

NET SATIŞ GELIRLERI (MILYON TL)

2017

İHLAS YAYIN
HOLDING, YENI
IŞ MODELLERINI
KULLANARAK
YATIRIM YAPMAYA
DEVAM ETMEKTEDIR.

2018

İhlas Yayın Holding bünyesindeki yayın
kuruluşlarında 2013 yılında, ilki Türkiye
Gazetesi’nde olmak üzere önemli bir
değişim rüzgârı başlamıştır. Bu süreç,
2014 yılında TGRT Ailesi ile devam
etmiştir. Logolar, ekran formatları ve
renklere de yansıyan yenilenme, 22
Nisan 2014 tarihinde düzenlenen
bir lansman töreniyle izleyiciler ve
dinleyicilerle paylaşılmıştır.
Doğru, tarafsız ve gerçek haberci
kimliğiyle 1993 yılından bu yana
izleyicilerin beğenisini toplayan TGRT
Ailesi, “Daima Öncü” vizyonundan
hareketle pek çok yeniliği hayata
geçirmeye başlamıştır. TGRT Haber,
TGRT Belgesel ve TGRT FM, “Artık
Yeni Bir TGRT Haber Ailesi Var” diyerek
iş dünyasının, siyasetin, kültürün,
sağlığın nabzını tutan ve herkesin
sesini yansıtacak programlara imza
atmış, çeşitli tartışma platformları ile
gündeme yön vermeye başlamıştır.
Türkiye’deki basılı, görsel ve dijital
medya alanındaki gelişmeleri yakından
takip eden İhlas Yayın Holding, yeni iş
modellerini kullanarak yatırım yapmaya
devam etmiştir.

173

214
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KILOMETRE
TA Ş L A R I

16 Temmuz İhlas
Gazetecilik (Türkiye
Gazetesi) ve İhlas
Haber Ajansı’na
(İHA) iştirak edildi.

15 Temmuz TGRT
Haber TV A.Ş. kuruldu.

İhlas Yayın Holding | 2018 Faaliyet Raporu

2006

27 Temmuz TGRT
Dijital TV Hizmetleri
A.Ş. kuruldu.

2004

2004

24 Temmuz Huzur
Radyo TV’ye (TGRT)
iştirak edildi.

2003

2003

2003

10 Temmuz İhlas
Yayın Holding A.Ş.
kuruldu.

28 Eylül Huzur
Radyo TV hisseleri
News Netherlands
Co.’ya (FOX TV)
satıldı.

Daha Fazla Bilgi için, www.ihlasyayinholding.com.tr

1 Aralık Dergi ve
fuarcılık işlerini bir
çatı altında toplayan
İhlas Gelişim Yayıncılık
A.Ş.’ye iştirak edildi.

24 Aralık İhlas
Holding A.Ş. ve İhlas
Pazarlama A.Ş. ile
Bahçeşehir’de konut
üretmek üzere ortak
girişim şirketi (adi
ortaklık) kuruldu.
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2010

14 Haziran İhlas
Gazetecilik A.Ş.
hisseleri BİST’te işlem
görmeye başladı.

2010

2009

10 Şubat Yeni kurulan
İhlas İletişim A.Ş.’ye
iştirak edildi.

2009

2007

2007

1 Ağustos Fikirevim
Reklam Ajansı
devralındı ve Alternatif
Medya Hizmetleri Ltd.
Şti.’ye dönüştürüldü.

15

4 Ağustos İhlas Yayın
Holding’in halka arz
çalışmaları başlatıldı.

BİR BAKIŞTA İHLAS YAYIN HOLDİNG
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K I LO M E T R E
TA Ş L A R I

2013

2010

2010

5 Kasım İhlas Yayın
Holding A.Ş. hisseleri
BİST’te işlem
görmeye başladı.

14 Aralık İhlas
Medya Planlama ve
Satınalma Hizmetleri
Ltd. Şti.’ye iştirak
edildi.
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2014

17 Eylül Türkiye
Gazetesi, sahip
olduğu dinamizmi
yansıtmak amacıyla
logosunda revizyona
gitti ve başarılı
yazarlarla kadrosunu
güçlendirdi.

1 Aralık İhlas Holding
A.Ş., İhlas Yayın
Holding A.Ş. ve İhlas
Pazarlama A.Ş. Ortak
Girişimi adi ortaklığı
kapatıldı.
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2018

2016

2015

Teknoloji odaklı
yatırımlarına hız
veren İhlas Haber
Ajansı, HD görüntü
altyapısını geliştirdi.

2017

4 Ekim 1993’ten beri
Türk halkının gönlünde
yer eden ve yaptığı
programlı yayıncılıkla
önemli bir iletişim
aracı olan TGRT FM
25. yılını kutladı.

16 Şubat İhlas Net A.Ş.,
birleşme yoluyla İhlas
İletişim Hizmetleri A.Ş.’yi
devraldı.
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Dijital Varlıklar
Görsel Medya ve
İnternet Hizmetleri
Ltd. Şti., İhlas
Medya Planlama
ve Satınalma
Hizmetleri Ltd.
Şti., İhlas Gelişim
Yayıncılık A.Ş. ve
İletişim Magazin
Gazetecilik Sanayi
ve Ticaret A.Ş.’yi
devir aldı.

BİR BAKIŞTA İHLAS YAYIN HOLDİNG
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İ H L A S YAY I N H O L D I N G ’ I N
S E K T Ö R E L KO N U M U
TÜRKIYE’DEKI BASILI, GÖRSEL VE DIJITAL MEDYA ALANINDAKI
GELIŞMELERI YAKINDAN TAKIP EDEN İHLAS YAYIN HOLDING,
YENI IŞ MODELLERINI KULLANARAK YATIRIM YAPMAYA
DEVAM ETMIŞTIR.
deneyimine dayalı olarak yenilik
yapmasını gerektiren bir yıl olmuştur.
TÜRK MEDYA SEKTÖRÜNDE İHLAS
YAYIN HOLDING
Türkiye’deki basılı, görsel ve dijital
medya alanındaki gelişmeleri yakından
takip eden İhlas Yayın Holding, yeni iş
modellerini kullanarak yatırım yapmaya
devam etmiştir.
Türkiye Gazetesi, yayın hayatına
başladığı 22 Nisan 1970 tarihinden
bugüne, sahibi ve yayın politikası
değişmeden faaliyetlerini sürdüren
tek basın organıdır. Basın etik ilkeleri
ile temel hak ve özgürlüklere sıkı sıkı
bağlı olan Gazete, son yıllarda yaptığı
çalışmalarla kendini sürekli yenileyerek
okuyucusunun ilgisini canlı tutmaktadır.

214
MILYON TL
SATIŞ GELIRLERI

Ekonomide yaşanan dalgalanmalardan
dolayı başta yazılı basın olmak
üzere geleneksel medyada varlığını
sürdürmek zorlaşmış olup; bunun da
etkisiyle dijital dönüşüm hızlanmaya
devam etmiştir.
Daha fazla çeşitlilik içeren ve çok
yönlü bir medya ortamında, sektör
deneyimlerinden elde edilen bilgiler
ile fırsatları hedeflemek ve yakalamak
için doğru stratejilerin hızlı bir şekilde
uygulanması gerekmektedir. 2018,
dijital dönüşüm devam ettiği ve
şirketlerin sundukları ürünlerde,
markalarda ve iş modellerinde kullanıcı

Türkiye’nin ilk özel haber ajansı
olarak 1993 yılında kurulan İHA, aynı
zamanda, Türkiye’de ilk görüntülü
haber servisi yapan ajanstır. Geride
bıraktığı 25 yıl içerisinde ilkeli, hızlı
ve doğru haberciliğin öncüsü olmayı
başaran İHA, bu vizyon doğrultusunda
edindiği tecrübelerle logosunu
yenileyerek yeni başarılara imza atmayı
hedeflemektedir.
İHA, bugün 5 kıtadaki haber üretimi ve
uydu operasyonları ile dünyanın saygın
haber ajanslarından biridir. Yedi bölge
merkezinde stüdyo kurulum işlemlerini
tamamlayarak, Türkiye genelinde
30 adet Drone ve 65 adet 4.5G canlı
yayın sistemi ile hizmet vermeye
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devam etmektedir. Yeni teknolojileri
benimsemede her zaman öncü olan
İHA, ‘Drone’lar ile kaliteli görüntüler
elde ederek haber yayıncılığında
farklılık oluşturmuştur.
İzleyicilerin daha fazla haber alma
imkânına sahip olmasını sağlamak
amacıyla konseptini değiştiren TGRT
Haber, “Kesintisiz Haber” sloganı ile
daha çok habere ağırlık vermiştir.
Televizyon İzleme Araştırmaları
A.Ş.’nin (TİAK), ölçümü yapılan 29
televizyon kanalının 2018’deki izlenme
oranlarındaki değişime ilişkin verilerine
göre; bir önceki yıla göre en çok
artışı %60,24'lük oranla TGRT Haber
gerçekleştirmiştir.
Kurulduğu günden bu yana programlı
yayıncılık yapan TGRT FM, radyonun
müzik kutusu olmaktan çok daha
önemli bir iletişim aracı olduğunu ispat
ederek ilk günkü heyecanı mikrofona
yansıtmaya devam etmektedir. TGRT
FM, kuşak programlar, gündemin
nabzını tutan haber programları, sağlık
ve kadın programları, günlük gazete ve
makale özetleri, arkası yarınlar, spor ve
dinleyiciyle diyalog programları ile aile
sıcaklığını yakalamakta ve dinleyicisini
aynı frekansta tutmayı başarmaktadır.
TGRT Belgesel TV, hazırladığı
ve sunduğu belgesellerle kültür,
medeniyet, tarih ve manevi
değerlere dikkat çekmeyi ve bunlara
sahip çıkılmasına destek vermeyi
amaçlamaktadır. 2017 yılının ilk
çeyreğinde YouTube üzerinde
oluşturulan bir kanal sayesinde
izleyiciler, yeni yapılan ve TGRT
Belgesel’in arşivinde bulunan
belgesellere arzu ettikleri zaman
ulaşabilmektedirler.

İHLAS YAYIN
HOLDING’IN
DAĞINIK
OLAN REKLAM
ÇALIŞANLARI;
GÖRSEL, DIJITAL
VE BASILI OLMAK
ÜZERE BIR ARAYA
TOPLANARAK
BÜYÜK BIR
SINERJININ
ORTAYA ÇIKMASI
SAĞLANMIŞTIR.

çalışmalar gerçekleştirmektedir. Farklı
hedef kitlelerine yönelik web sitelerinin
geliştirilmesini planlayan grup, bu
adımı Mavi Kadın internet sitesi ile
atmış; kadınlara yönelik projelerini,
Yemek Zevki dergisinin dijital
platformunu bünyesine dâhil ederek
geliştirmiştir.
İhlas Yayın Holding, reklam
pastasındaki yerini büyütmek adına da
reklam grubunda yeni düzenlemelere
giderek profesyonel ekiplerin
kurulumuna başlamıştır. Dağınık olan
reklam çalışanları, görsel, dijital ve
basılı olmak üzere bir araya toplanarak
büyük bir sinerjinin ortaya çıkması
sağlanmıştır.

Dijital Varlıklar, bu çalışmaları
kapsamında Grubun medya
organlarından Türkiye Gazetesi, TGRT
Haber, İhlas Haber Ajansı, Net Gazete
ve Mavi Kadın’ın internet siteleri için
takipçi sayısını ve dinamizmini artıran
İhlas Yayın Holding | 2018 Faaliyet Raporu
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YÖ N E T I M K U R U L U B A Ş K A N I ’ N I N
MESAJI
İHLAS YAYIN HOLDING, 2018 YILINDA DA TARAFSIZ HABERCILIK
ANLAYIŞININ YANI SIRA TAKIPÇILERINI BILGILENDIRME GÖREVINI
EKSIKSIZ BIR BIÇIMDE YERINE GETIRMIŞTIR.

yönelik riskler ağırlığını artırmakla
birlikte yumuşak bir geçiş süreci
beklenmektedir.
KÜRESEL EKONOMIDE
RISKLER ARTTI…
Spekülatif kur atakları ve küresel
ekonomideki gelişmelere rağmen
2018'de de büyüme performansını
sürdüren Türkiye ekonomisi, 2016'da
darbe girişiminin yaşandığı üçüncü
çeyrekteki gerilemenin ardından 8
çeyrek üst üste büyümeyi başarmıştır.

DIJITAL DÖNÜŞÜM
SÜRECI IŞIĞINDA
YENILIKÇI IŞ
MODELLERI
GELIŞTIRMEYI VE
TÜRK EKONOMISI
IÇIN KATMA
DEĞER ÜRETMEYI
SÜRDÜRECEĞIZ.

Kıymetli Paydaşlarımız,
2018 yılı boyunca küresel ekonominin
başlıca gündem maddesi olan ticaret
savaşlarından kaynaklı endişelerden
dolayı küresel ekonomik aktivitede
zayıflama görülmüştür. Ayrıca, küresel
ekonomik aktivitenin ivme kaybettiğine
yönelik veriler risk algısını olumsuz
yönde etkilemektedir.
Küresel ekonomi; ticaret savaşları,
Brexit belirsizliği, likidite daralması gibi
olumsuzluklara rağmen 2018 yılında
ılımlı büyüme trendini korumuştur.
2019 yılında da küresel ekonomiye

Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanan
gerilim ile spekülatif saldırılar, kur,
enflasyon ve faiz başta olmak üzere
temel göstergelerde bozulmalara
neden oldu. Ancak, Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi ile ekonomi
yönetiminin tek elde toplanmasından
dolayı alınan hızlı önlemler sayesinde
ekonomide stabilite sağlanmaya
başlanmış olup Türkiye, ihracatta da
Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza
atmıştır. 2019 yılında ekonomide
dengelenme sürecinin devam etmesi
beklenmektedir.
KÖKLÜ GEÇMIŞIMIZDEN
GÜÇ ALDIK…
İhlas Yayın Holding, köklü geçmişinden
almış olduğu güçle milli değerleri
gözeten yayın politikasını 2018 yılında
da başarıyla devam ettirmiştir. Dijital
dönüşüm sürecini yakından takip
eden Şirketimiz, yeni iş modellerini
kullanarak yatırım yapmaya devam
etmiştir.
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GÜÇLÜ MARKA KARMASI…
Türkiye Gazetesi, TGRT Haber, TGRT
Belgesel, TGRT FM, İHA gibi kendi
kulvarlarında öncü olan çok sayıda
markayı bünyesinde barındıran
İhlas Yayın Holding, 2018 yılında da
tarafsız habercilik anlayışının yanı sıra
takipçilerini bilgilendirme görevini
eksiksiz bir biçimde yerine getirmiştir.
Türkiye’nin ilk özel haber ajansı
olarak kurulan İHA, geride bıraktığı
25 yıl içerisinde ilkeli, hızlı ve doğru
haberciliğin öncüsü olarak bu vizyon
doğrultusunda edindiği tecrübelerle
logosunu yenileyerek yeni başarılara
imza atmayı hedeflemektedir.

İHLAS YAYIN
HOLDING, KÖKLÜ
GEÇMIŞINDEN
ALMIŞ OLDUĞU
GÜÇLE MILLI
DEĞERLERI
GÖZETEN YAYIN
POLITIKASINI
2018 YILINDA DA
BAŞARIYLA DEVAM
ETTIRMIŞTIR.

TGRT Haber, yapmış olduğu yenilikler
ve ortaya koymuş olduğu yayın
politikasıyla, etkin habercilik anlayışına
yoğunlaşmıştır. Bu politika sayesinde;
Televizyon İzleme Araştırmaları
A.Ş.’nin (TİAK), ölçümü yapılan
29 televizyon kanalının 2018’deki
izlenme oranlarındaki değişime ilişkin
verilerine göre; bir önceki yıla göre
en çok artışı %60 oranla TGRT Haber
gerçekleştirmiştir.
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TGRT Belgesel, 2017 yılı başından
itibaren yeni yapılan ve arşivde
bulunan belgeseller için YouTube
üzerinde oluşturulan bir kanal
sayesinde daha çok sayıda izleyiciye
ulaşma imkânı bulurken, yeni
teknolojiler benimsemede her zaman
öncü olan İHA, haber yayıncılığında
Drone ve 4.5G canlı yayın sistemi
teknolojileri alanında yatırımlara devam
etmektedir.
Yaptığı yayınlarda milli değerleri her
zaman ön planda tutmaya, halkın
sesi olmaya gayret gösteren İhlas
Yayın Grubu, birçok sosyal projeye
de imza atmıştır. Bu kapsamda 15
Temmuz darbe girişiminde halkımızın
kahramanlıklarını dünyaya duyuran
İHA, 15 Temmuz gecesi yaşananların,
İHA muhabirlerinin çektiği 64 fotoğraf
ile 1 hafta boyunca Türkiye genelinde
55 noktada “Oradaydık, Unutmadık,
Unutturmadık’ teması ile sergilemiştir.
GELECEĞIN YAYINCILIĞINA DOĞRU
ADIM ADIM
İhlas Yayın Holding olarak gerek
köklü geçmişimizden gerekse 2018
yılında gerçekleştirdiğimiz atılımlardan
güç alarak faaliyet alanımızda
atılımlarımıza devam edeceğiz. Dijital
dönüşüm süreci ışığında yenilikçi
iş modelleri geliştirmenin yanı sıra
Türk ekonomisi için katma değer
üretmeyi sürdüreceğiz. 2018 yılındaki
faaliyetlerimize destek olan tüm
paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Yayın hayatına başladığı günden
itibaren, sahibi ve yayın politikası
değişmeden faaliyetlerini sürdüren tek
basın organı olan Türkiye Gazetesi, son
yıllarda yaptığı çalışmalarla kendisini
sürekli yenileyerek okuyucusunun
ilgisini canlı tutmaktadır.
Türkiye’nin ilk özel radyolarından olan
TGRT FM, 2018’de 26. yılını kutlarken,
123 vericisiyle en yaygın erişime sahip
radyolarından biri olmayı sürdürmüştür.
Dijital Varlıklar iştiraki ile dijital
yayıncılığa başarıyla devam eden İhlas
Yayın Holding, farklı hedef kitlelerine
yönelik web sitelerinin geliştirilmesi
çalışmalarına devam etmektedir.

Saygılarımla,
AHMET MÜCAHİD ÖREN
Yönetim Kurulu Başkanı

123
TGRT FM'IN
VERICI SAYISI
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İHLAS GAZETECILIK A.Ş.
(TÜRKIYE GAZETESI)
BASIN ETIK ILKELERI ILE TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE
SIKI SIKI BAĞLI OLAN TÜRKIYE GAZETESI, KURDUĞU
ÖZEL HABER SERVISI ILE GÜNDEM OLUŞTURAN HABERLERE
IMZA ATMAYA DEVAM ETMEKTEDIR.
mizanpajını yenileyerek daha rahat
okunabilen bir görünüme kavuşmuştur.

%90
GÜNLÜK GAZETE
SATIŞININ ELDEN
DAĞITIM ORANI

Türkiye Gazetesi, yayın hayatına
başladığı 22 Nisan 1970 tarihinden
bugüne, sahibi ve yayın politikası
değişmeden faaliyetlerini sürdüren
tek basın organıdır. Basın etik ilkeleri
ile temel hak ve özgürlüklere sıkı sıkı
bağlı olan Gazete, son yıllarda yaptığı
çalışmalarla kendini sürekli yenileyerek
okuyucusunun ilgisini canlı tutmaktadır.
ÖZEL HABERCILIKTE FARK
OLUŞTURAN KADRO
Türkiye Gazetesi, 2013 yılının başında
“Yeni Gazetecilik” anlayışı ile içeriğinde
ve yazar kadrosunda da önemli
değişiklikler yapmış; ebadını daraltıp

Gazete’nin İsmail Kapan, Yücel Koç,
Rahim Er, Fuat Uğur, Batuhan Yaşar,
Cem Küçük, Nebi Miş, Kemal İnat,
Fatih Selek gibi siyaset yazarları;
Ahmet Şimşirgil, Ekrem Buğra Ekinci
gibi tarih yazarları; Çağrı Erhan gibi
dış politika yazarları; Halime Gürbüz,
Salih Uyan gibi toplum ve eğitim
yazarları, Necmettin Batırel gibi
ekonomi yazarları, Öcal Uluç, Kemal
Belgin, Sadık Söztutan, Ercan Yıldız,
Hasan Sarıçiçek, Ömer Faruk Ünal
gibi spor yazarları ve Ali Çelik gibi
otomobil yazarları bulunmaktadır. İrfan
Özfatura, Osman Sağırlı gibi özel haber
muhabirlerinin haberleriyle gündeme
damga vuran Türkiye Gazetesi,
Süleyman Özışık, M. Aybike Sinan,
Adnan Şahin, Hilmi Demir, Ahmet
Dursun, İsa Karakaş, Erdal Dursun gibi
isimleri yazar kadrosuna katarak kalem
gücünü ve çeşitliliğini artmıştır.
Haber kanallarının dakika başı canlı
yayın yaptığı, internet haberciliğinin
gazete tirajlarını tehdit ettiği bir
dönemde, Türkiye Gazetesi, kurduğu
özel haber servisi ile gündem oluşturan
haberlere imza atmaktadır.
Ziyneti Kocabıyık yönetimindeki
özel sağlık sayfaları, Murat Öztekin
yönetimindeki kültür-sanat sayfaları
ve pazar röportajları ile okuyucularına
hayatın birçok alanından renkler sunan
Türkiye Gazetesi’nde düzenli olarak
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TV-Magazin bölümü ile her gün kadın,
aile ve alışveriş sayfaları yer almaktadır.
Ayrıca haftada bir gün, teknoloji
sayfası ile haftada bir gün de medya
kritiklerinin olduğu, Medya Market
bölümü yayınlanmaktadır.
Güçlü kadrosuyla faaliyetlerini sürdüren
Gazete’nin muhabir ve yazarları,
2018’de çeşitli meslek kuruluşları ve
sektör temsilcileri tarafından başarı
ödüllerine layık görülmüştür.
2019’a da hızlı giren Türkiye Gazetesi,
1981 yılından beri istikrarlı yayınını
sürdüren ve Türkiye’nin önemli devlet,
siyaset, sanat ve spor adamlarının
yetişmesine katkı sağlayan Türkiye
Çocuk Dergisini her ay okuyucularına
ücretsiz olarak vermeye devam
etmektedir.
Gazetenin istikrarlı ve sorumlu
yayıncılık anlayışı, okuyucu nezdinde
memnuniyet belirten geri dönüşlerle
kendini göstermektedir. İhlas Holding,
15 Temmuz Darbe Kalkışması sırasında
ve sonraki dönemde gösterdiği
demokrasi yanlısı tutumuyla başta
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan olmak üzere devlet ricalinin
özel teşekkürleriyle taltif edilmiştir.
DIJITALDE DE ÖNEMLI IZLENIRLIK:
WWW.TURKIYEGAZETESI.COM.TR
Türkiye Gazetesi’nin online yüzü olan
turkiyegazetesi.com.tr, ilk yıllarda
gazetenin dijital yayıncılığını yaparken
2000’li yıllardan bu yana gazetenin
dijital yayıncılığının yanı sıra Türkiye’de
ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek
anlık olarak ziyaretçilerine taşımaya
başlamıştır. Böylelikle ziyaretçilerinin
tüm gelişmeleri takip edebilecekleri
haberlere açılan bir pencere halini
almıştır. Gün geçtikçe ziyaretçi sayısını
artırarak 2018 yılında günlük ortalama
1,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşan
turkiyegazetesi.com.tr, her geçen
gün artan ziyaretçi sayısını 2019
yılında günlük 2 milyona çıkarmayı
hedeflemektedir.

SADECE
TÜRKIYE’DE DEĞIL
ULUSLARARASI
ARENADA DA
BIRÇOK ÜLKEYE
HIZMET VERMEKTE
OLAN İHLAS
GAZETECILIK,
TÜRKIYE’DEKI
EN YAYGIN BASKI
AĞINA SAHIP IKI
GRUPTAN BIRIDIR.

Sosyal medyada da oldukça aktif
olan Türkiye Gazetesi’nin 2018 yılı
sonunda Facebook takipçi sayısı 1,2
milyon, Twitter takipçi sayısı ise 171
bin olmuştur. Türkiye Gazetesi’nin
haber, yazar ve fotoğraflarının yanı
sıra son dakika gelişmeleri ve günlük
haber paylaşımları ile de hızla beğeni
toplayan Facebook sayfasına, haftada
ortalama 10 milyon kişi erişmektedir.
Sosyal ağlarda hızla büyüyen
Türkiye Gazetesi, en kısa sürede 2
milyon Facebook kullanıcısına ve
500 bin Twitter takipçisine ulaşmayı
hedeflemektedir.
ONLINE REKLAMLAR VE
PROMOSYONLARLA OKUYUCU
SAYISINDA ARTIŞ
İstikrarlı bir reklam gelir akışına sahip
olan Türkiye Gazetesi, internet reklam
gelirini de daha fazla artırmak için İhlas
Yayın Holding iştiraklerinden Dijital
Varlıklar şirketiyle ortak çalışmalar
yürütmektedir. Gazete’nin haber sitesi,
www.turkiyegazetesi.com.tr, takipçi
sayısı ile reklam gelirlerini de istikrarlı
bir biçimde yükseltmektedir.
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İHLAS GAZETECILIK A.Ş.
(TÜRKIYE GAZETESI)
GÜÇLÜ KADROSUYLA FAALIYETLERINI SÜRDÜREN
TÜRKIYE GAZETESI’NIN MUHABIR VE YAZARLARI, 2018’DE
ÇEŞITLI MESLEK KURULUŞLARI VE SEKTÖR TEMSILCILERI TARAFINDAN
BAŞARI ÖDÜLLERINE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.

55
BİN
İHLAS GAZETECILIK
İSTANBUL
TESISININ GAZETE
BASMA KAPASITESI
(SAATTE)

Ayrıca, sistemli olarak yeni abonelerin
kaydedilmesine yönelik çeşitli
çalışmalar yürütülmekte; buradan elde
edilen olumlu dönüşler tiraja da olumlu
bir şekilde yansımaktadır.
TÜRKIYE’DEKI EN YAYGIN IKI BASKI
AĞINDAN BIRI
Türkiye’de kendi matbaa altyapısına
sahip birkaç basın kuruluşundan biri
olan İhlas Gazetecilik, sadece İstanbul
tesisi aracılığıyla saatte 55 bin adet
gazete basma kapasitesine sahiptir.
Ankara, İzmir, Adana, Trabzon ve
Antalya’da bulunan baskı tesisleri
dâhil, toplam 507 çalışanıyla faaliyet
göstermekte olan İhlas Gazetecilik,
yerel haberler içeren sayfalar da
üreterek her bölgeye kendi gündemine
ilişkin haberler sunmaktadır.
İhlas Grubu’na sunduğu baskı
hizmetlerinin yanı sıra başka
kurumlara yönelik verdiği hizmetlerle
de büyüyerek Türkiye’nin önemli
baskı merkezlerinden biri haline
gelen İhlas Gazetecilik, ulusal ve
yerel birçok gazetenin baskısını
gerçekleştirmektedir.

ÖNEMLI BASKI
MERKEZLERINDEN
BIRI HALINE GELEN
İHLAS GAZETECILIK,
ULUSAL VE YEREL
BIRÇOK GAZETENIN
BASKISINI
YAPMAKTADIR.

vermekte olan İhlas Gazetecilik,
Türkiye’deki en yaygın baskı ağına
sahip iki gruptan biridir.
ELDEN DAĞITIM MODELININ
TÜRKIYE’DEKI ILK UYGULAYICISI
Türkiye Gazetesi, mevcut günlük
gazete satışının %90’ını elden dağıtım
modeli ile abonelerine ulaştırmaktadır.
ABD ve Japonya başta olmak üzere
dünyada çok yaygın olarak uygulanan
elden dağıtım sistemi, okuyucu ile
sıcak ve kalıcı bir iletişim kurulmasını
sağlamakta ve satışa da istikrar
getirmektedir.
2010’DAN BU YANA BİST’TE
14 Haziran 2010 tarihinden bu
yana İhlas Gazetecilik A.Ş. hisse
senetleri, IHGZT ISIN kodu ile BİST’te
işlem görmektedir. 2018 yılsonu
itibarıyla İhlas Yayın Holding’in İhlas
Gazetecilik’teki iştirak oranı %48,63,
İhlas Holding’in ise %6,92 olup; İhlas
Gazetecilik’in İhlas Haber Ajansı’na
iştirak oranı ise %25’tir.

1981 yılından bu yana gazete, dergi,
tanıtım malzemeleri, kitap ve daha
pek çok ürün için baskı öncesi, baskı
ve baskı sonrası hizmetler sunan İhlas
Gazetecilik’in İstanbul baskı tesisleri,
İstanbul Atatürk Havalimanı’na yakın
geniş bir alan üzerinde bulunmaktadır.
Sadece Türkiye’de değil uluslararası
arenada da birçok ülkeye hizmet
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İHLAS HABER AJANSI A.Ş.
(İHA)
TÜRKIYE’NIN ILK ÖZEL HABER AJANSI OLAN İHLAS HABER AJANSI,
KURULUŞUNUN 25. YILINDA LOGOSUNU YENILEMIŞTIR.

Yurt içi ve yurt dışındaki 145 noktada,
kadrolu ve telifli 1.050’yi aşkın çalışanı
ile günde ortalama 300 görüntülü,
bin yazılı haber ve 3.000 adet de
fotoğraf üretmekte olan İHA’nın
televizyon, gazete, web sitesi, dergi ve
kurumlardan oluşan abonelerinin sayısı
2018 yılsonu itibarıyla yurt içinde 2.000
adedi geçmiştir.

1.050
KADROLU VE TELIFLI
ÇALIŞAN SAYISI

Türkiye’nin ilk özel haber ajansı
olarak 1993 yılında kurulan İHA, aynı
zamanda, Türkiye’de ilk görüntülü
haber servisi yapan ajanstır. Geride
bıraktığı 25 yıl içerisinde ilkeli, hızlı
ve doğru haberciliğin öncüsü olmayı
başaran İHA, bu vizyon doğrultusunda
edindiği tecrübelerle logosunu
yenileyerek yeni başarılara imza atmayı
hedeflemektedir.

SAYGIN HABER AJANSI
Türkiye’nin her bir il ve ilçesinden,
dünyanın ise 51 ülkesinden görüntü,
fotoğraf ve haber geçebilme
yeteneğine sahip olan İHA, haberlerini
abonelerine uydu ve internet
üzerinden göndermektedir. Türkiye
ve dünya genelindeki görüntü geçiş
noktasının yanı sıra çoğu Türkiye
dışında 29 tane uplink istasyonu
üzerinden görüntüleri tüm dünyaya
anında geçebilmektedir. Beş canlı
yayın aracı ile bütün Avrupa’da mobil
hizmet verme kabiliyeti olan İHA,
aynı uygulamayı Türkiye içerisinde de
sürdürmektedir.
1996 yılından itibaren yurt dışında
bürolar açmaya başlayan İHA, bugün
5 kıtadaki haber üretimi ve uydu
operasyonları ile dünyanın saygın
haber ajansları arasında yer almaktadır.
Teknolojik altyapısının güçlenmesiyle
eş zamanlı olarak hizmet çeşitliliğini
artıran İHA, son 9 yılda 74 ülkede
500’den fazla TV ve kuruluşa hizmet
vererek, ülkemize 80 milyon ABD doları
döviz girdisi sağlamış; aynı süreçte
Türkiye’de ise 1.080 TV ve kuruma
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20 milyon ABD dolarlık teknik hizmet
vermiştir. 11 Eylül olayları sonrasında
değişen dünya konjonktürüyle birlikte
ilgi alanlarını çeşitlendiren İHA, haber
faaliyetlerini sürdürdüğü yerlerde lokal
stüdyolar açmış; Washington, Londra,
Atina, Kabil ve Berlin stüdyo/ofislerini
açarak buraları tam teşekküllü stüdyo
ve uplink cihazları ile donatmıştır. 2017
yılında Erbil, Bağdat ve Paris’te tam
teşekküllü stüdyo/ofislerin açılışını
tamamlayan İHA, 2018 yılında Moskova
ve Tahran’dan stüdyo hizmeti vermeye
başlayarak her geçen gün büyümeye
devam etmektedir.

İHLAS HABER
AJANSI’NIN
DINAMIK
YÜZÜNÜ DIJITAL
PENCEREYE
TAŞIYAN
IHA.COM.TR;
SÜRATLI VE GENIŞ
YELPAZEDEKI
AĞI ILE ORANTILI
OLARAK ZIYARETÇI
SAYISINDA ÖNEMLI
ÖLÇÜDE ARTIŞ
SAĞLAMIŞTIR.

2017 ve 2018 yılında 15 Temmuz gecesi
yaşananlar, İHA muhabirlerinin çektiği
64 fotoğraf ile 1 hafta boyunca Türkiye
genelinde 55 noktada “Oradaydık,
Unutmadık, Unutturmadık" teması ile
sergilenmiştir.
GELIŞTIRDIĞI ÖZEL TEKNOLOJIYLE
ÖZEL ARŞIVLER
İHA’nın kendi teknik kadrosu
tarafından geliştirilen yazılım
sayesinde, görüntülerin dijital arşivde
saklanmasını sağlayan sistem,
dünyadaki örneklerinden çok önce
işletmeye alınmış; 17 yıllık arşivinde 1
milyonun üzerinde görüntü, 4,5 milyon
yazılı haber ve 8,5 milyon fotoğraf
depolanmıştır.
Yazılımı yine İHA tarafından
gerçekleştirilen ve 2012 yılında devreye
alınan haber otomasyon uygulaması
sayesinde de internet erişiminin olduğu
her yerden sisteme doğrudan haber
girişi sağlanabilmektedir. Bu yenilik,
İHA’nın muhabir ve redaktör ağını
birkaç kat daha genişletmiş ve haberin
daha hızlı bir şekilde abonelerine
ulaştırılmasına katkı sağlamıştır.
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YENI GELIR GRUPLARI VE PAZAR
ALANLARINA YÖNELIK YATIRIMLAR
Ulusal ve uluslararası abone ve
müşterilere HD (High Definition)
görüntü servisi sağlayan İHA, 2018
yılında HD görüntü çekme ve
servis etme konusunda altyapı ve
kamera alımına yönelik yatırımlar
gerçekleştirmiştir.
2018 yılında 7 bölge merkezinde
stüdyo kurulum işlemlerini
tamamlayarak, Türkiye genelinde
30 adet Drone ve 65 adet 4.5G canlı
yayın sistemi ile hizmet vermeye
devam eden İHA, 2019 yılında da
teknik altyapı ve yeni teknolojilerin
uygulanması amacıyla yatırımlarına
devam edecektir. Yeni teknolojileri
benimsemede her zaman öncü olan
İHA, ‘Drone’lar ile kaliteli görüntüler
elde ederek haber yayıncılığında
farklılık oluşturmuştur.
İHA, şu an kullanımda olan merkez
stüdyo ile Anadolu’da faaliyet gösteren
TV kanallarının İstanbul ve Ankara
yayınlarını ve canlı bağlantılarını
sağlayarak yeni bir gelir grubu ve yeni
bir pazar oluşturmuştur. Ayrıca, bu
stüdyodan her gün 1 saatlik haber
bülteni, hafta içi 30 dakikalık haber
bülteni ve Cuma günleri 1 saatlik
Kültür Sanat programı canlı yayını
ile Anadolu’da 46 yerel televizyona
canlı olarak haber bülteni servis edip
yayınlamaktadır.
2018 yılsonu itibarıyla İhlas Gazetecilik
A.Ş.’nin İHA’daki iştirak oranı %25, İhlas
Yayın Holding’in iştirak oranı ise %75’tir.

51
İHLAS HABER
AJANSI’NIN
GÖRÜNTÜ,
FOTOĞRAF
VE HABER
GEÇEBILDIĞI
ÜLKE SAYISI
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TGRT HABER TV A.Ş.
TGRT HABER, YURT IÇINDE VE YURT DIŞINDA GÜNDEME
ILIŞKIN KONULARLA ILGILI UZMAN KONUKLARIN GÖRÜŞLERINI
PAYLAŞTIĞI PROGRAMLARI, IZLEYICILERINE ULAŞTIRMAKTADIR.

%60,24
İZLENME ORANI
ARTIŞI

İhlas Grubu; Türkiye Gazetesi (İhlas
Gazetecilik A.Ş.) ve İhlas Haber
Ajansı (İHA) ile dünyanın ve yurdun
gündeminde yer tutan haberleri
hazırlamaktaki tecrübesini, 29 Ekim
2004’te yayın hayatına başlayan
TGRT Haber’e (TGRT Haber TV A.Ş.)
aktarmıştır.
GÜNDEM BELIRLEYEN HABERCILIK
ANLAYIŞI
Kanal, 24 saat canlı yayınlanan
bültenleriyle dünya ve Türkiye
gündeminden haber sunmakta; yurt
içinde ve yurt dışında gündeme ilişkin
konularla ilgili uzman konukların
görüşlerini paylaştığı programları,
izleyicilerine ulaştırmaktadır.
2014 yılında faaliyete geçen TÜRKSAT
4A uydusunda yer alarak Avrupa’nın
tamamında izlenebilir duruma gelen
TGRT Haber, Avrupa’daki Türklerin yeni
haber alma kaynağı konumundadır.

TGRT HABER,
WHATSAPP
UYGULAMASINI
KULLANARAK
“HALKIN KAMERASI”
ISMIYLE YENI BIR
YAYIN ÇALIŞMASI
BAŞLATMIŞTIR.

İzleyicinin nabzını tutan yeni
programlar hazırlayarak, ekranına
seyirciyle arasındaki interaktif iletişim
ortamını artırmaya yönelik yenilikler
getiren TGRT Haber, WhatsApp
uygulamasını kullanarak “Halkın
Kamerası” ismiyle yeni bir yayın
çalışması başlatmıştır.

ağırlık vermiştir. Hafta sonu akşam
kuşağında yer alan kadın, moda ve
belgesel programlarıyla da daha
ziyade kadın ve gençlere hitap etmeyi
planlamaktadır.
Televizyon İzleme Araştırmaları
A.Ş.’nin (TİAK), ölçümü yapılan 29
televizyon kanalının 2018’deki izlenme
oranlarındaki değişime ilişkin verilerine
göre; bir önceki yıla göre en çok
artışı %60,24'lük oranla TGRT Haber
gerçekleştirmiştir. Yayınlanan verilere
göre TGRT Haber, ölçümlenen haber
kanallarının yanı sıra, ulusal ve tematik
yayın kuruluşlarının önünde yer
almıştır.
TGRT Haber rakipleri ile daha güçlü
bir şekilde rekabet edebilmek ve
seyircilerine daha hızlı ve kaliteli
görüntülerle hizmet verebilmek adına
2019 yılında da teknik yatırımlarını
artırmayı ve canlı yayın araçlarını
yenilemeyi hedeflemektedir.
TÜM PLATFORMLAR ÜZERINDEN
YÜKSEK ERIŞILEBILIRLIK
Digiturk, D-Smart, Teledünya, Tivibu
gibi dijital platformlar ve internet
üzerinden (www.tgrthaber.com.tr) canlı
yayın ile geniş kitlelere ulaşmakta olan
TGRT Haber’de İhlas Yayın Holding’in
%99,48 iştirak payı bulunmaktadır.

2017 yılında izleyicilerin daha fazla
haber alma imkânına sahip olmasını
sağlamak amacıyla konseptini
değiştiren TGRT Haber, “Kesintisiz
Haber” sloganı ile daha çok habere
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T G R T D I J I TA L T V H I Z M E T L E R I A . Ş .
(TGRT BELGESEL TV)
TGRT BELGESEL TV, 24 SAAT BOYUNCA TARIH, MEDENIYET,
KÜLTÜR, SANAT, TABIAT VE MANEVI DEĞERLERI ELE ALAN
EĞITICI, DINLENDIRICI VE BILGILENDIRICI BELGESELLER
SUNMAKTADIR.
2017 YILININ ILK
ÇEYREĞINDE
YOUTUBE ÜZERINDE
OLUŞTURULAN BIR
KANAL SAYESINDE
IZLEYICILER, YENI
YAPILAN VE TGRT
BELGESEL’IN
ARŞIVINDE BULUNAN
BELGESELLERE ARZU
ETTIKLERI ZAMAN
ULAŞIYORLAR.

TGRT Belgesel TV; hazırladığı
ve sunduğu belgesellerle kültür,
medeniyet, tarih ve manevi
değerlere dikkat çekmeyi ve bunlara
sahip çıkılmasına destek vermeyi
amaçlamaktadır.
22 Nisan 2010 tarihinde kurulan TGRT
Belgesel, 24 saat yayın yapmakta;
diğer belgesel kanallarından farklı
olarak uydudan herhangi bir abonelik
sistemine ihtiyaç olmadan ücretsiz
olarak ulaşılabilmektedir. 2015
yılından itibaren yayınlar, TÜRKSAT
4A uydusunun yanı sıra D-Smart
dijital platformunun üzerinden de
ulaştırılmaya başlanmıştır.
KÜLTÜR VE TARIHIMIZE IŞIK TUTAN
BELGESELLER
TGRT Belgesel, 24 saat boyunca
tarih, medeniyet, kültür, sanat, tabiat
ve manevi değerleri ele alan eğitici,
dinlendirici ve bilgilendirici belgeseller
sunmaktadır. Yurt içindeki kültür ve
tabiat varlıklarının tanıtılması amacıyla
hazırlanan Seyyah-ı Fakir, Velhasıl,
Kıyıdan Köşeden Hikâyeler, Vuslat,
Hidayete Erenler, Huzura Doğru,
Yolumuzu Aydınlatanlar, Tarihimizde
İz Bırakanlar gibi programlar izleyiciler
tarafından büyük ilgi görmektedir.

Devr-i Âlem, Tarihin Belgeseli adlı
belgesel programı ile Türk ve Osmanlı
medeniyetinin dünya üzerindeki izlerini
araştıran ve ekranlara taşıyan kanal,
program yelpazesini genişletmek
amacıyla yeni yatırımlarına devam
etmektedirler.
2017 yılının ilk çeyreğinde YouTube
üzerinde oluşturulan bir kanal
sayesinde izleyiciler, yeni yapılan ve
TGRT Belgesel’in arşivinde bulunan
belgesellere arzu ettikleri zaman
ulaşabilmektedir.
Birçok belgesel kanalı, ağırlıklı olarak
yerli olmayan belgeselleri ekrana
taşıyarak yeni neslin yabancı kültür
hegomanyası altına girmesine sebep
olmaktadır. Bu nedenle TGRT Belgesel,
2019 yılı içinde yerli yapım belgesellere
ağırlık vererek özellikle genç nesillerin
kendi kültürlerini daha yakından
tanımasına katkıda bulunmayı
hedeflemektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile
TGRT Belgesel arasında yapılan iş
birliği kapsamında, İstanbul’un tarihi
ve kültürel mirasını anlatan belgeseller
hazırlanarak yayınlanmaktadır.
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TGRT FM
TGRT FM, TÜRKIYE GENELINDE BULUNAN 123 VERICISI ILE
RADYOLARDAN, TÜRKSAT 4A UYDUSUNUN KAPSADIĞI HER YERDE
DIJITAL UYDU ALICISINDAN VE DÖRT FARKLI FORMATTA DÜNYANIN
HER YERINDE INTERNETTEN DINLENEBILMEKTEDIR.

YOUTUBE’DA
YAYINA ÇIKAN
ILK RADYO OLAN
TGRT FM, YOUTUBE
ÜZERINDEKI BU
UYGULAMASI ILE
YAYINA BAŞLADIĞI
GÜNDEN ITIBAREN
BEKLENENIN ÇOK
ÜZERINDE BIR
DINLEYICI AKIŞI
SAĞLAMIŞTIR.

TGRT Haber TV A.Ş. tüzel kişiliğinin
altında faaliyet gösteren TGRT FM, 4
Ekim 1993’te kurulmuştur. Türkiye’nin
ilk ulusal radyolarından biridir.
Kurulduğu günden bu yana programlı
yayıncılık yapan TGRT FM, radyonun
müzik kutusu olmaktan çok daha
önemli bir iletişim aracı olduğunu ispat
ederek ilk günkü heyecanı mikrofona
yansıtmaya devam etmektedir.
TGRT FM; kuşak programlar, gündemin
nabzını tutan haber programları, sağlık
ve kadın programları, günlük gazete ve
makale özetleri, arkası yarınlar, spor ve
dinleyiciyle diyalog programları ile aile
sıcaklığını yakalamakta ve dinleyicisini
aynı frekansta tutmayı başarmaktadır.
TGRT Haber ile iş birliği içinde
gerçekleştirilen ortak haber yayınları
sayesinde habercilik konusunda
güçlü bir konuma gelen radyo,
dinleyici sayısında da ciddi bir artış
sağlamaktadır. Bir TGRT FM klasiği olan
Arkası Yarın ve Radyo Tiyatroları ise
1993 yılından bu yana aralıksız olarak
yayına devam etmektedir.
YOUTUBE’DA YAYINA ÇIKAN ILK
RADYO
TGRT FM, Türkiye genelinde bulunan
123 vericisi ile radyolardan, Türksat 4A
uydusunun kapsadığı her yerde dijital
uydu alıcısından ve dört farklı formatta
dünyanın her yerinde internetten
dinlenebilmektedir.

2015 yılında, TGRT FM’de
yayınlanmakta olan programların
YouTube kanalı üzerinden canlı
olarak dinlenebilmesi için anlaşma
yapılmış ve programlara
https://www.youtube.com/tgrtfm
adresi üzerinden kolay erişim
sağlanmıştır. YouTube’da yayına çıkan
ilk radyo olan TGRT FM, YouTube
üzerindeki bu uygulaması ile yayına
başladığı günden itibaren beklenenin
çok üzerinde bir dinleyici akışı
sağlamıştır.
GELIŞMIŞ TEKNOLOJIK ALTYAPI
Teknolojik cihazlarla donatılmış yayın,
kayıt, montaj stüdyo ekipmanları ve
IP tabanlı ses mikserleri ile yenilenen
TGRT FM, tamamen dijital bir
altyapıya sahiptir. Verimlilik çalışmaları
kapsamında FM vericilerinin büyük
bir bölümü, daha az enerji sarfiyatı
ile daha çok RF gücü veren FM
vericileriyle yenilenmiştir.
2019 yılında uygulamaya geçmesi
beklenen İstanbul içindeki tüm
radyo istasyonlarının tek çatı
altında toplanması projesi ile tüm
radyoların aynı güçte yayın yapacak
olması, TGRT FM için bir avantaj
olacak ve zaman zaman diğer radyo
istasyonları tarafından kanalın interfere
edilmesi önlenerek daha net bir
şekilde İstanbul’un her köşesinden
dinlenebilmesi sağlanacaktır.
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D I J I TA L V A R L I K L A R G Ö R S E L M E D YA
V E İ N T E R N E T H I Z M E T L E R I LT D . Ş T I .
DIJITAL VARLIKLAR, İHLAS GRUBU’NA AIT MEDYA ŞIRKETLERININ
ONLINE SITELERINI YÖNETMEKTE VE DIJITAL ÇAĞIN
HIZINA UYGUN YENILIKLERLE TAKIPÇI SAYISINI ARTIRACAK
YENI PROJELER GELIŞTIRMEKTEDIR.
Dijital Varlıklar, bu çalışmaları
kapsamında grubun medya
organlarından Türkiye Gazetesi, TGRT
Haber, İhlas Haber Ajansı, Net Gazete
ve Mavi Kadın’ın internet siteleri için
takipçi sayısını ve dinamizmini artıran
çalışmalar gerçekleştirmektedir.
Projeler için yerli ve yabancı iş
birliklerinin oluşturulması, ayrıca yeni
reklam modellerinin geliştirilmesi için
de çalışmalar yapmaktadır.
Farklı hedef kitlelerine yönelik web
sitelerinin geliştirilmesini planlayan
grup, bu adımı Mavi Kadın internet
sitesi ile atmış; kadınlara yönelik
projelerini, Yemek Zevki dergisinin
dijital platformunu bünyesine dâhil
ederek geliştirmiştir.

1,2
MILYON
TÜRKIYE GAZETESI
FACEBOOK
TAKIPÇI SAYISI

Dijital Varlıklar Şirketi, dijital medyanın
her geçen gün önem kazandığı
gerçeğinden yola çıkarak İhlas Medya
Grubu’nun dijital alanda yürüttüğü
farklı projeleri tek çatı altında toplamak
üzere kurulmuş olup; gruba ait medya
şirketlerinin online sitelerinde fark
oluşturan çalışmalar yürütmektedir.
Deneyimli editörler, metin yazarları,
grafikerler, mobil uygulama ve yazılım
geliştirme uzmanları ile IT ekiplerinden
oluşan kadrosuyla web sitesi tasarımı,
mobil içerik uygulamaları, internet
yazılımı, sosyal medya yönetimi gibi
konularda hizmet vermektedir.

Haber sitelerindeki trafik artışına
yönelik sosyal ağlarda ve sayfalarda
yeni tasarımlar üzerindeki çalışmalarına
devam etmekte olan Dijital Varlıklar’da
İhlas Yayın Holding’in %97,74 iştirak
payı bulunmaktadır.
www.turkiyegazetesi.com.tr
Türkiye Gazetesi’nin online yüzü olan
turkiyegazetesi.com.tr, ilk yıllarda
gazetenin dijital yayıncılığını yaparken
2000’li yıllardan bu yana gazetenin
dijital yayıncılığının yanı sıra Türkiye’de
ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek
anlık olarak ziyaretçilerine taşımaya
başlamıştır. Böylelikle ziyaretçilerinin
tüm gelişmeleri takip edebilecekleri
haberlere açılan bir pencere halini
almıştır. Gün geçtikçe ziyaretçi sayısını
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artırarak 2018 yılında günlük ortalama
1,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşan
turkiyegazetesi.com.tr, her geçen
gün artan ziyaretçi sayısını 2019
yılında günlük 2 milyona çıkarmayı
hedeflemektedir.
Sosyal medyada da oldukça aktif
olan Türkiye Gazetesi’nin 2018 yılı
sonunda Facebook takipçi sayısı
1,2 milyon, Twitter takipçi sayısı ise
171 bin olmuştur. Türkiye Gazetesi’nin
haber, yazar ve fotoğraflarının yanı
sıra son dakika gelişmeleri ve günlük
haber paylaşımları ile de hızla beğeni
toplayan Facebook sayfasına, haftada
ortalama 10 milyon kişi erişmektedir.
Sosyal ağlarda hızla büyüyen
Türkiye Gazetesi, en kısa sürede
2 milyon Facebook kullanıcısına ve
500 bin Twitter takipçisine ulaşmayı
hedeflemektedir.

YILLARDIR
TAKIPÇILERINE
HABER, VIDEO
VE FOTOĞRAF
OLARAK ZENGIN
BIR IÇERIK SUNAN
“IHA.COM.TR”, 2018
YILI ZIYARETÇI
HEDEFLERININ
ÜSTÜNE ÇIKARAK
GÜNLÜK
ORTALAMA 1,5
MILYON ZIYARETÇI
SAYISINA
ULAŞMIŞTIR.

TGRT Haber, 2017 yılında iPhone
(iOS) uygulamasının geliştirilmesi,
anlık bildirim (push notification) ve
canlı yayın özelliklerinin eklenmesi
sonucunda mobil uygulama pazarında
büyüme göstermiştir.
www.iha.com.tr
İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) dinamik
yüzünü dijital pencereye taşıyan
iha.com.tr; süratli ve geniş yelpazedeki
ağı ile orantılı olarak ziyaretçi sayısında
önemli ölçüde artış sağlamıştır. Yıllardır
takipçilerine haber, video ve fotoğraf
olarak zengin bir içerik sunan
“iha.com.tr”, 2018 yılı ziyaretçi
hedeflerinin üstüne çıkarak günlük
ortalama 1,5 milyon ziyaretçi sayısına
ulaşmıştır. iha.com.tr’nin yeni hedefi
ise en kısa sürede 2 milyon ziyaretçi
sayısına ulaşmaktır.
Sosyal ağlarda da oldukça aktif
olan İhlas Haber Ajansı, son dakika
gelişmeleri, özel haberler, canlı yayınlar
ve video paylaşımlarıyla da beğeni
toplayan Facebook sayfasında,
haftada ortalama 11 milyon kişiye
erişmektedir. 1 milyona aşkın Facebook,
650 bini aşan Twitter takipçisi bulunan
iha.com.tr, en kısa sürede 1,5 milyon
Facebook, 1 milyon Twitter takipçisine
ulaşmayı planlamaktadır.

2018 yılında ayrıca, Türkiye Gazetesi’nin
iOS ve Android uygulamalarının
geliştirilmesi için çalışmalar yapılmış
olup; Gazete, mobil uygulama
pazarında da büyümeye devam
etmektedir.
www.tgrthaber.com.tr
TGRT Haber TV’nin online yüzü olan
www.tgrthaber.com.tr; TV kanalının
yayınlarının yanı sıra Türkiye ve dünya
gündemini takip eden dijital haber
portalı olma özelliğiyle ziyaretçilerinin
beğenisini kazanmıştır. 2018 yılında
günlük ortalama 650 bine ulaşan
ziyaretçi sayısındaki artış trendinin
2019 yılında da sürdürülerek günlük
1 milyona çıkarılması hedeflenmektedir.
Ayrıca, 1 milyonu aşkın Facebook
takipçisi ile haftada 8 milyon kişiye
erişim sağlayan TGRT Haber, 2019
yılında 1,5 milyon Facebook takipçisine
ulaşmayı planlamaktadır.

35

İhlas Haber Ajansı, iPhone (iOS) ve
Android uygulamalarının geliştirilmesi
ve bu uygulamalara anlık bildirim (push
notification) özelliklerinin eklenmesi ile
mobil uygulama pazarında da önemli
bir konuma yükselmiştir. “Haber nerede
İHA orada” sloganıyla Türk medyasının
dünyadaki yıldızı olan İhlas Haber
Ajansı, geleceğe de güvenle ve umutla
bakmaktadır.

171
BIN
TÜRKIYE GAZETESI
TWITTER
TAKIPÇI SAYISI
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D I J I TA L V A R L I K L A R G Ö R S E L M E D YA
V E İ N T E R N E T H I Z M E T L E R I LT D . Ş T I .
DIJITAL VARLIKLAR ŞIRKETI, DIJITAL MEDYANIN HER GEÇEN GÜN
ÖNEM KAZANDIĞI GERÇEĞINDEN YOLA ÇIKARAK İHLAS MEDYA
GRUBU’NUN DIJITAL ALANDA YÜRÜTTÜĞÜ FARKLI PROJELERI
TEK ÇATI ALTINDA TOPLAMAK ÜZERE KURULMUŞTUR.

200
BIN
NETGAZETE'NIN
GÜNLÜK ORTALAMA
SAYFA GÖSTERIM
SAYISI

www.netgazete.com
Türkiye’nin ilk internet gazetesi
olma özelliğini taşıyan NetGazete,
her geçen yıl popülaritesini artırmış
ve 2018 yılında sayfa gösterim
sayısını günlük ortalama 200 bin
seviyelerine taşımıştır. 2019 yılında da
NetGazete’nin sosyal medya alanında
güçlendirilmesi, iOS ve Android
yazılımlarının güncellenmesi ve
trafiğin artırılması konularında gerekli
yatırımların yapılması planlanmaktadır.
www.mavikadin.com
2016 Nisan ayında yayın hayatına
başlayan mavikadin.com; kadın,
çocuk, sağlık, güzellik, diyet gibi çeşitli
kategorilerden oluşmaktadır.
Sitede, sağlık haberlerinden, kadına
değer veren, aileye faydalı olacak ilmi
bilgilere kadar çok çeşitli konulara yer
verilmektedir. Samimiyetle yayınlanan
bu bilgiler, doğruyu, güzeli, faydalıyı
bekleyen insanlar tarafından kısa
zamanda karşılığını bulmuş olup aylık
1,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmıştır.
www.mavikadın.com 2018 yılında, aylık
ortalama 25 milyon ziyaretçi sayısıyla
hedeflenen rakamlara ulaşmıştır.

2016 NISAN AYINDA
YAYIN HAYATINA
BAŞLAYAN
MAVIKADIN.COM;
KADIN, ÇOCUK,
SAĞLIK, GÜZELLIK,
DIYET GIBI ÇEŞITLI
KATEGORILERDEN
OLUŞMAKTADIR.

birlikte ziyaretçi sayısının önümüzdeki
yıllarda aylık 45 milyona ulaşması
hedeflenmektedir.
www.yemekzevki.com.tr
2016 Kasım ayı itibarıyla Dijital Varlıklar
grubuna katılan yemekzevki.com.
tr; hem sağlıklı, hem de mevsimine
uygun gıdaların tüketimi konusunda
kullanıcıları bilgilendirmek ve
yönlendirmek amacıyla yenilenmiştir.
Bundan önce yine İhlas Holding
bünyesinde olan ve aynı isimdeki
dergisi ile birlikte yürütülen
yemekzevki.com.tr, yazarların, şeflerin,
aşçıların zengin içeriği ve sağlık
köşelerindeki önemli tavsiyeleriyle
dijital mecrada yerini genişleterek
büyümeye devam etmektedir.
2018 yılında yenilediği tasarımıyla
da görünürlüğünü artırmayı başaran
yemekzevki.com.tr, 14 bin Facebook,
7 bin Twitter ve 19 bin Instagram
takipçisi ile ilerlemeye devam
ederek, iOS – Android yazılımlarının
güncellenmesi ve trafiğin artırılması
konularında da gerekli yatırımları
yapmaktadır.

Birkaç yıl içinde, sadece Türkiye'nin
değil, dünyanın önde gelen kadın
sitelerinden biri olmayı hedefleyen
www.mavikadın.com bu doğrultuda
sitenin çeşitli yabancı dillerde de
yayınlanmasına yönelik çalışmalarına
devam etmektedir. Farklı dillerde yayın
yapılması ve içeriğin geliştirilmesiyle
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KURUMSAL YÖNETİM

YÖ N E T I M K U R U L U

AHMET MÜCAHID ÖREN
Yönetim Kurulu Başkanı
1972 yılında İstanbul’da doğan A. Mücahid
Ören, Anadolu Üniversitesi İktisat
Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1989-1991
yılları arasında Türkiye Gazetesi’nde Bilgi İşlem
Koordinatörü olarak çalışmış ve gazetenin,
Türk basınında bilgisayar ortamında hazırlanan
ilk yayınlarından birisi olmasını sağlamıştır.
Aynı yıllarda Türkiye Çocuk Dergisi’nin Genel
Yayın Danışmanlığı’nı da üstlenmiştir. 1991
yılında TGRT Kanalı’nın Genel Müdürü
olmuş ve kanalın altyapı çalışmaları ile
yayına başlatılması sürecini yönetmiştir.
1993-2013 yılları arasında İhlas Holding A.Ş.
Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2013 yılında
İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
seçilmiştir. Yayınlanmış birçok makalesi
bulunan Ören; Uluslararası Televizyon Sanat
ve Bilimleri Akademisi, Atlantik Konseyi, Dünya
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEIK) Türkiye-ABD İş
Konseyi ve Dünya Ekonomik Forumu gibi pek
çok uluslararası düşünce ve meslek kuruluşu
ile vakıfların da üyesidir.

UKAŞE GÜMÜŞER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Genel Müdür ve Murahhas Aza
1953 yılında Kahramanmaraş’ta doğan
Ukaşe Gümüşer, 1978 yılında İstanbul
Teknik Üniversitesi Metalurji Fakültesi’nden
mezun olmuştur. 1979-1986 yılları arasında
kimya sektöründe çalışan ve 1987 yılından
İtibaren İhlas Holding bünyesinde çeşitli
görevlerde bulunan Gümüşer, 1989 yılında
Türkiye Gazetesi Hastanesi’nin kuruluşunda
yer almıştır. 2015 yılında İhlas Gazetecilik
A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmaya
başlayan Gümüşer, halen, İhlas Holding Grup
şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve üst
düzey yönetici olarak görev yapmaktadır.

İhlas Yayın Holding | 2018 Faaliyet Raporu

Daha Fazla Bilgi için, www.ihlasyayinholding.com.tr

ABDULLAH TUĞCU
Yönetim Kurulu Üyesi
1982 yılında Kayseri’de doğan Abdullah Tuğcu,
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni
bitirmiştir. Yüksek lisansını Marmara
Üniversitesi Maliye Bölümü Mali Hukuk
dalında tamamlamıştır. İhlas Grubu’na 2008
yılında katılan Tuğcu, 2013 yılında İhlas Yayın
Holding Finans Koordinatörü, 2014 yılında
ise İhlas Holding Finans’tan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 2015
yılında İhlas Holding Mali İşler bölümünün de
sorumluluğunu üstlenen Tuğcu halen İhlas
Holding Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı ve Finans ve Mali İşlerden
Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca İhlas
Holding grup şirketlerinde Yönetim Kurulu
Üyesi olarak görev yapmaktadır. S.M.M.M
belgesine sahip olan Tuğcu, İ.S.M.M.M.O,
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)
Üyesi'dir.

İSMAIL KAPAN
Yönetim Kurulu Üyesi
1956 yılında Malatya’da doğan İsmail Kapan,
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
lisans; aynı üniversitedeki İktisat Fakültesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Sosyal Yapı ve
Sosyal Değişme Anabilim dalında yüksek
lisans ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde
doktora eğitimini tamamlamıştır. Lise
döneminde amatör gazetecilik yapan İsmail
Kapan, profesyonel meslek hayatına 1978
yılında Türkiye Gazetesi’nde köşe yazarı olarak
başlamıştır. 1983-1984 yıllarındaki askerlik
görevinin ardından bir süre avukatlık ve hukuk
danışmanlığı yaptıktan sonra 1987 yılında
tekrar gazeteciliğe dönmüştür. 1987 yılından
itibaren İhlas Holding grup şirketlerinde
Yönetim Kurulu Üyesi ve üst düzey yönetici
olarak görev yapmaktadır. Kapan’ın, “Suyun
Stratejik Dalgaları” ve “Ortadoğu’da Bahar
Sancısı” adında iki kitabı bulunmaktadır.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi olan ve
Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi olarak
16 yıl görev yapan Kapan, halen Türkiye
Gazetesi’nde köşe yazılarına da devam
etmektedir.
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MEHMET NUREDDIN YAĞCI
Yönetim Kurulu Üyesi
1969 yılında İstanbul’da doğan Mehmet
Nureddin Yağcı, 1991 yılında Boğaziçi
Üniversitesi’nden Bilgisayar Mühendisi olarak
mezun olmuştur. Aynı üniversitede Bilgisayar
Mühendisliği Yüksek Lisans (1993), Londra’daki
Westminster Üniversitesi’nde Film ve TV (1995),
Koç Üniversitesi’nde ise MBA (2001) eğitimini
tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1989 yılında
Türkiye Gazetesi’nde başlayan Yağcı, bir süre
Boğaziçi Üniversitesi’nde asistanlık yapmış
ve Londra’da BBC Türkçe Servisi’nde Yapımcı
olarak çalışmıştır. 1997’den bu yana İhlas
Holding bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan
Yağcı, İhlas Yayın Holding Yönetim Kurulu
Üyesi’dir.

ORHAN TANIŞMAN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal
Yönetim Komitesi Üyesi
1969 yılında İstanbul’da doğan Orhan
Tanışman, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi
İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden Gemi
İnşaatı Mühendisi olarak mezun olmuştur.
Akabinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Gemi
Makinalarında Otomasyon konusunda yüksek
lisans yapmış ve İstanbul Üniversitesi’nde
Yatırım Planlama konusunda doktora
çalışmasına başlamıştır. Aynı dönemde
İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi
Enstitüsü’ne devam ederek 1999 yılında
mezun olmuştur. 1991-1994 yılları arasında
Marmara Üniversitesi ardından İstanbul
Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak
bulunmuştur. 1994 yılında İhlas Holding’de
çalışmaya başlayan Tanışman, 2014 yılından
itibaren de Bütçe, Raporlama ve Yatırımcı
İlişkileri'nden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Grup
şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi de olan
Tanışman, aynı zamanda Türkiye Kurumsal
Yönetim Derneği (TKYD) Üyesi’dir.
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HÜSNÜ KURTİŞ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetim Komitesi Başkanı
1953 Niğde doğumlu olan Hüsnü Kurtiş,
Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden
1975 yılında mezun olmuştur. Özel sektörde
İnsan kaynakları müdürü ve mali işler müdürü
olarak görev yapmıştır. Kurtiş, halen İhlas
Yayın Holding A.Ş. ve İhlas Gayrimenkul
Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.’de Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını
sürdürmektedir.

İSMAIL CENGİZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetim Komitesi Üyesi
1957 yılında Sarıkamış’ta doğan İsmail Cengiz,
1979 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi’nden mezun olmuştur. 1981
yılında Erzurum’da Dadaş Kitabevi’nde işe
başlamıştır. Daha sonra çeşitli işletmelerde
Mali İşler Sorumlusu olarak çalışmıştır. 2006
yılında Tekirdağ Çerkezköy’de BDK Yapı
Laboratuvarı’na ortak olmuş, 2012 yılında bu
ortaklıktan ayrılmıştır. Cengiz, halen İhlas Yayın
Holding A.Ş.’nin yanı sıra İhlas Gazetecilik
A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak
çalışmalarını sürdürmektedir.
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NAZMİ ÖRS
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
1948 yılında Antalya’da doğan Nazmi Örs, 1969
yılında Ankara Yenişehir Sağlık Koleji Radyoloji
Bölümü’nü, 1979 yılında da Ankara Gevher
Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Toplum Sağlığı
Bölümü’nü bitirmiştir. İzmir, Kars, Ankara,
Gaziantep ve İstanbul’da Sağlık Bakanlığı’na
bağlı olarak yöneticilik, öğretmenlik gibi çeşitli
görevlerde bulunmuştur. Bakırköy Ruh ve
Sinir Hastalıkları Hastanesi’ndeki İdari Müdür
Muavinliği görevinden 1999 yılında emekli
olmuştur. Örs, halen İhlas Yayın Holding
A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak
çalışmalarını sürdürmektedir.
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FA A L I Y E T R A P O R U
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.
01.01.2018 / 31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
GENEL BİLGİLER
a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2018–31.12.2018 Dönemi Faaliyet Raporu
b) Şirket’in ticaret unvanı, sermayesi, ticaret sicil numarası, merkez ve varsa şubelerine ilişkin iletişim bilgileri
ile varsa internet sitesinin adresi:
Şirket’in Ticari Unvanı: İhlas Yayın Holding Anonim Şirketi
Kayıtlı Sermayesi: 600.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi: 200.000.000 TL
Ticaret Sicil Numarası: 501164
Merkez ve Şubelere İlişkin İletişim Bilgileri:
Merkez Adres: Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No: 11 B/31, 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul
Telefon: 0(212) 454 24 22
Faks: 0(212) 454 24 27
İhlas Yayın Holding A.Ş.’nin merkez adresimiz dışında herhangi şubesi bulunmamaktadır.
İnternet Adresi: www.ihlasyayinholding.com.tr
Kurumsal e-posta: info@ihlasyayinholding.com.tr
c) Şirket’in organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki
değişiklikler:
31.12.2018 tarihi itibariyle İhlas Yayın Holding A.Ş.’nin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
Şirket Ortakları
İhlas Holding A.Ş.
Ahmet Mücahid Ören
Ayşe Dilvin Ören
Halka Açik
Toplam

%Sİ
%49,71
%1,85
%0,25
%48,19
%100,00
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ç) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:
Şirket’in kayıtlı sermayesi 600.000.000,00 TL (Altıyüz milyon Türk Lirası) TL’dır. Her biri 1 (bir) TL itibari kıymette
600.000.000 (Altıyüz milyon) adet paya bölünmüştür. Şirket’in çıkarılmış sermayesi 200.000.000,00 (İkiyüz
milyon Türk Lirası) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari kıymette 200.000.000,00 (İkiyüz milyon) adet paya
bölünmüştür.
Çıkarılmış sermayenin 190.000.000,00 TL’lık kısmı A grubu hamiline yazılı, 10.000.000,00 TL’lık kısmı B grubu
nama yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiş olup şirket ortaklarına hisseleri nispetinde
dağıtılmıştır.
Şirket B grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu Üyesi seçiminde ve Genel Kurul toplantılarında oy kullanma
imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlarla ilgili esas sözleşmedeki madde aşağıda yer almaktadır.
İMTİYAZLAR: (16 NISAN 2013 TARIHLI 8301 SAYILI T.T.S.G.)
Madde-9:
a- Yönetim Kurulu Üye seçme imtiyazı;
Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulu’nu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 4’ü,
Yönetim Kurulu 7 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri’nin en az 5’i Yönetim Kurulu 9 kişi olarak
belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri’nin en az 7’si Yönetim Kurulu 11 kişi olarak belirlendiği takdirde
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin en az 9’u (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
b- Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı;
Şirket’in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında B grubu pay sahipleri her bir pay için 15
(Onbeş) oy hakkına sahiptirler.
d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:
Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı’nın ayrı olduğu Yönetim Kurulumuzda 4 icracı, 2 icracı olmayan üye ve 3’ü
bağımsız üye olmak üzere toplam 9 üye bulunmaktadır.
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Görevi

Adı Soyadı

Niteliği

Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Mücahid
Ören
Ukaşe Gümüşer

İcracı Üye

Abdullah Tuğcu
İsmail Kapan

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve
Genel Müdür ve Murahhas Aza
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Nureddin
Yağcı
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Orhan Tanışman
Yönetim Komitesi Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Nazmi Örs
Yönetim Komitesi Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim
Hüsnü Kurtiş
Komitesi Başkanı ve Riskin Erken
Saptanması Komitesi Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim
İsmail Cengiz
Komitesi Üyesi ve Riskin Erken
Saptanması Komitesi Başkanı

İcracı Üye
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Görevlerinin Süreleri Başlangıç
ve Bitiş Tarihi
14.04.2017
2020
11.01.2018

2020

İcracı Üye
İcrada Görevli
Olmayan Üye
İcracı Üye

14.04.2017
14.04.2017

2020
2020

14.04.2017

2020

İcrada Görevli
Olmayan Üye
Bağımsız Üye

14.04.2017

2020

14.04.2017

2020

Bağımsız Üye

14.04.2017

2020

Bağımsız Üye

14.04.2017

2020

Üst Düzey Yöneticiler
Adı Soyadı
Ukaşe Gümüşer
Abdullah Tuğcu
Ümit Fırat

Görevi
Genel Müdür
Finans Koordinatörü
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Mesleki tecrübe
39 yıl
16 yıl
15 yıl

Grup’un toplam personel sayısı 1.122 olup (31.12.2017: 1.141), bunun 20’si (31.12.2017: 21) Ana Ortaklık’ta istihdam
edilmektedir. Toplu sözleşme uygulaması yoktur. İhlas Yayın Holding A.Ş. (Grup) hizmet üretim ile faaliyet giderleri
içerisinde yer alan brüt ücret ve SGK giderleri 19.548.238 TL’dir. Çalışanlara maaş dışında işyerinde yemek
verilmekte ve işyeri ile konutları arasında ulaşımları sağlanmaktadır. Ayrıca çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini
artırabilmeleri için gerek şirket içinde gerekse şirket dışında eğitim hizmetleri verilmektedir.
e) Varsa; Şirket Genel Kurulu’nca verilen izinler çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya
başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.
Şirket Genel Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu
Üyeleri’ne izin verilmiştir. Bu izin çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri başka şirketlerde, Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görev almış olup, kendileri adına bu şirketlerle rekabet yasağı kapsamında işlem yapmamışlardır.
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YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:
Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, esas sözleşme kapsamında; 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. Bu bağlamda 21.04.2018
tarihinde yapılan 2017 yılı Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı’na aylık 2.500,00 TL brüt ücret,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’ne aylık 2.500,00 TL brüt ücret, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri’ne aylık 2.000,00
TL brüt ücret ödenmesi ve ayrıca bütün Yönetim Kurulu Üyeleri’ne toplantı başına 250,00 TL brüt huzur hakkı
ödenmesi kararlaştırılmıştır.
Bağımsız üyeler için bu kriterler dikkate alınmakla birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin
ücretlendirilmesinde bağımsızlık düzeylerinin korunmasına dikkat edilir. Bunlar haricinde herhangi bir mali hak söz
konusu değildir.
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi içerisinde Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticilerine toplam; 4.368.397 TL ödeme
yapılmıştır.
b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri
teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır.
ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Şirket’in araştırma geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.
ŞİRKET'İN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
Faaliyet Alanları
Şirket’in bağlı ortaklık ve iştiraklerinin faaliyet alanları aşağıda kısaca özetlenmiştir.
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 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.
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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 Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hizm. Ltd. Şti. (Dijital Varlıklar), dijital medya
yayıncılığı ve internet hizmetleri ile iştigal etmektedir.
a) Şirket’in ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
Şirket’in ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırım yoktur. Şirket’in yararlandığı teşvik yoktur.
b) Şirket’in iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki
görüşü:
İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri için Denetim Komitesi bünyesinde çalışmalar yapılmakta olup; İç
Denetim Birimi oluşturulacaktır.
c) Şirket’in doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
Ticaret Unvanı

İhlas Gazetecilik A.Ş.
İhlas Haber Ajansı A.Ş.
TGRT Haber TV A.Ş.
TGRT Dijital TV
Hizmetleri A.Ş.
Dijital Varlıklar Görsel
Medya ve İnternet
Hizmetleri Ltd. Şti.
İhlas Net A.Ş.

Faaliyet
Konusu

Ödenmiş/
Çıkarılmış
Sermayesi

Gazete Basımı
Haber
Ajanslığı
TV ve Radyo
Yayıncılığı
TV Yayıncılığı

120.000.000
14.000.000

Şirket’in
Sermayedeki
Etkin Payı
Tutarı
58.359.559
12.202.154

Para
Şirket’in
Birimi Sermayedeki
Etkin Payı
(%)
TL
48,63*
TL
87,16

Şirket İle
Olan İlişkinin
Niteliği

32.000.000

31.833.000

TL

99,48

Bağlı Ortaklık

8.500.000

8.468.950

TL

99,63

Bağlı Ortaklık

Dijital Medya
Yayıncılığı

13.445.950

13.141.750

TL

97,74

Bağlı Ortaklık

Elektronik
İletişim

6.530.000

200.000

TL

3,06

İştirak

Bağlı Ortaklık
Bağlı Ortaklık

*Borsa İstanbul A.Ş.’de 27.12.2018 tarihinde İhlas Gazetecilik A.Ş. hisselerinden, 9.500.000 adet satılması sonucu; İhlas Gazetecilik
A.Ş.’de payımız %48,63 olmuştur.

ç) Şirket’in iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
Şirket’in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
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d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
Şirketimiz halka açık olduğundan yılda iki kez (Haziran ve Aralık dönemlerinde) bağımsız denetime tabi
olmaktadır. Bunun dışında herhangi bir özel ve kamu denetimi yapılmamıştır.
e) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiler:
Hesap dönemi içerisinde şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.
f) Şirket aleyhine açılan ve Şirket’in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası
sonuçları hakkında bilgiler:
31.12.2018 tarihi itibariyle Grup ile ilgili önemli dava ve icralara ait özet bilgiler aşağıdaki gibidir:

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

Tutar
691.560
11.966.281
2.625.819
1.075.265

g) Şirket’in yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları
ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilgiler:
Yıl içerisinde yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet alınmamıştır.
h) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiler:
Şirket’in karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olduğu herhangi bir ortağı da bulunmamaktadır.
ı) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket
faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiler:
Şirket, çalışanların eğitimi konusunda azami çabayı göstermektedir. Bununla birlikte Şirket’in yazılı bir eğitim
politikası bulunmamaktadır. Söz konusu ilkeye uyum konusunda gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Çalışanlar
ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bildirilmekte olup, bu nitelikteki
kararlarda ilgili sendikalardan görüş alınmamaktadır.
Şirket, mevcut iş kanunlarına uymakta olup çalışanlarının bu doğrultuda herhangi mağduriyet yaşamasını
önlemektedir. Dernek kurma ve toplu iş sözleşmesi uygulamalarına şirket çalışanlarının ihtiyacı olmamaktadır.
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.
Şirketimiz, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olmayı, çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile
etik kurallara uymayı, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olmayı ve saygı göstermeyi, irtikap ve
rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele etmeyi temel prensipleri olarak benimsemiştir.
Şirketimiz çevreyi kirletici ve zarar verici hiç bir faaliyette bulunmamaktadır. Bu yönde de hiçbir hukuki ve mali
problemi olmamıştır.
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i) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan
idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
Şirket ve yönetim üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.
j) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, Genel Kurul kararlarının yerine getirilip
getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve
değerlendirmeler:
Şirket’in temel hedefi, iştiraklerine her türlü yatırımlarında onlara gereken desteği sağlayarak oluşturulan sinerji ile
medya sektöründeki konumunu daha da güçlendirmektir. Şirket, geçmiş dönemlerde bu hedefleri doğrultusunda
çalışmalar yapmıştır. Şirket, 2017 yılında yapılan Genel Kurul toplantısında alınan kararlara aykırı bir uygulama
içerisinde olmamıştır.
k) Yıl içerisinde olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve
buna ilişkin işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü Genel Kurul’a ait belgeler:
2018 yılı içerisinde olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.
l) Şirket’in yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan
harcamalara ilişkin bilgiler:
Yıl içerisinde bağış ve yardımda bulunulmamıştır.
m) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin
yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında
hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:
İhlas Holding A.Ş. hakim şirket konumundadır.
Şirket'in geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan
herhangi bir hukuki işlem bulunmamaktadır.
Geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan
herhangi bir önlem bulunmamaktadır.
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n) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin
alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde
uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara
uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:
Şirket'in geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan
herhangi bir hukuki işlem ve önlem bulunmadığı için bu işlemler neticesinde meydana gelen edimler ve karşı
edimler, önlemlerde, önlemin sebebi ve şirket yönünden yarar ve zararları da söz konusu değildir.
Şirket geçmiş faaliyet yılında hakim ve bağlı şirketlerle yapılan işlemlerden dolayı herhangi bir zarara uğramamıştır.
FİNANSAL DURUM
a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan
faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında Şirket'in durumu;
Şirket 31.12.2018 tarihi itibariyle Konsolide mali tablolarında 9.959.751 TL net dönem zararı mevcuttur.
Şirket, temel stratejik hedefi, medya sektöründe yer alan iştiraklerinin kendi alanlarında daha güçlü bir konuma
gelmelerini sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda iştiraklerine gerekli katkılar, gerek yönetimsel olarak gerekse de
sermaye artırımlarına katılmak suretiyle sağlanmıştır.
ÖZET BILANÇO
Bilanço
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
TOPLAM KAYNAKLAR

31.12.2018
141.666.252
226.481.275
368.147.527
65.076.833
70.954.264
232.116.430
368.147.527

Oran Analizi
%38
%62
%100
%18
%19
%63
%100
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31.12.2017
141.948.888
212.303.849
354.252.737
59.652.413
54.819.016
239.781.308
354.252.737

Oran Analizi
%40
%60
%100
%17
%15
%68
%100
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b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak Şirket'in yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi,
kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin
bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:
Konsolide Mali Tablo Verileri:
ÖZET GELİR TABLOSU
			
Gelir Tablosu
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
BRÜT KÂR/ZARAR
Faaliyet Giderleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
ESAS FAALİYET KÂRI/ZARARI
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ
FAALİYET KÂRI/ZARARI
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ
ÖNCESİ KÂRI/ZARARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/
Gideri
Dönem Vergi Gelir/Gideri
Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM
KÂRI/ZARARI
DURDURULAN FAALİYETLER
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası
Dönem Kârı/Zararı
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Dönem Kâr/Zararının Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları

31.12.2018
214.168.090
-184.024.954
30.143.136
-47.918.067
16.056.528
-18.578.383
-20.296.786
16.188.794
-10.480.948
-14.588.940

Oran Analizi
%100
-%86
%14
-%22
%7
-%9
-%9
%8
-%5
-%7

31.12.2017
173.061.573
-153.999.310
19.062.263
-45.102.536
30.183.867
-11.074.535
-6.930.941
2.961.135
-3.083.188
-7.052.994

Oran Analizi
%81
-%72
%9
-%21
%14
-%5
-%3
%1
-%1
-%3

3.678.777
-4.143.346
-15.053.509

%2
%2
%7

2.208.555
-3.326.194
-8.170.633

%1
-%2
-%4

2.829.214

%1

-1.066.475

%0

0
2.829.214
-12.224.295

%0
%1
-%6

0
-1.066.475
-9.237.108

%0
%0
-%4

0
0

%0
%0

0
0

%0
%0

-12.224.295

-%6
%0
-%1
-%5

-9.237.108

-%4
%0
%0
-%4

-2.264.544
-9.959.751
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RASYOLAR
Likidite Oranları
Cari Oran
Likidite Oranı
Nakit Oranı
Finansal Yapı Oranları
Finansal Kaldıraç
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar
K.V.K/Toplam Kaynaklar
U.V.K/Toplam Kaynaklar
Finansal Borçlar/Özkaynaklar
Finansal Borçlar/Toplam Varlıklar

31.12.2018
2,18
1,94
0,25

31.12.2017
2,38
2,22
0,06

0,37
0,59
0,18
0,19
0,08
0,05

0,32
0,48
0,17
0,15
0,03
0,02

c) Şirket'in sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve
yönetim organı değerlendirmeleri:
Şirket'in 31.12.2018 mali tablolarında yer alan öz kaynaklar grubu hesap kalemlerinin incelenmesi sonucunda
Şirket'in sermayesi karşılıksız kalmamış olup, borca batıklık durumu yoktur.
Söz konusu hesap grubunda yer alan kalemler aşağıdadır.

ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Diğer Yedekler
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları
Net Dönem Kârı/Zararı

31.12.2018
232.116.430
113.551.222
200.000.000
22.039.497
6.447.699

31.12.2017
239.781.308
134.105.884
200.000.000
22.039.497
9.502.396

-42.721.200
6.528.265
-68.783.288
-9.959.751

-32.334.094
6.604.143
-63.455.556
-8.250.502

ç) Varsa Şirket'in finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
Şirket'in finansal durumunu önemli ölçüde etkileyebilecek en önemli etkiler. global ekonomideki değişimler ile
ülkenin siyasi istikrarında yaşanabilecek dalgalanmalardır. Şirket mevcut finansal yapısını iyileştirmek için yukarıda
bahsedilen sebeplerden dolayı faaliyet kârı üreterek kendi öz kaynakları ile büyüme ve tahsilat. kur ve likidite
riskleri gibi finansal riskleri minimuma indirme politikalarını uygulamaya devam edecektir.
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d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın
nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri ve bu maddeler uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından yayımlanmış bulunan II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği. Kâr Payı Rehberi ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin ilgili
hükümleri doğrultusunda yenilenen İhlas Yayın Holding A.Ş.’nin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin Kâr Dağıtım Politikası
aşağıda yer aldığı şekilde tespit edilmiş olup. 31.03.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul’da pay sahipleri tarafından
onaylanmıştır.
KÂR DAĞITIM POLİTİKASI
Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili
düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Kâr
dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve
tutarlı bir politika izlenmektedir.
Finansal imkânlar elverdiği sürece. piyasa beklentileri. uzun vadeli şirket stratejisi. yatırım ve finansman
politikaları. kârlılık ve nakit durumu. dikkate alınarak. Türk Ticaret Kanunu. Vergi Usul Kanunu. Sermaye Piyasası
Kanunu. Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri
çerçevesinde kâr dağıtım oranı Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve Genel Kurul’un onayına sunulur.
Kâr dağıtım kararı verildiği takdirde. dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması hususu
Şirket Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır ve Genel Kurul’un görüşüne sunulur. Kâr payının nakden dağıtılması
kararı verildiği takdirde. dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit
veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurul tarafından veya Genel Kurul tarafından açıkça
yetkilendirilmesi şartıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Kâr payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kâr payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap
tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Kâr payı ile ilgili ödeme zamanı Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’un görüşüne sunulur. Yasal düzenlemeler
ve Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükmü dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Yönetim Kurulu’nun teklif ve
Ortaklar Genel Kurulu’nun onayını müteakip yine Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte ortaklara dağıtılacaktır.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça. esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci
temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde 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 ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına
karar verilemez.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak şartı ile
temettü avansı dağıtabilir. Bir hesap döneminde verilecek toplam kâr payı avansı bir önceki yıla ait dönem kârının
yarısını aşamaz. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na verilen temettü avansı dağıtma yetkisi. bu yetkinin
verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansı tamamen mahsup edilmediği sürece. ek bir temettü avansı
verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.
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Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemek üzere yıl içinde yapılan bağışların Genel
Kurul’da ortakların bilgisine sunulması şartıyla bir hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışların üst sınırı Genel
Kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtabilir kâr matrahına
eklenir.

Vergi Öncesi Dönem Kârı/Zararı
Ödenecek Vergiler (-)

SPK’ya Göre
31/12/2018

Yasal Kayıtlara (YK)
Göre 31/12/2018

-15.053.509

-11.735.293

2.829.214

0

Net Dönem Kârı/Zararı (Ana Ortaklık)

-9.959.751

-11.735.293

Net Dönem Kârı/Zararı (Kontrol Gücü Olmayan Paylar)

-2.264.544

0

-68.783.288

-24.089.265

Geçmiş Yıllar Zararları (-)

Şirket'in 2018 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal
Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide ve konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine
göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda hesap dönemi sonucu ile ilgili olarak Genel Kurul karar verecektir.
RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ
a) Varsa Şirket'in öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetim politikasına ilişkin bilgiler:
Şirketimiz genel itibariyle aşağıdaki risklere maruz kalmaktadır.
- Tahsilât Riski
- Kur Riski
- Likidite Riski
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.
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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b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:
Yönetim Kurulu’nun 08.03.2013 tarih 2013/11 sayılı kararıyla “Riskin Erken Saptanması Komitesi” oluşturulmuş
olması nedeniyle Riskin Erken Saptanması Komitesi daha önce bu görevi yürüten Kurumsal Yönetim
Komitesi’nden görevi devralmıştır. Dolayısıyla daha önce başlatılan risk yönetim çalışmalarına Riskin Erken
Saptanması Komitesi tarafından devam edilmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesinde. İsmail Cengiz
başkan. Hüsnü Kurtiş ise üye olarak görevlendirilmiştir.
Risk Yönetimi ile ilgili olarak yürütülen faaliyetler;
- Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından risk yönetim çalışması kapsamında hazırlanan risk değerlendirme
ve yönetim süreci devam ettirilmektedir.
- Bu sürece ilişkin oluşturulan risk değerlendirme tablosunda Şirket'in maruz kalabileceği spesifik riskler ve bu
risklerin etki seviyeleri belirlenmiştir.
- Ayrıca yine Şirket'in maruz kalabileceği spesifik risklere karşılık mevcut kontrol seviyeleri ve mevcut strateji ile
maruz kalınan risk seviyeleri belirlenmiştir.
- Risk seviyelerine göre alınacak aksiyonlar ile aksiyon tarihleri belirlenmiştir.
- Alınacak aksiyonlar yıl içerisinde gözden geçirilmiştir.
- Yıl içerisinde risk değerlendirme tablosu yeniden değerlendirilmiş olup risk seviyelerine göre alınacak aksiyon
tarihleri yeniden belirlenmiştir.
c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye
dönük riskler:
Holding şirketi olması dolayısıyla satış, verimlilik gibi konularda riski bulunmamaktadır. İştiraklerinin kârlılık
durumuna göre doğabilecek bir kârlılık riski bulunmaktadır. Borç/Özkaynak ve diğer konularda herhangi bir riski
bulunmamaktadır.
Şirket'in iştiraklerinde satış riski bulunmaktadır. Satış riski, piyasalarda yaşanabilecek mali kriz durumlarında
şirketler öncelikle reklam bütçelerinde kesintiye gidebileceklerinden dolayı topluluğun yazılı, görsel ve işitsel
yayıncılık. reklamcılık alanlarında faaliyet gösteren iştiraklerinde satışlarda azalma yaşanabilir. Bu risklere karşı
dönemsel reklam anlaşmaları yapılarak kısa vadeli kriz durumlarında satış riskinin asgari seviyeye indirilmesi
hedeflenmektedir. Ayrıca. Şirket'in iştiraklerinin yoğun rekabet yaşanan alanlarda faaliyet göstermesi ve dijital
medyadaki hızlı değişimlerden dolayı müşteri kaybı ya da mevcut müşteri portföyünü artıramama gibi satış riskleri
de bulunmaktadır.
Şirket'in iştiraklerinde genel ekonomik büyüme doğrultusunda yapacağı yatırımlar sayesinde reklam gelirlerini,
gazete ve dergi satış gelirlerini. haber satış gelirlerini ve baskı geliri vb. diğer gelirlerini daha yüksek seviyelere
çıkarma kapasitesi bulunmaktadır.
Şirket'in iştiraklerinde ise verimlilik, teknolojik gelişmeye hızlı uyum sağlanabilmesi ve nitelikli personel istihdamı
gibi kriterlere bağlıdır ve bu yönde gerekli çalışmalar yapılamadığı taktirde verimlilik riski oluşabilir.
Şirket'in iştiraklerinde borçluluk riski bulunmamaktadır.
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DİĞER HUSUSLAR
a) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri
Esas sözleşme tadil metni, 21 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay
sahiplerinin onayına sunularak onaylanmış olup ilgili gündem maddesi aşağıda yer almaktadır.
GÜNDEM MADDE 7:
Şirket esas sözleşmemizin; 6.(Sermaye ve Payların Nev’i) maddesinin, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi
Tebliği'nin Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı ikinci bölümü gereğince değiştirilmesi için
Sermaye Piyasası Kurulunun 29.01.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.982 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığının 07.02.018 tarih ve 31878377 sayılı yazısı ile gerekli izinler alınmış olup, onaylı esas sözleşme tadili
Genel Kurul’un onayına sunularak oybirliği ile kabul edilmiştir.
b) İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:
Dönem içinde çıkarılmış sermaye piyasası aracı yoktur.
c) İlişkili Taraf Açıklamaları
Not 32 – 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 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle mevcut hesap bakiyeleri
aşağıda sunulmuştur (net defter değerleri):

İhlas Pazarlama A.Ş.
İhlas Holding A.Ş.
İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.
Net İletişim Teknoloji A.Ş.
İhlas Ev Aletleri İmalat San. Tic. A.Ş.
Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri A.Ş.
İhlas Motor A.Ş.
Diğer
Ortaklardan ve ortaklarla ilişkili taraflardan alacaklar
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31.12.2018
3.106.316
1.728.866
1.436.061
493.421
65.832
52.510
25.969
139.393
7.048.368

31.12.2017
4.859.877
2.324.818
236.877
6.372
274.427
17.961
134.781
7.855.113
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İlişkili taraflardan olan alacakların ticari boyut sınırlarını aşanlarına adat yürütülerek faiz tahakkuku yapılmaktadır.

İhlas Holding A.Ş.
İhlas Ev Aletleri İmalat San. Tic. A.Ş.
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş.
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.
KPT Lojistik Taşımacılık Tur. Rek. Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.
İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Tic. A.Ş.
İhlas Net A.Ş
İhlas Motor A.Ş.
İhlas Pazarlama A.Ş.
Diğer
Ortaklara ve ortaklarla ilişkili taraflara borçlar

31.12.2018
2.430.506
607.885
313.925
161.777
63.334
58.089
13.256
846
3.649.618

31.12.2017
768.676
82.438
236.011
200.544
83.850
41.489
20.885
116.565
79.472
120.714
1.750.644

İhlas Holding A.Ş.(*)
Diğer
Diğer alacaklar

31.12.2018
26.830
26.830

31.12.2017
4.227.974
4.227.974

86.864
86.864

-

Net İletişim Teknoloji A.Ş.
İhlas Holding A.Ş.
İhlas Pazarlama A.Ş.
Diğer
Verilen sipariş avansları

31.12.2018
1.406.038
224.500
6.957
1.637.495

31.12.2017
1.341.735
50.101

İHA GMBH Almanya
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.
Alınan sipariş avansları

31.12.2018
983.574
282.000
1.265.574

31.12.2017
-

Gerçek kişiler
Diğer borçlar
(*)

Finansal nitelikli bir alacaktır.
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B. Grup’un, 1 Ocak - 31 Aralık 2018 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2017 dönemlerinde ortakları ve ortakları üzerinden dolaylı
sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle yaptığı satış ve alışları (vade farkları dahil):
Mal-hizmet ve reklam satışları
İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.
Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri A.Ş.
İhlas Holding A.Ş.
İhlas Pazarlama A.Ş.
İHA GmbH Almanya
İhlas Ev Aletleri İmalat San. Tic. A.Ş.
Kuzuluk Kaplıca İnşaat Turizm Sağlık ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.
Diğer
Toplam

01.01-31.12.2018
7.971.529
2.937.908
1.942.841
972.289
651.984
615.189
79.798
345.832
15.517.370

01.01-31.12.2017
5.766.156
2.783.249
1.302.842
62.201
163.415
307.529
63.830
700.078
11.149.300

Mal-hizmet ve reklam alışları
İhlas Holding A.Ş.
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş.
KPT Lojistik Taşımacılık Tur. Rek. Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.
İhlas Net A.Ş
İhlas Ev Aletleri İmalat San. Tic. A.Ş.
Diğer
Toplam

01.01-31.12.2018
5.195.572
1.435.025
844.526
276.668
1.287
334.926
8.088.004

01.01-31.12.2017
4.324.188
1.367.834
1.108.567
125.265
17.605
668.153
7.611.612

C. Grup’un, 1 Ocak - 31 Aralık 2018 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2017 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:
Kesilen faiz faturaları
İhlas Pazarlama A.Ş.
İhlas Holding A.Ş.
Net İletişim Teknoloji A.Ş.
Diğer
Toplam

01.01-31.12.2018
436.163
335.247
308.604
73.705
1.153.719

01.01-31.12.2017
190.453
1.380.523
117.212
10.647
1.698.835

Alınan faiz faturaları
İhlas Holding A.Ş.
İhlas Ev Aletleri İmalat San. Tic. A.Ş.
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.
Diğer
Toplam

01.01-31.12.2018
410.668
140.169
22.641
10.275
583.753

01.01-31.12.2017
52.274
157.112
16.719
5.931
232.036
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Kesilen kira faturaları
İhlas Holding A.Ş.
Net İletişim Teknoloji A.Ş.
İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.
Diğer
Toplam

01.01-31.12.2018
1.439.760
186.558
3.540
13.340
1.643.198

01.01-31.12.2017
1.439.760
183.396
3.540
10.260
1.636.956

Alınan kira faturaları
İhlas Ev Aletleri İmalat San. Tic. A.Ş.
İhlas Holding A.Ş.
Diğer
Toplam

01.01-31.12.2018
1.618.563
955.592
70.550
2.644.705

01.01-31.12.2017
1.596.021
998.704
67.987
2.662.712

Maddi duran varlık alımları
İhlas Motor A.Ş.
Diğer
Toplam

01.01-31.12.2018
109.774
2.250
112.024

01.01-31.12.2017
-

Maddi duran varlık satışları
Net İletişim Teknoloji A.Ş.
Toplam

01.01-31.12.2018
-

01.01-31.12.2017
490.521
490.521

D. Grup’un kilit yönetici personele 1 Ocak - 31 Aralık 2018 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2017 dönemlerinde sağladığı kısa
vadeli faydalar:
01.01-31.12.2018: 4.368.397 TL
01.01-31.12.2017: 4.045.960 TL
E. Grup’un kilit yönetici personele 1 Ocak - 31 Aralık 2018 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2017 dönemlerinde sağladığı uzun
vadeli faydalar, işten ayrılma sonrası sağlanacak (kıdem tazminatı) ve işten ayrılma tazminatı toplam tutarı:
01.01-31.12.2018: 1.486.860 TL
01.01-31.12.2017: 1.122.358 TL
F. Grup’un işten ayrılan ve üst düzey görevi sona eren kilit yönetici personeline 1 Ocak - 31 Aralık 2018 ve 1 Ocak 31 Aralık 2017 dönemlerinde sağlanacak faydalar:
01.01-31.12.2018: 8.221 TL
01.01-31.12.2017: 531.452 TL
G. Hisse bazlı herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

İhlas Yayın Holding | 2018 Faaliyet Raporu

60

KURUMSAL YÖNETİM

YÖ N E T I M K U R U LU
FAALIYET RAPORU
d) Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar
- 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.
e) Hesap döneminin kapanmasından ilgili faaliyet raporunun yayınlanmasına dek geçen sürede meydana
gelen önemli olaylar:
Yoktur.
f) Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler.
Karşılıklı iştirak durumu yoktur.
g) Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi
sistemlerine ilişkin açıklamalar.
Şirket yönetimi, konsolide finansal tabloların TMS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde
sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç
kontrolden sorumludur.
Konsolide finansal tabloları hazırlarken yönetim; Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin
değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Grup’u tasfiye etme ya da ticari
faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan
sorumludur.
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.
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. Grup, üst yönetiminin 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.
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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 enstrümanı 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. Ancak, Grup’un satış gelirlerinin önemli bir kısmını
tutan gazete satışlarında, hammaddede ortaya çıkan fiyat değişimleri satış fiyatlarına yansıtılamamaktadır.
Kur riski yönetimi
Topluluk’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.
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.
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.
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.
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KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu
Yönetim Kurulu Şirket'in stratejik hedeflerini tanımlar, Şirket'in ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynakları belirler,
Şirket’in genel performansını denetler. Yönetim Kurulu, Şirket’in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve
geçmiş performansını periyodik ve düzenli olarak gözden geçirmektedir.
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 iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.
Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı’nın ayrı olduğu Yönetim Kurulumuzda 4 icracı, 2 icracı olmayan üye ve 3’ü
bağımsız üye olmak üzere toplam 9 üye bulunmaktadır.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Bilgileri
Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi için aday olduklarını beyan eden Hüsnü Kurtiş, İsmail Cengiz
ve Nazmi Örs’ün, Aday Gösterme Komitesi’nin görevlerini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesinin, 23 Mart 2017
tarihli raporunda bağımsız Yönetim Kurulu adaylıklarını inceleyerek uygun olduklarını tespit ederek Yönetim
Kurulu’na sunmuştur.
23 Mart 2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 14.04.2017 tarihinde yapılacak Genel Kurul’da Hüsnü
Kurtiş, İsmail Cengiz ve Nazmi Örs’ün bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmesi için pay sahiplerinin
onayına sunulmasına karar verilmiştir. 14.04.2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ise
Hüsnü Kurtiş, İsmail Cengiz ve Nazmi Örs bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaları kabul edilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri; Hüsnü Kurtiş, İsmail Cengiz ve Nazmi Örs, 3 Ocak 2014 tarihinde yayınlanıp
yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince bağımsızlık beyanlarını 23.03.2017 tarihinde
vermişlerdir.
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BAĞIMSIZLIK BEYANI
İhlas Yayın Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na,
Şirket ve şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim
kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim
kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında son
beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını,
Şirket sermayesinde veya oy haklarında veya imtiyazlı paylarında %5’inden fazlasına birlikte veya tek başıma
sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
Son beş yıl içerisinde başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak
üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı
şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve
sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda 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,
Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında
tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik
standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek
ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı beyan ederim.
Hüsnü Kurtiş
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BAĞIMSIZLIK BEYANI
İhlas Yayın Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na,
Şirket ve şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim
kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim
kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında son
beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını,
Şirket sermayesinde veya oy haklarında veya imtiyazlı paylarında %5’inden fazlasına birlikte veya tek başıma
sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
Son beş yıl içerisinde başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak
üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı
şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve
sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda 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,
Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında
tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik
standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek
ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı beyan ederim.
İsmail Cengiz
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BAĞIMSIZLIK BEYANI
İhlas Yayın Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na,
Şirket ve şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim
kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim
kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında son
beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını,
Şirket sermayesinde veya oy haklarında veya imtiyazlı paylarında %5’inden fazlasına birlikte veya tek başıma
sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
Son beş yıl içerisinde başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak
üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı
şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve
sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda 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,
Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında
tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik
standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek
ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı beyan ederim.
Nazmi Örs
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YÖNETIM KURULU ÜYELERI’NIN ÖZGEÇMIŞLERI
AHMET MÜCAHID ÖREN
Yönetim Kurulu Başkanı
1972 yılında İstanbul’da doğan A. Mücahid Ören, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olmuştur.
1989-1991 yılları arasında Türkiye Gazetesi’nde Bilgi İşlem Koordinatörü olarak çalışmış ve gazetenin, Türk
basınında bilgisayar ortamında hazırlanan ilk yayınlarından birisi olmasını sağlamıştır. Aynı yıllarda Türkiye Çocuk
Dergisi’nin Genel Yayın Danışmanlığı’nı da üstlenmiştir. 1991 yılında TGRT Kanalı’nın Genel Müdürü olmuş ve
kanalın altyapı çalışmaları ile yayına başlatılması sürecini yönetmiştir. 1993-2013 yılları arasında İhlas Holding
A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2013 yılında İhlas Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmiştir. Yayınlanmış birçok makalesi bulunan Ören; Uluslararası Televizyon Sanat
ve Bilimleri Akademisi, Atlantik Konseyi, Dünya Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEIK) Türkiye-ABD İş Konseyi ve Dünya
Ekonomik Forumu gibi pek çok uluslararası düşünce ve meslek kuruluşu ile vakıfların da üyesidir.
UKAŞE GÜMÜŞER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür ve Murahhas Aza
1953 yılında Kahramanmaraş’ta doğan Ukaşe Gümüşer, 1978 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji
Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1979-1986 yılları arasında kimya sektöründe çalışan ve 1987 yılından İtibaren
İhlas Holding bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Gümüşer, 1989 yılında Türkiye Gazetesi Hastanesi’nin
kuruluşunda yer almıştır. 2015 yılında İhlas Gazetecilik A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmaya başlayan
Gümüşer, halen, İhlas Holding grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev
yapmaktadır.
ABDULLAH TUĞCU
Yönetim Kurulu Üyesi
1982 yılında Kayseri’de doğan Abdullah Tuğcu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirmiştir. Yüksek lisansını
Marmara Üniversitesi Maliye Bölümü Mali Hukuk dalında tamamlamıştır. İhlas Grubu’na 2008 yılında katılan
Tuğcu, 2013 yılında İhlas Yayın Holding Finans Koordinatörü, 2014 yılında ise İhlas Holding Finans’tan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 2015 yılında İhlas Holding Mali İşler bölümünün de sorumluluğunu
üstlenen Tuğcu halen İhlas Holding Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Finans ve Mali
İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca İhlas Holding grup
şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. S.M.M.M belgesine sahip olan Tuğcu, İ.S.M.M.M.O,
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Üyesi'dir.
İSMAIL KAPAN
Yönetim Kurulu Üyesi
1956 yılında Malatya’da doğan İsmail Kapan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans; aynı üniversitedeki
İktisat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Anabilim dalında yüksek lisans ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora eğitimini tamamlamıştır. Lise döneminde amatör gazetecilik yapan İsmail
Kapan, profesyonel meslek hayatına 1978 yılında Türkiye Gazetesi’nde köşe yazarı olarak başlamıştır. 1983-84
yıllarındaki askerlik görevinin ardından bir süre avukatlık ve hukuk danışmanlığı yaptıktan sonra 1987 yılında tekrar
gazeteciliğe dönmüştür. 1987 yılından itibaren İhlas Holding grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve üst düzey
yönetici olarak görev yapmaktadır. Kapan’ın, “Suyun Stratejik Dalgaları” ve “Ortadoğu’da Bahar Sancısı” adında iki
kitabı bulunmaktadır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi olan ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi olarak 16 yıl
görev yapan Kapan, halen Türkiye Gazetesi’nde köşe yazılarına da devam etmektedir.
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MEHMET NUREDDIN YAĞCI
Yönetim Kurulu Üyesi
1969 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Nureddin Yağcı, 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden Bilgisayar
Mühendisi olarak mezun olmuştur. Aynı üniversitede Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans (1993), Londra’daki
Westminster Üniversitesi’nde Film ve TV (1995), Koç Üniversitesi’nde ise MBA (2001) eğitimini tamamlamıştır.
Çalışma hayatına 1989 yılında Türkiye Gazetesi’nde başlayan Yağcı, bir süre Boğaziçi Üniversitesi’nde asistanlık
yapmış ve Londra’da BBC Türkçe Servisi’nde Yapımcı olarak çalışmıştır. 1997’den bu yana İhlas Holding
bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Yağcı, İhlas Yayın Holding Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
ORHAN TANIŞMAN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
1969 yılında İstanbul’da doğan Orhan Tanışman, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri
Fakültesi'nden Gemi İnşaatı Mühendisi olarak mezun olmuştur. Akabinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Gemi
Makinalarında Otomasyon konusunda yüksek lisans yapmış ve İstanbul Üniversitesi’nde Yatırım Planlama
konusunda doktora çalışmasına başlamıştır. Aynı dönemde İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü’ne
devam ederek 1999 yılında mezun olmuştur. 1991-1994 yılları arasında Marmara Üniversitesi ardından İstanbul
Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak bulunmuştur. 1994 yılında İhlas Holding’de çalışmaya başlayan
Tanışman, 2014 yılından itibaren de Bütçe, Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı
görevini yürütmektedir. Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi de olan Tanışman, aynı zamanda Türkiye
Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Üyesi'dir.
HÜSNÜ KURTİŞ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı
1953 Niğde doğumlu olan Hüsnü Kurtiş, Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden 1975 yılında mezun
olmuştur. Özel sektörde İnsan kaynakları müdürü ve mali işler müdürü olarak görev yapmıştır. Kurtiş, halen İhlas
Yayın Holding A.Ş. ve İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak
çalışmalarını sürdürmektedir.
İSMAIL CENGİZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi
1957 yılında Sarıkamış’ta doğan İsmail Cengiz, 1979 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden
mezun olmuştur. 1981 yılında Erzurum’da Dadaş Kitabevi’nde işe başlamıştır. Daha sonra çeşitli işletmelerde Mali
İşler Sorumlusu olarak çalışmıştır. 2006 yılında Tekirdağ Çerkezköy’de BDK Yapı Laboratuvarı’na ortak olmuş,
2012 yılında bu ortaklıktan ayrılmıştır. Cengiz, halen İhlas Yayın Holding A.Ş.’nin yanı sıra İhlas Gazetecilik A.Ş.’de
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
NAZMI ÖRS
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
1948 yılında Antalya’da doğan Nazmi Örs, 1969 yılında Ankara Yenişehir Sağlık Koleji Radyoloji Bölümü’nü,
1979 yılında da Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Toplum Sağlığı Bölümü’nü bitirmiştir. İzmir, Kars,
Ankara, Gaziantep ve İstanbul’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak yöneticilik, öğretmenlik gibi çeşitli görevlerde
bulunmuştur. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ndeki İdari Müdür Muavinliği görevinden 1999 yılında
emekli olmuştur. Örs, halen İhlas Yayın Holding A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını
sürdürmektedir.
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Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket Dışında Aldıkları Görevler:
Ahmet Mücahid Ören
İhlas Holding A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

Ukaşe Gümüşer
İhlas Gazetecilik A.Ş.
TGRT Haber TV A.Ş.
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah Tuğcu
İhlas Holding A.Ş.
İhlas Gazetecilik A.Ş.
İhlas Haber Ajansı A.Ş.
TGRT Haber TV A.Ş.
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.
İhlas İnşaat Holding A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail Kapan
İhlas Gazetecilik A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Müdürü

Orhan Tanışman
İhlas Gazetecilik A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Hüsnü Kurtiş
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail Cengiz
İhlas Gazetecilik A.Ş.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları
• Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu
toplantılarının gündemini belirler. Ayrıca, 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 Üyeleri, her toplantıya katılmaya ve toplantılarda görüş
bildirmeye özen göstermektedir. Elektronik ortamda Yönetim Kurulu toplantısı yapılmasına imkan sağlanır.
• 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 Bilal Mehmet Üçışık görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu
Üyeleri gündem, toplantı yeri ve zamanı (e-mail, telefon yolu ile) bildirilerek Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından
davet edilmektedir.
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• Yönetim Kurulu Üyeleri 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle 44 adet toplantı yapmış olup, gerçekleştirdiği toplantılarda
yüzde 76 katılım sağlamıştır.
• Yönetim Kurulu toplantılarında 31 Aralık 2018 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.
Yönetim Kurulu’nda her üyenin bir oy hakkı bulunur.
Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgelerin,
eşit bilgi akışı sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu Üyelerinin incelemesine
sunulmasından sorumludur.
Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin
bilgisine sunulur.
Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür’ün yetkileri net bir biçimde ayrıştırılmıştır. Ancak, bu ayrım yazılı olarak
esas sözleşmede ifade edilmemiştir.
Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimini ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmektedir.
Ancak, kapsamlı bir iç kontrol sistemi bulunmamakta olup en kısa süre içerisinde gerekli düzenlemelerin yapılması
planlanmaktadır.
Yönetim Kurulu, şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların
giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynamakta ve bu amaca yönelik olarak kurumsal yönetim
komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin
%25’ini aşan bir bedelle henüz sigorta edilmemiştir. Bu işlemin en kısa sürede tamamlanarak KAP’ta açıklanması
planlanmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 1.3.9’uncu maddesinde geçen işlemlerde
toplantılara bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri katılmaktadır ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin çoğunluğunun
onayı aranmaktadır.

İhlas Yayın Holding | 2018 Faaliyet Raporu

70

KURUMSAL YÖNETİM

YÖ N E T I M K U R U LU
FAALIYET RAPORU
Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Şirket Yönetim Kurulu'nda ilkeler çerçevesinde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken
Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi iki üyeden
oluşmakta olup Kurumsal Yönetim Komitesi ise üç üyeden oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyeleri imkan dahilinde, birden fazla komitede görev almamaktadır.
Yönetim Kurulu’nun yapılanması gereği ayrı bir “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi” oluşturulamamış
olması sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Seri:II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim
Tebliği”nde yer alan 4.5.1 hüküm gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin de görevini yerine
getirmektedir.
Şirkette bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışında birden fazla komitede görev yapan Yönetim Kurulu Üyesi
bulunmamaktadır. Komiteler, 2018 yılında faaliyetleriyle ilgili olarak bağımsız uzman görüşlerine ihtiyaç
duymamıştır.
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.
Denetim Komitesi
Denetim Komitesi Başkanı
Denetim Komitesi Üyesi

Hüsnü Kurtiş (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
İsmail Cengiz (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı ve üyeleri bağımsız Yönetim
Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Komite başkanının ve üyelerinin, mali tabloları analiz edebilecek bilgi birikimine
sahip, muhasebe standartlarına vakıf ve yüksek nitelikli olmasına özen gösterilir. Komitede, Şirket İcra Başkanı
veya Genel Müdür görev alamaz.
Komite, şirket faaliyetlerinin mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini
izler. Düzenlemelere aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak kuralları belirler. Denetim Komitesi, kamuya
açıklanacak mali tablo ve dipnotlarının, Şirket’in izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile
doğruluğuna ilişkin olarak, Şirket’in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerin görüşlerini alarak, kendi
değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.
Komite; iç denetimin şeffaf olarak yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. İç kontrol sisteminin etkinliği
ve yeterliliği konusunda çalışmalar yapar ve etkin çalışmasını sağlar.
Ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen mali tabloları etkileyecek derecede önemli şikâyetleri inceler ve sonuca
bağlar. Bağımsız denetim şirketinin seçimi, değiştirilmesi, denetim sürecinin başlatılması, faaliyetlerinin izlenmesi
ve değerlendirilmesi Denetim Komitesinin gözetiminde gerçekleştirilir. Komite, bağımsız dış denetçilerin önerdiği
denetim kapsamını ve denetim sürecini inceler, çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında Yönetim
Kurulu’nu bilgilendirir.
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Şirket’in mali tablolarının hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalarında, iç kontrol
sisteminde ve mevzuatta meydana gelen değişiklikleri Yönetim Kurulu'na raporlar.
2018 yılı faaliyet döneminde Denetim Komitesi beş toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde alınan tüm tavsiye
kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Nazmi Örs (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Orhan Tanışman (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
Ümit Fırat (Profesyonel Yönetici)

Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi,
ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri’nden
oluşur. Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi komitenin
mevzuat gereği üyesidir. Komitede, Şirket İcra Başkanı veya Genel Müdür görev alamaz.
Komite gerekli görülen hallerde toplanır. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve
önerileri hazırlanacak bir rapor ile Yönetim Kurulu’na sunar.
Komite şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu
prensiplere uymama dolayısı ile meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu’na uygulamaları
iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
Yatırımcı İlişkileri bölümüyle koordineli çalışarak bu bölümün çalışmalarını gözetir.
Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar. Yaptığı
tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite çalışmalarını ve önerilerini rapor haline getirerek Yönetim
Kurulu’na sunar.
2018 yılı faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Komitesi üç toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde alınan tüm
tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

İsmail Cengiz (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Hüsnü Kurtiş (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Yönetim Kurulu’nun 08.03.2013 tarih 2013/11 sayılı kararıyla “Riskin Erken Saptanması Komitesi” oluşturulmuş
olması nedeniyle Riskin Erken Saptanması Komitesi daha önce bu görevi yürüten Kurumsal Yönetim
Komitesi’nden görevi devralmıştır. Dolayısıyla daha önce başlatılan risk yönetim çalışmalarına Riskin Erken
Saptanması Komitesi tarafından devam edilmektedir.
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Yönetim Kurulu’na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, Şirket’in faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik,
finansal, operasyonel vb. risklerin belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanması, izlenmesi ve
gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin Şirket’in risk profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması
ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kurulu’na öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu’nun en az iki üyesinden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması
halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan
Yönetim Kurulu Üyeleri’nden oluşması zorunludur.. Komitenin başkanı, bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından
seçilir. Komitede üye olan Yönetim Kurulu Üyeleri’nin diğer komitelerde üyeliği bulunmamasına özen gösterilir.
Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle
ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacı ile çalışmalar yaparak risk yönetim faaliyetlerinin
etkinliğini ve sonuçlarını değerlendirir.
Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştukları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş
olup, Şirket’in internet sitesinde yer almaktadır.
2018 yılı faaliyet döneminde Riskin Erken Saptanması Komitesi altı toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde
alınan tüm tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
İç 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.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Şirketimizin Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi, 2010 yılında oluşturulmuş olup, o günden itibaren tüm pay sahiplerine
ve yatırımcılara hizmet vermektedir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”
gereğince Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi’nin adı 27 Haziran 2014 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü olarak
değiştirilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün şirket Genel Müdürü Ukaşe Gümüşer’e bağlı olarak çalışmasına ve
yürütmekte olduğu faaliyetler ile ilgili en az yılda bir kere Yönetim Kurulu’na rapor hazırlayıp sunmasına karar
verilmiştir. Şirketimizde tam zamanlı olarak çalışan "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal
Yönetim Derecelendirme Lisansı"na sahip Ümit Fırat, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görevlendirilmiştir
ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır. Şirketimizde tam zamanlı olarak çalışan Bilal Mehmet
Üçışık, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi olarak görevlendirilmiştir.
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Bölümün iletişim bilgileri ise şu şekildedir:
İhlas Yayın Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No: 11 B/31 34197 Yenibosna/İstanbul
Tel: 0(212) 454 24 22 - Faks: 0(212) 454 24 27
Bilal Mehmet Üçışık
e-mail: mehmet.ucisik@ihlasyayinholding.com.tr
Ümit Fırat
e-mail: umit.firat@ihlasyayinholding.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Bölümü esas itibarıyla;
- Bilgi alma ve inceleme hakkı esas olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kolaylaştırılmasında etkin
rol oynar,
- Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaların güncel olarak ortaklığın
kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulması,
- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve
güncel olarak tutulmasının sağlanması,
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması,
- Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları
hazırlamak ve Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere
uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası
mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,
- Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından organize edilen yatırımcı ilişkileri toplantılarına
Şirketimizi temsilen katılımı,
- Toplantılarda kullanılacak sunum materyallerinin hazırlanarak, gerektiğinde güncellenmesi görevlerini yerine
getirmek üzere faaliyet göstermektedir.
2018 yılı Aralık ayı sonu itibariyle; iletişim bilgileri üzerinden gelen 2 adet e-mail'e cevap verilmiş olup, ayrıca gerek
yerli, gerekse yabancı yatırımcılardan telefon ile gelen sorular cevaplandırılmıştır.
Şirket’in faaliyet raporunun oluşturulmasında aktif rol alınmıştır. Bu şekilde, yatırımcının en kapsamlı şekilde
bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Şirket’in kurumsal web sayfası; Şirket’in gelişen ve değişen kurumsal yapısı ve
SPK'nın açıklamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü koordinesinde
güncellenmektedir.
Yatırımcı İlişkileri bölümü 2018 yılında yürütmüş olduğu faaliyetlerle ilgili hazırlamış olduğu raporu 08.02.2019
tarihinde Yönetim Kurulu’na sunmuştur.
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BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
Amaç
Şirketimizin Bilgilendirme Politikasının amacı; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri
ve Şirket Esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirket’in geçmiş
performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde,
yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat
sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.
Kamuyu aydınlatma konusunda; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul A.Ş. (BİST A.Ş.)
düzenlemelerine uyulur ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami
özen gösterilir.
Bilgilendirme yapılırken 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
Şirket’in Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu’nun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. Yönetim Kurulu zaman
zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Bilgilendirme politikası
ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun onayını takiben Şirket’in internet sitesinde yayımlanır.
Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemekten Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur. Kurumsal
Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu’na, Denetim Komitesine ve Mali İşler Bölümü’ne “Bilgilendirme Politikası” ile
ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.
Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları
Bilgilendirmeler özel durum açıklamaları, finansal raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar,
yatırımcı toplantıları ve bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Temel Kamuyu
aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmektedir;
- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerinden gelen yükümlülük sebebiyle; Sermaye
Piyasası Kurulu’nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğine uygun olarak Tebliğdeki formlar kullanılmak suretiyle
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gerekli özel durum açıklamasının yapılması ve açıklamanın
www.ihlasyayinholding.com.tr adresindeki web sitemizde de ilan edilmesi,
- Finansal raporların, beyanların ve faaliyet raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web sitemizde ilan
edilmesi,
- Sermaye artırımı sırasında; izahnamenin ve sirkülerlerin web sayfamızda ilan edilmesi,
- Genel Kurul çağrısı, temettü ödemesi gibi ilanlar ve duyuruların web sitemizin yanı sıra Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde yayınlanması,
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak yapılan basın açıklamaları,
- Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze ya da telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları vasıtasıyla yapılan
görüşme, iletişim yöntem ve araçları.
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Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması
Şirketimizin finansal raporları konsolide bazda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları
ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanır ve bağımsız denetimden geçirilir. Denetim Komitesinin
uygun görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından doğruluk
beyanı imzalandıktan sonra kamuya açıklanır. Finansal raporlar, Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve BİST
düzenlemeleri doğrultusunda ilan edilmek üzere (KAP) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na iletilir.
Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması
Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara; Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim
İlkelerine uygun olarak hazırlanmakta ve Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilmektedir. Faaliyet raporu web
sitemiz aracılığı ile kamuya açıklanır.
İsteyen sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun Türkçe ve/veya İngilizce basılı olarak Yatırımcı İlişkileri
Bölümünden temin edebilirler.
Özel Durumların Kamuya Açıklanması
Şirket’in özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından Mali İşler Müdürü’nün gözetiminde
hazırlanır, imza yetkisine haiz yöneticiler tarafından imzalanarak SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda
bildirilir.
Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar, Söz Konusu Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması
İçsel bilgiye sahip İhlas Yayın Holding A.Ş. çalışanları ile iletişim içinde olan diğer taraflar özel durumun oluşması
sürecinde ve özel durumun oluşmasından BİST A.Ş. de açıklanmasına kadar geçecek süreçte bu bilginin gizliliğini
korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler. İlke olarak İhlas Yayın Holding A.Ş. ve İhlas Yayın Holding
A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde olan tüm bilgileri hiçbir
surette üçüncü kişilerle paylaşmazlar. Bu bilgilerin istenmeden üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi
halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa
derhal özel durum açıklaması yapılır.
Şirketimizce içsel bilgiler, esas olarak açıklama yükümlülüğünün doğduğu tarihte kamuya açıklanır. Ancak
Şirketimizin meşru çıkarlarının, yasal hak ve menfaatlerinin zarar görmemesi için gerektiği zaman bilgilerin
gizliliğinin sağlanması suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği’nin 6. maddesi
uyarınca; içsel bilginin kamuya açıklanması ertelenebilir. Açıklamanın ertelenmesi için Şirketimizce ertelenen
bilgiyi ertelemenin Şirketimizin yasal haklarının korunmasına etkisini, yatırımcıların yanıltılması riskini
oluşturmadığını ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirlerin alındığına ilişkin
Yönetim Kurulu kararı alınır.
İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, Şirketimizce söz konusu içsel
bilgi hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformuna derhal açıklama gönderilir.
İçsel bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat edilmesine yönelik olarak “İçsel Bilgiye Erişimi Olanlar Listesi”
hazırlanmış ve listede yer alan çalışanlardan, bu bilgileri koruma ve uygunsuz kullanmamalarına yönelik
yükümlülüklere vakıf olduklarına ilişkin beyanları alınmış olup, listeye yeni eklenenlerden de beyanlarının
alınmasına özen gösterilir.
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Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik olarak;
sermaye piyasası katılımcıları/üçüncü kişilerle bire bir 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 Koordinatörlüğü
veya Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplanır.
Yazılı ve görsel medyaya yapılan basın açıklamaları, sadece Yetkili Yönetim Kurulu Üyeleri’nin sorumluluğunda
yapılabilir.
Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları
cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü’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 Üyeleri’nce yapılacak açıklamalarla
sunulur.
İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler
İdari Sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde sermaye Piyasası Mevzuatı dikkate alınmıştır.
Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yatırımcı
İlişkileri Bölümü çalışanları olarak belirlenmiştir.
Sermaye Piyasası Katılımcıları İle İletişim
Şirketimiz, 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 Şirketimiz 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 görüşmeler yatırımcı
ilişkilerinin geliştirilmesi programlarının önemli bir parçasıdır. Şirketimiz, bu tip ortamlarda, yeni bir bilgilendirme
yapmayarak; daha önce kamuya açıklanan bilgileri güncellemeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamış önemli
ve özel bilgileri açıklamayacaktır.
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Yönetim Kurulu veya yöneticilerin basınla görüşmelerinde, basından gelecek randevu talepleri Yatırımcı İlişkileri
Bölümü bünyesinde değerlendirilecektir. 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
Yatırımcı İlişkileri Bölümü 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.
Şirketimizce içsel bilgiler, esas olarak açıklama yükümlülüğünün doğduğu tarihte kamuya açıklanır. Ancak
Şirketimizin meşru çıkarlarının, yasal hak ve menfaatlerinin zarar görmemesi için gerektiği zaman bilgilerin
gizliliğinin sağlanması sureti ile Özel Durumlar Tebliği’nin (II.15.1) 6’ıncı maddesi uyarınca; içsel bilginin kamuya
açıklanması ertelenebilir. İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz,
Şirket’imizce söz konusu içsel bilgi hakkında (KAP) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na derhal açıklama gönderilir.
Basın Yayın Organları ve İnternet Sitelerinde Çıkan Haber veya Söylentilerin Doğrulanması
Şirket hakkında basın yayın organları veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentiler Yatırımcı İlişkileri
Bölümü tarafından güncel olarak takip edilir.
Şirketimiz hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini
etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuoyunda çıkan, Şirketimizi
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 9. maddesi uyarınca ortaklıkça bir açıklama
yapılır.
Söz konusu haber veya söylentilerin kamuya açıklanması ertelenen bilgilere ilişkin olması durumunda, ertelemeye
ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı kabul edilir ve şirket tarafından kamuya 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.

İhlas Yayın Holding | 2018 Faaliyet Raporu

78

KURUMSAL YÖNETİM

YÖ N E T I M K U R U LU
FAALIYET RAPORU
Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması
Şirketimiz bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerini
açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmasında mevzuat ile belirlenmiş olan
hükümlere uyulması esastır.
Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin açıklandığı yazılı dokümanlarda, Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin
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 sonuçlan ile ilişkilendirilir.
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer
alan bilgilere uyanlar 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.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler yönetim tarafından yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır. Geleceğe
yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bu bentte yer alan
sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklama mevzuat hükümleri dahilinde yapılır.
Web Sitesi (www.ihlasyayinholding.com.tr)
Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde, Kurumsal Web Sitesi (www.
ihlasyayinholding.com.tr) internet adresindeki Şirket web sitesi aktif olarak kullanılır. Şirket’in 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.
İnternet sitesinde; ticaret sicil bilgileri, ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında bilgi, değişikliklerin
yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte ortaklık esas sözleşmesinin son hali,
özel durum açıklamaları, hisse senedi fiyat bilgisi, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, periyodik finansal tablo
ve raporlar, izahnameler ve sirkülerler, Genel Kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı
tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, kurumsal yönetim ilkeleri
uyum raporu, kurumsal derecelendirme raporu, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar, sıkça sorulan sorular,
iştirakler, iletişim bilgileri ve bilgi almak isteyen yatırımcılar için Yatırımcı İlişkileri iletişim bilgileri yer alır.
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 Kurul’a katılım
yöntemleri hakkındaki bilgilere, web sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web Sitesinin geliştirilmesine
yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.
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Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahipleri; Şirket’in hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar,
müşteriler, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirket, işlem ve
faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına
alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle ile korunmadığı durumlarda, menfaat
sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur.
Şirket’in çalışanlarına yönelik tazminat politikası bulunmamaktadır. En kısa süre içerisinde oluşturulup ve bunu
kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili oluşturulan politika ve prosedürler Şirket’in faaliyet raporunda açıklanmış
olmakla birlikte kurumsal internet sitesinde yayımlanmamaktadır.
Menfaat sahiplerinin Şirket’in ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim
komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için ilgili departmanları görevlendirmiştir. Menfaat
sahiplerinin dönem içinde yönelttikleri tüm sorular ile ilgili birimlerce cevaplanmaktadır. 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.
Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıkması veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna
dahil olması durumunda; sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika
izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir.
Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Şirket esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımını öngören bir düzenleme ve menfaat
sahiplerine ilişkin şirket politikası bulunmamaktadır. Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici
modeller geliştirilerek, modellere Şirket’in iç düzenlemelerinde yer verilmesi için gerekli çalışmaların gelecek
dönemlerde yapılması planlanmaktadır.
Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınır. Menfaat
sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda direkt olarak menfaat sahiplerinin görüşlerinin alınmasına
ilişkin bir uygulama bulunmamaktadır. Bununla birlikte, şirket Genel Kurul toplantılarında menfaat sahipleriyle
herhangi bir kısıtlama olmaksızın görüş alışverişinde bulunulması mümkündür. Ayrıca, menfaat sahipleri içerisinde
yer alan pay sahipleri ve yatırımcılara, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenlemeleri/ kararları ile şirket
bilgilendirme politikası doğrultusunda ve belirlenen araçlar vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır.
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.
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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.
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.
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
İNSAN KAYNAKLARI VİZYONU
Dünya standartlarında insan kaynakları yönetim anlayışlarının benimsendiği, sektöründe nitelikli işgücü tarafından
en çok tercih edilen ve herkesin üyesi olmaktan gurur duyduğu, örnek bir şirket olabilmektir.
İNSAN KAYNAKLARI MİSYONU
İnsanları geliştirip mutlu ve huzurlu olmalarını sağlayarak topluma katkı sağlamak ve kurumsal bağlılık ile
performansı yüksek olan çalışanlara sahip olmak Türkiye ve Dünyadaki rekabet gücümüzü artıracaktır. Bu sebeple
insanların huzurla çalışarak en yüksek verimliliğe ulaşması için adil ve şeffaf çalışma sistemleri ve ortamları
oluşturmak.
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASININ ESASLARI
İnsan Kaynakları politikasının amacı, çalışanların etkin, verimli ve mutlu olmalarını sağlayarak İhlas Yayın Holding
A.Ş.’nin ulusal ve uluslararası alanda rekabet üstünlüğü elde etmesini sağlamaktır. Bu amaca ulaşmada uyulacak
temel esasları şunlardır;
1- İşin özelliğine uygun nitelik ve yetenekte personel çalıştırılabilmesi için aday temini, sınav ve oryantasyon
sistemleri geliştirmek ve uygulamak,
2- Personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak
3- Şirket personelinin verim ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak,
4- Etkin bir eğitim planı ve programı ile tüm personele kendini geliştirme ve kariyer yapma imkanı sağlamak,
5- Genel Müdür bilgisi dâhilinde çok özel pozisyonlar hariç Üst Düzey Yöneticilerin Kurum bünyesinden
yetiştirilmesi
6- Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak
7- Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek,
8- Tüm yöneticileriyle birlikte personelin çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı oluşturmak ve iyi beşeri ilişkiler
kurulmasına çaba göstermek,
9- Tüm personelde dil, din, ırk, cinsiyet ve bedensel yapı ayırt edilmeden kurumdaşlık bilincinin geliştirilmesini
sağlamak,
10- Bütçe imkanları ölçüsünde personelin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal hizmet ve
yardımlardan, bütün personeli dengeli bir şekilde faydalandırmak suretiyle Şirkette çalışmayı cazip hale
getirmek.
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Çalışanlarımızın her türlü problem, öneri ve beklentilerinin dinlenmesi ve problemlere imkanlar dahilinde çözüm
üretilmesi işi insan kaynakları birimi tarafından yürütülmektedir. Birim içinde bir kişi bu konuda görevlendirilmiştir.
Görevlendirilen arkadaşımız Bilal Mehmet Üçışık’dır. Ayrıca, insankaynaklari@ihlasyayinholding.com.tr
adresi açılmış ve buraya gelen tüm problem ve öneriler değerlendirilmekte olup ilgililere mutlaka geri dönüş
yapılmaktadır.
Ayrımcılık konusunda bugüne kadar herhangi bir şikayet alınmamıştır. Bu konuda şirketimizdeki uygulamalar
gayet açık ve şeffaftır. Kimse dini, dili, ırkı ve cinsiyeti dolayısı ile dışlanmamaktadır. Bu konu İK politikamızın
esaslarındandır.
Çalışanların iş tanımları, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi ve iş değerlemesi ile adil bir ücret sistemi kurmak
için iş analizi çalışmaları İnsan Kaynakları departmanı tarafından başlatılmıştır. İş analizi tamamlandıktan sonra
hedef ve yetkinlik bazlı Performans değerlendirme sistemi kurulacaktır. Sistem tam kurgulandıktan sonra
Performans değerlendirme el kitabı oluşturulacak, çalışan ve yöneticilere gerekli eğitimler verildikten sonra
uygulamaya konulacaktır.
Personel temini ve yerleştirilmesi, İşten Çıkış ve disiplin yönetmelikleri, holdingde kullanılabilecek unvanlarla
ilgili yönetmelik yayınlanmıştır. Bu kapsamda çalışanların unvanlarının revizyon çalışmaları ile yayınlanan
yönetmeliklerle ilgili eğitimler, uygulama düzenlemeleri ve takibi konularında çalışanlara ve ilgili diğer birimlere
eğitim çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca diğer konularla ilgili(Özlük hakları, Ücret yönetimi vb.) çalışmalar
devam etmektedir. Tamamlandığında konu ile ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır. Organizasyon yapımız yeniden
şekillendirilmektedir. Organizasyon yapısı tamamlandıktan sonra organizasyon el kitabı hazırlanıp, kişilerin yeni
görev tanımları kendilerine tebliğ edilecektir.
Şirket’in fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası bulunmakla birlikte; tüm kilit yönetici pozisyonları
için halefiyet politikası bulunmamaktadır. Ancak, şirket bünyesinden yetiştirilmesi şeklinde bir uygulaması
bulunmaktadır.
Şirket, çalışanların eğitimi konusunda azami çabayı göstermektedir. Bununla birlikte Şirket’in yazılı bir eğitim
politikası bulunmamaktadır. Söz konusu ilkeye uyum konusunda gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.
Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bildirilmekte olup, bu
nitelikteki kararlarda ilgili sendikalardan görüş alınmamaktadır.
Şirket, mevcut iş kanunlarına uymakta olup çalışanlarının bu doğrultuda herhangi mağduriyet yaşamasını
önlemektedir. Dernek kurma ve toplu iş sözleşmesi uygulamalarına şirket çalışanlarının ihtiyacı olmamaktadır.
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ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK
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 aracılığı ile
duyurulmuştur.
Etik Kurallar 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 Muhasebe-Finans 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.
Etik Kurallar 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.

İhlas Yayın Holding | 2018 Faaliyet Raporu

Daha Fazla Bilgi için, www.ihlasyayinholding.com.tr

83

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.
Şirketimiz, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olmayı, çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile
etik kurallara uymayı, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olmayı ve saygı göstermeyi, irtikap ve
rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele etmeyi temel prensipleri olarak benimsemiştir.
Çevre
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.
Şirketimiz çevreyi kirletici ve zarar verici hiç bir faaliyette bulunmamaktadır. Bu yönde de hiçbir hukuki ve mali
problemi olmamıştır.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI
1. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve murakıplara Şirket esas sözleşmesinin 12. ve 15. maddesi çerçevesinde
yapılacak ücret ödemesinin kararı Genel Kurul’un takdirindedir.
2. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve üst düzey çalışanlarının her birine ödenecek ücret tutarlarına ilişkin
öneriler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenerek, Yönetim Kurulu’na sunulacaktır. Yönetim Kurulu,
söz konusu önerileri Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunacaktır.
3. Kurumsal Yönetim Komitesi, ücret önerilerini belirlerken, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve üst düzey
çalışanlarının göstermiş olduğu performansla doğru orantılı bir biçimde belirleyecektir.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretler tespit edilirken, Şirket’in iç dengeleri,
stratejik hedefleri ve etik değerleri göz önünde bulundurulur ve tespit edilen ücretlerin bu kriterlere uyumlu
olması sağlanır.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretler, kâr ya da gelir gibi Şirket’in kısa vadeli
performansıyla ilişkilendirilmez. Tam aksine Şirket’in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenir.
6. Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim Komitesi, ücretlendirme politikalarını izler ve
denetler. Kurumsal Yönetim Komitesi, ücretlendirme politikası ve uygulamalarını risk yönetimi çerçevesinde
değerlendirir ve bunlara ilişkin önerilerini her yıl rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunar.
7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlendirmesinde, hisse senedi opsiyonları ve Şirket’in performansına
dayalı ödeme planları kullanılamaz.
8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması sağlanır.
9. Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi’ne veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz,
verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi
kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.
10. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlere ilişkin
bilgiler, Şirket yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
İhlas Yayın Holding A.Ş. (Şirket), kurumsal yönetimin temelini oluşturan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve
sorumluluk kavramlarını benimsemiş olup faaliyetlerinde Sermaye Piyasası Kanunu‘na ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun ikincil düzenlemeleri ile kararlarına azami ölçüde uyum için gereken özen ve gayreti göstermektedir.
31 Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal
Yönetim İlkelerine uyum sağlananlar ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda;
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve raporun diğer ilgili
bölümlerinde yer verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitemiz, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam
etmektedir. Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kurumsal Yönetim İlkelerinde zorunlu
olan ilkelerin tümüne uyulmaktadır. Uyulması zorunlu olmayan ilkelere uyuma azami özen gösterilmekte olup,
henüz tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda ise mevcut durum itibarıyla menfaat sahipleri arasında önemli
bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı değerlendirilmektedir.
Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkeleri
a) Zorunlu Olup Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan 4.3.7. numaralı ilkenin üçüncü fıkrası ile 4.3.8. numaralı ilkenin ikinci fıkrası,
ikinci ve üçüncü grupta yer alacak ortaklıklar için uygulanmaz ibaresinden dolayı uygulanmamaktadır.
b) Zorunlu Olmayan ve Henüz Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri
Yürürlükteki Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan düzenlemelere göre henüz Şirketimiz tarafından
uygulanmayan hususlar aşağıda ilgili başlıklarda belirtilmiştir.
-1.3.11. Genel Kurul toplantılarının söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak
yapılabilmesi hususu ile ilgili esas sözleşmede bir hüküm bulunmaması,
-1.4.2. Oy hakkında imtiyazdan kaçınılır. Oy hakkında imtiyazın varlığı halinde halka açık payların sahiplerinin
yönetimde temsilini engelleyecek nitelikteki imtiyazların kaldırılması esastır.
-1.5.2. Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da
tanınabilir. Azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilebilir,
-2.1.4. İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen
aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır.
-3.1.2. Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin
imkânı sağlanır. Şirket, ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların
kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturur ve
bunu kurumsal İnternet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar,
-3.1.3. Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında Şirket’in kurumsal
İnternet sitesi de kullanılmak suretiyle yeterli bir şekilde bilgilendirilir.
-3.2.1.Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller
şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen söz konusu modellere Şirket’in iç
düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer verilir,
-3.3.1. İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat
sağlanması ilkesi benimsenir. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği
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öngörülen durumlarda, yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlanır.
-3.3.3. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına
yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur.
-3.3.5. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine
bildirilir, bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikalardan görüş alınır.
-3.3.8. Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını destekler.
-4.2.4. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. İç
denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir.
-4.2.5. Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Başkanı/Genel Müdür’ün yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılması ve bu
ayrımın yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmesi esastır. Şirket’te hiç kimse tek başına sınırsız karar verme
yetkisi ile donatılmamalıdır.
-4.2.8. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket
sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP’ta açıklanır.
-4.3.9. Şirket, Yönetim Kurulu’nda kadın üye oranı için %25’ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef
zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur. Yönetim Kurulu bu hedeflere ulaşma hususunda
sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir.
-4.4.7. Yönetim Kurulu Üyesi’nin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanır veya
sınırlandırılır. Yönetim Kurulu Üyesi’nin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı
yapılmak suretiyle seçiminin görüşüldüğü Genel Kurul toplantısında seçime ilişkin gündem maddesi ile birlikte
pay sahiplerinin bilgisine sunulur.
-4.5.5. Bir Yönetim Kurulu Üyesi’nin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.
-4.6.1. Yönetim Kurulu, Şirket’in belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine
ulaşmasından sorumludur. Şirket’in kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşıp
ulaşamadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanır.
Yönetim Kurulu, hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve
performans değerlendirmesini yapar. Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bu
değerlendirmeler dikkate alınarak ödüllendirilir veya azledilir.
-4.6.5. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm
menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır.
Şirket’in 2018 yılı faaliyet dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
(KYBF); SPK’nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile belirlenip, yine SPK’nın 10.01.2019 tarih ve 2019/02 sayılı
Haftalık Bülteni ile ilan edilmiş olan sunum esaslarına ve SPK’nın II-17.1 “Kurumsal Yönetim Tebliği”ne uygun
olarak hazırlanmıştır.
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)’de dönem içinde herhangi
bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer
verilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne
uyum sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmaya devam edilecektir.
UKAŞE GÜMÜŞER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Yönetim Kurulu Üyesi

ABDULLAH TUĞCU
Genel Müdür ve Murahhas Aza
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KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
1.1.
PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ
KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI
1.1.2
Pay sahipliği haklarının kullanımını
etkileyebilecek nitelikteki bilgi
ve açıklamalar güncel olarak
ortaklığın kurumsal internet
sitesinde yatırımcıların kullanımına
sunulmaktadır.
1.2.
BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI
1.2.1
Şirket yönetimi özel denetim
yapılmasını zorlaştırıcı işlem
yapmaktan kaçınmıştır.
1.3.
GENEL KURUL
1.3.2
Şirket, Genel Kurul gündeminin açık
şekilde ifade edilmesini ve her teklifin
ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını
temin etmiştir.
1.3.7
İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine
ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri
adına ortaklığın faaliyet konusu
kapsamında yaptıkları işlemler
hakkında genel kurulda bilgi verilmesini
teminen gündeme eklenmek üzere
yönetim kurulunu bilgilendirmiştir
1.3.8
Gündemde özellik arz eden konularla
ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili
diğer kişiler, finansal tabloların
hazırlanmasında sorumluluğu bulunan
yetkililer ve denetçiler, genel kurul
toplantısında hazır bulunmuştur.
1.3.10
Genel kurul gündeminde, tüm
bağışların ve yardımların tutarları
ve bunlardan yararlananlara ayrı bir
maddede yer verilmiştir
1.3.11
Genel Kurul toplantısı söz hakkı
olmaksızın menfaat sahipleri ve medya
dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
1.4.
OY HAKKI
1.4.1
Pay sahiplerinin oy haklarını
kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi
bir kısıtlama ve uygulama
bulunmamaktadır.
1.4.2
Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı
bulunmamaktadır.

1.4.3

Şirket, beraberinde hâkimiyet ilişkisini
de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi
içerisinde bulunduğu herhangi
bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy
haklarını kullanmamıştır.

Evet

Kısmen

Hayır

Muaf

İlgisiz

Açıklama

X

X

X

X

İmtiyazlı bir şekilde ortaklık
bilgilerine ulaşma imkanı olan
kimselerin, kendileri adına ortaklığın
faaliyet konusu kapsamında
yaptıkları işlem bulunmamaktadır.

X

Şirket esas sözleşmesinde oy hakkı
ile ilgili imtiyaz bulunmakla birlikte;
bugüne kadar bu imtiyazdan
kaynaklı bir çıkar çatışması
yaşanmamıştır.
Şirket’in karşılıklı iştirak ilişkisi
içinde olduğu herhangi bir ortağı
bulunmamaktadır.

X

X

X

X

X
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1.5.
AZLIK HAKLARI
1.5.1
Şirket azlık haklarının kullandırılmasına
azami özen göstermiştir.
1.5.2
Azlık hakları esas sözleşme ile
sermayenin yirmide birinden daha
düşük bir orana sahip olanlara da
tanınmış ve azlık haklarının kapsamı
esas sözleşmede düzenlenerek
genişletilmiştir.
1.6.
KAR PAYI HAKKI
1.6.1
Genel kurul tarafından onaylanan kar
dağıtım politikası ortaklığın kurumsal
internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
1.6.2
Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin
ortaklığın gelecek dönemlerde elde
edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını
öngörebilmesine imkân verecek
açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.
1.6.3
Kâr dağıtmama nedenleri ve
dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili
gündem maddesinde belirtilmiştir.
1.6.4
Yönetim kurulu, kâr dağıtım
politikasında pay sahiplerinin
menfaatleri ile ortaklık menfaati
arasında denge sağlanıp
sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
1.7.
PAYLARIN DEVRİ
1.7.1
Payların devredilmesini
zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama
bulunmamaktadır.
2.1.
KURUMSAL İNTERNET SİTESİ
2.1.1
Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1
numaralı kurumsal yönetim ilkesinde
yer alan tüm öğeleri içermektedir.
2.1.2
Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış
sermayenin %5’inden fazlasına sahip
gerçek kişi pay sahiplerinin adları,
imtiyazları, pay adedi ve oranı)
kurumsal internet sitesinde en az 6
ayda bir güncellenmektedir.
2.1.4
Şirketin kurumsal internet sitesindeki
bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte
olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen
yabancı dillerde de hazırlanmıştır.

Evet

Kısmen

Hayır

Muaf

İlgisiz

87

Açıklama

X
X

Azlık hakları içerik ve oran
bakımından genişletilmemiş
olup esas sözleşmede gerekli
düzenlemelerin gelecek
dönemlerde yapılması
planlanmaktadır.

X

X

X

X

X

X

X

X
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internet sitesi Türkçe haricinde
İngilizce olarak da hazırlanmakta
olup, Türkçe ile aynı içerikte
olacak şekilde çalışmalar devam
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Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
2.2.
FAALİYET RAPORU
2.2.1
Yönetim kurulu, yıllık faaliyet
raporunun şirket faaliyetlerini tam
ve doğru şekilde yansıtmasını temin
etmektedir.
2.2.2
Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı
ilkede yer alan tüm unsurları
içermektedir.
3.1.
MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN
ŞİRKET POLİTİKASI
3.1.1
Menfaat sahiplerinin hakları ilgili
düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet
kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
3.1.3
Menfaat sahiplerinin haklarıyla
ilgili politika ve prosedürler şirketin
kurumsal internet sitesinde
yayımlanmaktadır.
3.1.4
Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı
ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri
bildirmesi için gerekli mekanizmalar
oluşturulmuştur.
3.1.5
Şirket, menfaat sahipleri arasındaki
çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde
ele almaktadır.
3.2.
MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET
YÖNETİMİNE KATILIMININ
DESTEKLENMESİ
3.2.1
Çalışanların yönetime katılımı, esas
sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle
düzenlenmiştir.

3.2.2

Menfaat sahipleri bakımından sonuç
doğuran önemli kararlarda menfaat
sahiplerinin görüşlerini almak üzere
anket/konsültasyon gibi yöntemler
uygulanmıştır.

Evet

Kısmen

Hayır

Muaf

İlgisiz

Açıklama

X

X

X

X

Menfaat sahiplerinin hakları
mevzuat hükümleri çerçevesinde
korunmaktadır.

X

Şirket esas sözleşmesinde
menfaat sahiplerinin yönetime
katılımını öngören bir düzenleme
ve menfaat sahiplerine ilişkin
şirket politikası bulunmamaktadır.
Menfaat sahiplerinin şirket
yönetimine katılımını destekleyici
modeller geliştirilerek, modellere
şirketin iç düzenlemelerinde yer
verilmesi için gerekli çalışmaların
gelecek dönemlerde yapılması
planlanmaktadır.
Menfaat sahipleri bakımından
sonuç doğuran önemli kararlarda
direkt olarak menfaat sahiplerinin
görüşlerinin alınmasına ilişkin
bir uygulama bulunmamaktadır.
Bununla birlikte, şirket genel
kurul toplantılarında menfaat
sahipleriyle herhangi bir kısıtlama
olmaksızın görüş alışverişinde
bulunulması mümkündür. Ayrıca,
menfaat sahipleri içerisinde yer
alan pay sahipleri ve yatırımcılara,
Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn,
SPK düzenlemeleri/ kararları
ile şirket bilgilendirme politikası
doğrultusunda ve belirlenen
araçlar vasıtasıyla bilgilendirme
yapılmaktadır.

X

X

X
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3.3.
ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI
POLİTİKASI
3.3.1
Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir
istihdam politikası ve tüm kilit
yönetici pozisyonları için bir halefiyet
planlaması benimsemiştir.

3.3.2
3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı
olarak belirlenmiştir.
Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim
Politikası bulunmaktadır ve bu
kapsamda çalışanlar için eğitimler
düzenlemektedir.

Evet

Çalışanlar için güvenli bir çalışma
ortamı sağlanmaktadır.

Hayır

Muaf

İlgisiz

X

Açıklama

Şirketin fırsat eşitliği sağlayan bir
istihdam politikası bulunmakla
birlikte; tüm kilit yönetici
pozisyonları için halefiyet politikası
bulunmamaktadır. Ancak, kilit
yönetici pozisyonları için şirket
bünyesinden yetiştirilmesi şeklinde
bir uygulaması bulunmaktadır.

X
X

Şirketin finansal durumu,
ücretlendirme, kariyer planlaması,
eğitim ve sağlık gibi konularda
çalışanların bilgilendirilmesine yönelik
toplantılar düzenlenmiştir.
Çalışanları etkileyebilecek kararlar
kendilerine ve çalışan temsilcilerine
bildirilmiştir. Bu konularda ilgili
sendikaların da görüşü alınmıştır.
Görev tanımları ve performans kriterleri
tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak
hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş
ve ücretlendirme kararlarında
kullanılmıştır.
Çalışanlar arasında ayrımcılık
yapılmasını önlemek ve çalışanları
şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal
açıdan kötü muamelelere karşı
korumaya yönelik prosedürler,
eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler,
izleme, şikâyet mekanizmaları gibi
önlemler alınmıştır.
Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve
toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir
biçimde tanınmasını desteklemektedir.

Kısmen

89

X

X

Şirket, çalışanların gelişimi
konusunda azami çabayı
göstermektedir. Bununla birlikte
şirketin yazılı bir eğitim politikası
bulunmamaktadır. Söz konusu
ilkeye uyum konusunda gerekli
çalışmalar sürdürülmektedir.
Dönem dönem bazı konularla
ilgili olarak çalışanların
bilgilendirilmesine yönelik
toplantılar düzenlenmiştir.
Çalışanlar ile ilgili olarak
alınan kararlar veya çalışanları
ilgilendiren gelişmeler çalışanlara
bildirilmektedir. Sendikalaşma
bulunmamaktadır.

X

X

X

X
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Şirket, mevcut iş kanunlarına
uymakta olup çalışanlarının bu
doğrultuda herhangi bir mağduriyet
yaşamasını önlemektedir.
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Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Evet
3.4.
MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE
İLİŞKİLER
3.4.1
Şirket, müşteri memnuniyetini
X
ölçmüştür ve koşulsuz müşteri
memnuniyeti anlayışıyla faaliyet
göstermiştir.
3.4.2
Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete
X
ilişkin taleplerinin işleme konulmasında
gecikme olduğunda bu durum
müşterilere bildirilmektedir.
3.4.3
Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite
X
standartlarına bağlıdır
X
3.4.4
Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari
sır kapsamındaki hassas bilgilerinin
gizliliğini korumaya yönelik kontrollere
sahiptir.
3.5.
ETİK KURALLAR VE SOSYAL
SORUMLULUK
3.5.1
Yönetim kurulu Etik Davranış
X
Kuralları'nı belirleyerek şirketin
kurumsal internet sitesinde
yayımlamıştır.
3.5.2
Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda
X
duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin
önlenmesine yönelik tedbirler almıştır
4.1.
YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ
4.1.1
Yönetim kurulu, strateji ve risklerin
X
şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit
etmemesini ve etkin bir risk yönetimi
uygulanmasını sağlamaktadır.
4.1.2
Toplantı gündem ve tutanakları,
X
yönetim kurulunun şirketin stratejik
hedeflerini tartışarak onayladığını,
ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini
ve yönetimin performansının
denetlendiğini ortaya
4.2.
YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET
ESASLARI
4.2.1
Yönetim kurulu faaliyetlerini
X
belgelendirmiş ve pay sahiplerinin
bilgisine sunmuştur.
4.2.2
Yönetim kurulu üyelerinin görev ve
X
yetkileri yıllık faaliyet raporunda
açıklanmıştır
4.2.3
Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve
faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir
iç kontrol sistemi oluşturmuştur.
4.2.4
İç kontrol sisteminin işleyişi ve
X
etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet
raporunda verilmiştir.

Kısmen

Hayır

Muaf

İlgisiz

X
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4.2.5
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı
(genel müdür) görevleri birbirinden
ayrılmış ve tanımlanmıştır.
4.2.7
Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri
bölümü ve kurumsal yönetim
komitesinin etkili bir şekilde
çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay
sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların
giderilmesinde ve pay sahipleriyle
iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve
kurumsal yönetim komitesiyle yakın
işbirliği içinde çalışmıştır.
4.2.8
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri
esnasındaki kusurları ile şirkette
sebep olacakları zarara ilişkin olarak
Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir
bedelle yönetici sorumluluk sigortası
yaptırmıştır.
4.3.
4.3.9

4.3.10

4.4.
4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4
4.4.5

YÖNETİM KURULUNUN YAPISI
Şirket yönetim kurulunda, kadın üye
oranı için asgari %25’lik bir hedef
belirleyerek bu amaca ulaşmak için
politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu
yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte
ve aday belirleme süreci bu politikaya
uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
Denetimden sorumlu komitenin
üyelerinden en az birinin denetim/
muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık
tecrübesi vardır.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ
ŞEKLİ
Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim
kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel
katılım sağlamıştır.
Yönetim kurulu, gündemde yer alan
konularla ilgili bilgi ve belgelerin
toplantıdan önce tüm üyelere
gönderilmesi için asgari bir süre
tanımlamıştır.
Toplantıya katılamayan ancak
görüşlerini yazılı olarak yönetim
kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer
üyelerin bilgisine sunulmuştur.
Yönetim kurulunda her üyenin bir oy
hakkı vardır.
Yönetim kurulu toplantılarının
ne şekilde yapılacağı şirket içi
düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.

Evet
X

Kısmen

Hayır

Muaf

İlgisiz

91

Açıklama

X

X

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri
esnasındaki kusurları ile şirkette
sebep olacakları zarar, şirket
sermayesinin %25’ini aşan bir
bedelle henüz sigorta edilmemiştir.
Makul bir süre içerisinde sigorta
yaptırılması planlanmaktadır.

X

Yönetim Kurulu Üyeleri arasında
kadın üye bulunmamakta olup,
ilkeler gereği kadın üye oranı
%25 olarak tespit edilmiştir.
Tespit edilmiş olan bu orana
ileriki dönemlerde ulaşılması
hedeflenmektedir.

X

X

X

X

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı
görüş bildirmemiştir.

X
X
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4.4.6
Yönetim kurulu toplantı zaptı
gündemdeki tüm maddelerin
görüşüldüğünü ortaya koymakta
ve karar zaptı muhalif görüşleri de
içerecek şekilde hazırlanmaktadır.
4.4.7
Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında
başka görevler alması sınırlandırılmıştır.
Yönetim kurulu üyelerinin şirket
dışında aldığı görevler genel kurul
toplantısında pay sahiplerinin bilgisine
sunulmuştur.

4.5.
4.5.5

4.5.6

4.5.7

4.5.8

4.6.

4.6.1

Evet
X

YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE
OLUŞTURULAN KOMİTELER
Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir
komitede görev almaktadır.

Komiteler, görüşlerini almak için gerekli
gördüğü kişileri toplantılara davet
etmiştir ve görüşlerini almıştır.
Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı
kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında
bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer
verilmiştir.
Komite toplantılarının sonuçları
hakkında rapor düzenlenerek yönetim
kurulu üyelerine sunulmuştur.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE
İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN
YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ
HAKLAR
Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili
bir şekilde yerine getirip getirmediğini
değerlendirmek üzere yönetim
kurulu performans değerlendirmesi
gerçekleştirmiştir.

Kısmen

Hayır

Muaf

İlgisiz

Açıklama

X

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket
dışında başka görevler alması
sınırlandırılmamış olup, Yönetim
Kurulu Üyelerinin şirket dışında
başka görevler alması için Genel
Kurul'dan izin alınmaktadır.
Yöneticiler mevcut görevlerini
aksatmayacak şekilde bir planlama
yapmaktadırlar.

X

Şirkette bağımsız yönetim kurulu
üyeleri dışında birden fazla
komitede görev yapan yönetim
kurulu üyesi bulunmamaktadır.

X

X

Komiteler, 2018 yılında
faaliyetleriyle ilgili olarak bağımsız
uzman görüşlerine ihtiyaç
duymamıştır.

X

X
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Yönetim Kurulu, sorumluluklarını
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değerlendirmesi yapmamaktadır.
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4.6.4
Şirket, yönetim kurulu üyelerinden
herhangi birisine veya idari
sorumluluğu bulunan yöneticilerine
kredi kullandırmamış, borç vermemiş
veya ödünç verilen borcun süresini
uzatmamış, şartları iyileştirmemiş,
üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel
bir kredi başlığı altında kredi
kullandırmamış veya bunlar lehine
kefalet gibi teminatlar vermemiştir.
4.6.5
Yönetim kurulu üyeleri ve idari
sorumluluğu bulunan yöneticilere
verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda
kişi bazında açıklanmıştır.

Evet
X

Kısmen

Hayır

Muaf

İlgisiz

X
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Açıklama

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey
yöneticilere sağlanan mali haklar
şirket faaliyet raporunda toplu
olarak açıklanmaktadır. Yönetim
kurulu üyelerine huzur hakkı,
ücret, yıllık kardan pay ödenmesi,
ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin
kararlar genel kurul tarafından alınır.
Yönetim kurulu üyelerine yönetim
kurulu üyeliklerine istinaden
huzur hakkı ödemesi yapılmakta
olup, idari sorumluluğu bulunan
yöneticilere verilen ücretler ile
sağlanan tüm menfaatler için,
kişisel verilerin korunması ilkesi
açısından kişi bazlı açıklama
yapılmamaktadır.
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YÖ N E T I M K U R U LU
FAALIYET RAPORU
KURUMSAL YÖNETIM BILGI FORMU
1. Pay Sahipleri
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve
toplantılarının sayısı
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı

Yoktur.

Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep
olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi
bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671168
KAP duyurusunun bağlantısı
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak
İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
İngilizce olarak sunulmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı
Şirket'in bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların
veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP
oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında
Şirket'in Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında
gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının
gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri bulunmamaktadır
bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında
Yoktur.
gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP
duyurularının bağlantıları
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin
Şirketin kurumsal internet sitesi (www.ihlasyayinholding.com.tr)
politikanın yer aldığı bölümün adı
Kurumsal Yönetim/Politikalar bölümünde yer almaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/206788
tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını
düzenleyen madde numarası
düzenleyen madde bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
21 Nisan 2018 tarihinde yapılan ve 2017 yılı faaliyetlerinin
görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, yönetim kurulu
üyeleri, çalışanlar, bağımsız denetim şirketi yetkilisi katılmış olup
ancak diğer menfaat sahipleri katılmayı tercih etmemiştir.

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi
Genel kurul gündemiyle Pay sahiplerinin genel
ilgili olarak şirkete
kurula katılım oranı
iletilen ek açıklama
talebi sayısı

21.04.2018

Yoktur.

%51,81

Doğrudan temsil edilen
payların oranı

Vekaleten temsil edilen
payların oranı

%0,0001

%51,81
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1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

Şirket esas sözleşmesinde oy hakkı ile ilgili imtiyaz bulunmakla
birlikte; bugüne kadar bu imtiyazdan kaynaklı bir çıkar çatışması
yaşanmamıştır.
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları İhlas Holding A.Ş.-%62,18/Ahmet Mücahid Ören-%8,29/Ayşe
Dilvin Ören-%1,18
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
İhlas Holding A.Ş.-%49,71
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran
Genişletilmemiştir.
bakımından) genişletilip genişletilmediği
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmemiştir.
sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı
Şirketin kurumsal internet sitesi (www.ihlasyayinholding.com.tr)
bölümün adı
Kurumsal Yönetim/Politikalar bölümünde yer almaktadır.
2017 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif
etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım
şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak
Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemi sonunda;
metni
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)
ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun
olarak hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına
düşen dönem zararı 8.250.502,00 TL'dir.
Konsolide olmayan, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal
kayıtlarımızda ise 1.116.698,66 TL net dönem zararı mevcuttur.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif
etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP
duyurusunun bağlantısı

Şirket'in kurumsal
internet sitesinde her
gündem maddesiyle
ilgili olumlu ve olumsuz
oyları da gösterir şekilde
genel kurul toplantı
tutanaklarının yer aldığı
bölümün adı

Kurumsal internet
sitesinde genel kurul
toplantısında yöneltilen
tüm soru ve bunlara
sağlanan yanıtların yer
aldığı bölümün adı

Şirketin kurumsal
internet sitesi (www.
ihlasyayinholding.
com.tr) Kurumsal
Yönetim/Genel Kurul
Bilgileri bölümünde
yer almaktadır.

Şirketin kurumsal
Yoktur.
internet sitesi (www.
ihlasyayinholding.
com.tr) Kurumsal
Yönetim/Genel Kurul
Bilgileri bölümünde
yer almaktadır.

2017 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Türkiye Muhasebe
Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide ve konsolide
olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş finansal
tablolarımızda zarar bulunması sebebiyle, kar dağıtımı
yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi yapılan
oylama sonucu oybirliği ile kabul edilmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678413

Genel kurul toplantı
tutanağının ilişkili
taraflarla ilgili madde
veya paragraf numarası

Yönetim kuruluna
bildirimde bulunan
imtiyazlı bir şekilde
ortaklık bilgilerine
ulaşma imkanı bulunan
kişi sayısı (İçeriden
öğrenenler listesi)

KAP'ta yayınlanan
genel kurul bildiriminin
bağlantısı

18

https://www.kap.org.
tr/tr/Bildirim/679429
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YÖ N E T I M K U R U LU
FAALIYET RAPORU
2. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim
ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Şirketin kurumsal internet sitesi (www.ihlasyayinholding.
com.tr) Hakkımızda, Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri
bölümlerinde yer almaktadır.

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde
payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay
sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

Şirketin kurumsal internet sitesi (www.ihlasyayinholding.com.tr)
Yatırımcı İlişkileri/Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

Türkçe/İngilizce (İngilizce bölümü Türkçe ile henüz tamamen
aynı içerikte değildir.)

2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin
faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm
adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında
yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer
aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

Şirketin 2018 yılına ait faaliyet raporunda; KURUMSAL
YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER bölümünde yer almaktadır.

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin
bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirketin 2018 yılına ait faaliyet raporunda; KURUMSAL
YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER bölümünde yer almaktadır.

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin
toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya
bölüm adı

Şirketin 2018 yılına ait faaliyet raporunda; KURUMSAL
YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER bölümünde yer almaktadır.

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat Şirketin 2018 yılına ait faaliyet raporunda; ŞİRKETİN
değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ
GELİŞMELER/e) Şirket faaliyetlerini önemli derecede
etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiler:
bölümünde yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları
hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirketin 2018 yılına ait faaliyet raporunda; ŞİRKETİN
FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ
GELİŞMELER/ f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali
durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve
olası sonuçları hakkında bilgiler bölümünde yer almaktadır.

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet
aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları
önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası
veya bölüm adı

Şirketin 2018 yılına ait faaliyet raporunda; ŞİRKETİN
FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ
GELİŞMELER/ g) Şirketin yatırım danışmanlığı ve
derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar
çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin
bilgiler bölümünde yer almaktadır.

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı
iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirketin 2018 yılına ait faaliyet raporunda; ŞİRKETİN
FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ
GELİŞMELER/h) Sermayeye doğrudan katılım oranının
%5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiler bölümünde yer
almaktadır.

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal
ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal
sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası
veya bölüm adı

Şirketin 2018 yılına ait faaliyet raporunda; ŞİRKETİN
FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ
GELİŞMELER/) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile
diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine
ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiler
bölümünde yer almaktadır.
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3. Menfaat Sahipleri
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı
bölümün adı

Şirketin çalışanlarına yönelik tazminat politikası
bulunmamaktadır.

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen
yargı kararlarının sayısı

Yıl içerisinde çalışan haklarının ihlali nedeniyle Şirket aleyhine
kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri

etik@ihlasyayinholding.com.tr

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının
Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına
katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

Yoktur.

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

Çalışanların temsil edildiği yönetim organı bulunmamaktadır.
Çalışanlarımızın her türlü problem, öneri ve beklentilerinin
dinlenmesi ve problemlere imkanlar dahilinde çözüm
üretilmesi için bir çalışan temsilcisi görevlendirilmiştir.

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde
yönetim kurulunun rolü

Halefiyet planı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu, Genel
Müdür'le birlikte Üst Düzey Yöneticilerin Kurum bünyesinden
yetiştirilmesi şeklinde bir uygulaması vardır.

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı
ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı
bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Şirketin kurumsal internet sitesi (www.ihlasyayinholding.com.tr)
Hakkımızda/İnsan Kaynakları bölümlerinde yer almaktadır.

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

Pay edindirme planı bulunmamaktadır.

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi
önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları
politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili
maddelerinin özeti

Şirketin kurumsal internet sitesi (www.ihlasyayinholding.com.tr)
Hakkımızda/İnsan Kaynakları bölümlerinde yer almaktadır.

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine
kesinleşen yargı kararı sayısı

Yoktur.

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı
bölümün adı

Şirketin kurumsal internet sitesi (www.ihlasyayinholding.
com.tr) Kurumsal Yönetim/Etik Değerlerimiz bölümün de yer
almaktadır.

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk
raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk
raporu yoksa çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında
alınan önlemler

Yoktur. Şirketimiz, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olmayı,
çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik
kurallara uymayı, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına
destek olmayı ve saygı göstermeyi, temel prensipleri olarak
benimsemiştir. Bu prensiplere aykırı bir eylem içerisinde
olmamıştır. Kurumsal Yönetim, konularında azami özen
göstermekte ve daha iyi bir noktaya gelinmesi için çalışmalar
devam etmektedir.

İrtikap ve rüşvet de dâhil olmak üzere her türlü yolsuzlukla
mücadele için alınan önlemler

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her
türlüsüyle mücadele etmeyi temel prensip olarak belirlenmiş
olup bunun aksi bir uygulaması bulunmamaktadır.
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YÖ N E T I M K U R U LU
FAALIYET RAPORU
4. Yönetim Kurulu-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

Yoktur.

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız
uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

Yararlanılmamıştır.

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği

İbra edilmiştir.

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu
üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

Ukaşe Gümüşer-Genel Müdür

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili
komitelere sunulan rapor sayısı

4 adet

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin
değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ
GELİŞMELER/b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim
faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki
görüşü:

Yönetim kurulu başkanının adı

Ahmet Mücahid ÖREN

İcra başkanı/genel müdürün adı

Ukaşe GÜMÜŞER

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı
kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun
bağlantısı

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile
şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini
aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun
bağlantısı

Sigorta bulunmamaktadır.

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin
oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi
verilen bölümün adı

Yoktur.

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

Yoktur.

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu
Üyesinin Adı/
Soyadı

İcrada Görevli
Olup Olmadığı

Bağımsız Üye
Olup Olmadığı

Yönetim
Kuruluna İlk
Seçilme Tarihi

Bağımsızlık
Beyanının Yer
Aldığı KAP
Duyurusunun
Bağlantısı

Bağımsız Üyenin
Aday Gösterme
Komitesi Tarafından
Değerlendirilip
Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını
Kaybeden Üye
Olup Olmadığı

Denetim,
Muhasebe ve/
veya Finans
Alanında En
Az 5 Yıllık
Deneyime Sahip
Olup Olmadığı

Ahmet Mücahid
Ören

İcrada Görevli

Bağımsız Üye
Değil

15.07.2003

Ukaşe Gümüşer

İcrada Görevli

Bağımsız Üye
Değil

11.01.2018

Abdullah Tuğcu

İcrada Görevli

Bağımsız Üye
Değil

04.03.2013

İsmail Kapan

İcrada Görevli
Değil

Bağımsız Üye
Değil

10.03.2014

Mehmet
Nureddin Yağcı

İcrada Görevli

Bağımsız Üye
Değil

25.11.2013

Orhan Tanışman

İcrada Görevli
Değil

Bağımsız Üye
Değil

13.09.2010

Hüsnü Kurtiş

İcrada Görevli
Değil

Bağımsız Üye

06.02.2014

https://www.
kap.org.tr/tr/
Bildirim/594660

Değerlendirilmiştir.

Yoktur.

Evet

İsmail Cengiz

İcrada Görevli
Değil

Bağımsız Üye

27.03.2014

https://www.
kap.org.tr/tr/
Bildirim/594660

Değerlendirilmiştir.

Yoktur.

Evet

Nazmi Örs

İcrada Görevli
Değil

Bağımsız Üye

07.04.2014

https://www.
kap.org.tr/tr/
Bildirim/594660

Değerlendirilmiştir.

Yoktur.

Evet
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4. Yönetim Kurulu-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan 44
yönetim kurulu toplantılarının sayısı
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı

%76

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik
bir portal kullanılıp kullanılmadığı

Kullanılmamaktadır.

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin
toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

Makul bir süre tanınmıştır.

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının
ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler
hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

Yoktur.

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran
politikada belirlenen üst sınır

Yoktur.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin
yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

Şirketin 2018 yılına ait faaliyet raporunda; KURUMSAL
YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER bölümünde yer almaktadır

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun
bağlantısı

Kurumsal Yönetim ve Denetim Komitesi-https://www.kap.org.
tr/tr/Bildirim/200590/ Riskin Erken Saptanması Komitesihttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/265374

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu
Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer"
Olarak Belirtilen Komitenin
Adı

Komite Üyelerinin AdıSoyadı

Komite Başkanı Olup
Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi Olup
Olmadığı

1-Denetim Komitesi

Hüsnü Kurtiş

1

1

1-Denetim Komitesi

İsmail Cengiz

2

1

2-Kurumsal Yönetim
Komitesi

Nazmi Örs

1

1

2-Kurumsal Yönetim
Komitesi

Orhan Tanışman

2

1

2-Kurumsal Yönetim
Komitesi

Ümit Fırat

2

2

4-Riskin Erken Saptanması
Komitesi

İsmail Cengiz

1

1

4-Riskin Erken Saptanması
Komitesi

Hüsnü Kurtiş

2

1
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YÖ N E T I M K U R U LU
FAALIYET RAPORU
4. Yönetim Kurulu-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim
komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü
belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Şirketin 2018 yılına ait faaliyet raporunda; KURUMSAL
YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER bölümünde yer almaktadır.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal
yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen
bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Şirketin 2018 yılına ait faaliyet raporunda; KURUMSAL
YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER bölümünde yer almaktadır.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme Şirketin 2018 yılına ait faaliyet raporunda; KURUMSAL
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü
YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER bölümünde yer almaktadır.
belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken
saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen
bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Şirketin 2018 yılına ait faaliyet raporunda; KURUMSAL
YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER bölümünde yer almaktadır.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü
belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Şirketin 2018 yılına ait faaliyet raporunda; KURUMSAL
YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER bölümünde yer almaktadır.

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan
Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans
hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin
verildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Şirketin 2018 yılına ait faaliyet raporunda; ŞİRKETİN
FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ
GELİŞMELER-FİNANSAL DURUM bölümünde yer almaktadır.

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli
olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı
bölümünün adı.

Şirketin kurumsal internet sitesi (www.ihlasyayinholding.
com.tr) KURUMSAL YÖNETİM/POLİTİKALAR bölümünde yer
almaktadır.

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari
sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan
diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm
adı

Şirketin 2018 yılına ait faaliyet raporunda; YÖNETİM ORGANI
ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ
HAKLAR bölümünde yer almaktadır. Organı Üyeleri İle Üst
Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu
Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda
"Diğer" Olarak
Belirtilen Komitenin
Adı

İcrada Görevli
Olmayan Yöneticilerin
Oranı

Komitede Bağımsız
Üyelerin Oranı

Komitenin
Gerçekleştirdiği Fiziki
Toplantı Sayısı

Komitenin Faaliyetleri
Hakkında Yönetim
Kuruluna Sunduğu
Rapor Sayısı

1-Denetim komitesi

%100

%100

5

5

2-Kurumsal Yönetim
Komitesi

%66

%33

3

3

4-Riskin Erken
Saptanması Komitesi

%100

%100

6

6
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2018 YILI KÂRI
HAKKINDA TEKLIF
2018 YILI KÂRI HAKKINDA TEKLİF
Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemi sonunda ;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1)
hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye
Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan
konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen dönem zararı 9.959.751,00 TL'dir.
Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 11.735.293,44 TL net dönem
zararı mevcuttur.
2018 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama
Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide ve konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre
düzenlenmiş finansal tablolarımızda zarar bulunması sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunda Olağan
Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar 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,

UKAŞE GÜMÜŞER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Genel Müdür ve Murahhas Aza

ABDULLAH TUĞCU
Yönetim Kurulu Üyesi
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S O R U M L U L U K B E YA N I

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.
SORUMLULUK BEYANI
TARİH: 11.03.2019
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ
KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 11.03.2019
KARAR SAYISI: 2019/10
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
İhlas Yayın Holding A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliği gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından
yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle hazırlanan Konsolide Finansal tabloların,
faaliyet raporunun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince KAP üzerinden
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan
Kurumsal Yönetim Raporlamalarının ;
a) Tarafımızca incelendiğini,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların, faaliyet
raporunun ve Kurumsal Yönetim Raporlamalarının 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, Seri: II-14.1 Sayılı Tebliğ
uyarınca 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,
HÜSNÜ KURTIŞ	İSMAIL CENGIZ
Denetim Komitesi Başkanı
Denetim Komitesi Üyesi

UKAŞE GÜMÜŞER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Genel Müdür ve Murahhas Aza

ABDULLAH TUĞCU
Yönetim Kurulu Üyesi
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01 Ocak - 31 Aralık 2018 Hesap Dönemine Ait
Bağımsız Denetçi Raporu
İhlas Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu’na,
Görüş
İhlas Yayın Holding A.Ş. (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2018 tarihli
konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kâr veya zarar ve diğer
kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe
politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını
denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup’un 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla konsolide finansal
durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit
akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS’lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir
biçimde sunmaktadır.
Görüşün Dayanağı
Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından
yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS’lere) uygun
olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal
Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından
yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (“Etik Kurallar”) ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle
ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup’tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar
ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim
sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir
dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Kilit Denetim Konuları
Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait konsolide finansal tabloların bağımsız
denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak konsolide finansal
tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve konsolide finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında
ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz.
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• Ticari alacaklarda değer düşüklüğü: Grup’un ticari alacaklarına ilişkin açıklamaları 2 ve 10 no.lu dipnotlarda yer
almaktadır. TMS’ler kapsamında Grup’un ticari alacaklarında değer düşüklüğünün tespit edilmesi gerekmektedir.
Ticari alacaklara ilişkin değer düşüklüğü grup yönetimi açısından önemli tahminler içermekte olup, ticari
alacaklarda oluşabilecek ve/veya oluşmuş değer düşüklüklerine ilişkin ayrılan/ayrılacak karşılıkların yürürlükte
bulunan muhasebe ilke ve standartlarında belirtilen gereklilikleri yerine getirmeme durumu, Grup için muhtemel
bir risk oluşturmaktadır. Sonuç olarak, söz konusu ticari alacaklarda değer düşüklüğünün tespiti denetimimiz
bakımından önemli bir konudur. Uyguladığımız denetim prosedürleri; ticari alacaklara ilişkin sürecin anlaşılması,
kontrollere ilişkin sürecin test edilmesi, müşteri bakiyelerinin yaşlandırması, yaşlandırmasının analitik olarak
incelenmesi, kilit rasyoların değerlendirilmesi, hukuk müşavirlerinden devam eden alacak davalarıyla ilgili bilgi
alınması ve geçmiş tahsilat kabiliyeti ile geleceğe yönelik değerlendirmeler dikkate alınarak şüpheli kabul edilen
müşteriler için kaydedilen karşılıkların Grup’un ihtiyatlılık politikasına uygunluğunun değerlendirilmesi, ayrıca
söz konusu alacaklara ilişkin mutabakat temin edilmesi, portföydeki senetli alacakların fiziki sayımının yapılması
ve örneklem yoluyla seçilmiş ticari alacakların yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre değer
düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı, değer düşüklüğüne uğraması durumunda ise ilgili alacaklara ilişkin ayrılan
karşılığın doğruluğunun değerlendirilmesidir.
• Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerlemesi: Grup’un maddi duran varlık ve
yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin açıklamaları 2, 13 ve 14 no.lu dipnotlarda yer almaktadır. Söz konusu
gayrimenkullerin değerinin tespiti önemli varsayımlar içermektedir. Söz konusu gayrimenkullerin değerinin
tespiti önemli varsayımlar içermekte ve finansal tablolar açısından önemli bir büyüklüğe sahiptir. Kullanılan
kilit varsayımlardaki değişiklikler, gelecekte maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerinde
bir artışa veya azalışa sebep olabileceği ifade edilmektedir. Söz konusu gayrimenkullerin değerlemeleri
aktif piyasalardaki kotasyon fiyatları üzerinden değil, bu varlıkların kendine özgü yapısı ve şartlarına bağlı
olarak Grup yönetimi tarafından belirlenen bağımsız gayrimenkul değerleme uzmanlarınca geliştirilen
modellere dayanılarak yapılmaktadır. Bu değerlemelerde önemli düzeyde tahminlerin olmasından dolayı söz
konusu gayrimenkullerin değerlemesi denetimimiz bakımından önemli bir konudur. Uyguladığımız denetim
prosedürleri; tarafımızca, bağımsız gayrimenkul değerleme uzmanlarının; ehliyetlerinin ve tarafsızlıklarının
değerlendirilmesi ile söz konusu gayrimenkullere ilişkin değerleme raporlarında uzmanlarca kullanılan
değerleme yöntemlerinin uygunluğunun değerlendirilmesi ile kullanılan varsayımların uygunluğunun
ve doğruluğunun test edilmesini ve dipnotlarda yer alan bilgilerin yeterliliğinin TMS’ler açısından
değerlendirilmesini içermektedir.
• Sınırsız ömürlü maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü testi: Grup’un maddi olmayan duran varlıkları
içinde yer alan “Türkiye” markasının değerine ilişkin açıklamaları 2 ve 15 no.lu dipnotlarda yer almaktadır.
TMS’ler kapsamında Grup’un söz konusu markayı yıllık olarak değer düşüklüğü testine tabi tutması
gerekmektedir. “Türkiye” markası kaleminin hesap bakiyesinin finansal tablolar açısından önemli olması
sebebiyle söz konusu yıllık değer düşüklüğü testi, denetimimiz bakımından önemli bir konudur. Markaya
ilişkin değer düşüklüğü şirket yönetimi açısından önemli tahminler içermektedir. Kullanılan tahminlerdeki
değişiklikler, gelecekte marka değerine ilişkin değer düşüklüğü karşılığında bir değişime sebep olabilecektir.
Uyguladığımız denetim prosedürleri; ilgili nakit üreten birime ilişkin değerlendirmenin yapılmasını, nakit üreten
birim için hazırlanmış nakit akış tahminlerinin geçmiş verilerle karşılaştırılarak değerlendirilmesini, kullanılan
iskonto oranının, fiyat-prim oranının uygunluğunun ve doğruluğunun değerlendirilmesini, kullanılan modelin
tasarımının ve hesaplamanın doğruluğunun kontrol edilmesini, sınırsız faydalı ömür varsayımının uygunluğunun
değerlendirilmesini, finansal tablo dipnotlarında “Türkiye” markasına ilişkin değer düşüklüğü ve sonuçlarıyla
ilgili yer verilen açıklamaların yeterliliğinin TMS’ler açısından değerlendirilmesini içermektedir.
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• Kıdem tazminatı karşılığı: Grup’un kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasına ilişkin açıklamaları 2 ve 19 no.lu
dipnotlarda yer almaktadır. Grup yönetimi, kıdem tazminatı karşılığının hesaplamasında iskonto oranı, enflasyon
oranı, reel maaş artış oranı, kendi isteğiyle ayrılma olasılığı gibi çeşitli varsayımlarda bulunarak kıdem tazminatı
yükümlülüğünü hesaplamaktadır. Sonuç olarak, hesaplamada kullanılan varsayımlardaki değişikliklerin
değerlemeyi etkilemesi sebebiyle, kıdem yükümlülüğü finansal durum tablosuna alınan tutardan farklı olabilir.
Uyguladığımız denetim prosedürleri; kıdem tazminatının hesaplamasında kullanılan iskonto oranı, kendi
isteğiyle ayrılma oranı gibi kilit varsayımların değerlendirilmesi ve sorgulanması yanında kıdem yükümlülüğü
hesaplanan personele ilişkin bilgilerin kontrol edilmesini ve kullanılan varsayımların makul bir aralıkta kalıp
kalmadığının test edilmesini ve dipnotlarda yer alan bilgilerin yeterliliğinin TMS’ler açısından değerlendirilmesini
içermektedir.
• Hasılatın muhasebeleştirilmesi: Grup’un hasılat kalemine ilişkin açıklamaları 2 ve 25 no.lu dipnotlarda yer
almaktadır. Hasılatın finansal tablo içerisindeki tutarsal büyüklüğü, toplam hasılat tutarının gazete satışı, reklam
ve ilan geliri ve teknik hizmet gelirleri gibi değişken kanallardan elde edilmesi ve Grup operasyonlarının doğası
gereği olarak hasılat tutarının çok sayıda işlem sonucu oluşması nedeniyle hasılatın muhasebeleştirilmesi
hususu, denetimimiz bakımından önemli bir konudur. Uyguladığımız denetim prosedürleri; hasılatın
muhasebeleştirilmesine ilişkin Grup yönetiminin uyguladığı muhasebe politikalarının TMS’ye ve ilgili mevzuata
uygun olup olmadığının değerlendirilmesini, Grup’un hasılat sürecinin anlaşılması ve hasılat sürecine ilişkin
iç kontrollerin tasarımının ve etkinliğinin değerlendirilmesini, dış teyitlerin temin edilmesini, gerçekleştirilmiş
işlemlerden örnek yoluyla seçim yapılarak işlem bazında hasılat tutarının uygun tutarda ve doğru dönemde
muhasebeleştirilip muhasebeleştirilmediğinin değerlendirilmesini ve de analitik olarak incelenmesini ve
dipnotlarda yer alan bilgilerin yeterliliğinin TMS’ler açısından değerlendirilmesini içermektedir.
Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları
Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların TMS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde
sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç
kontrolden sorumludur.
Konsolide finansal tabloları hazırlarken yönetim; Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin
değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Grup’u tasfiye etme ya da ticari
faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan
sorumludur.
Üst yönetimden sorumlu olanlar, Grup’un finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.
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Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları
Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:
Amacımız, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip
içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir.
BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence
seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata
veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu konsolide
tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli
olarak kabul edilir.
BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki
muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:
• Konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve
değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve
görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Hile; muvazaa,
sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli
bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.
• Grup’un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim
prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.
• Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili
açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.
• Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe
oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin
işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin
mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, raporumuzda, konsolide finansal tablolardaki ilgili açıklamalara
dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz
gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına
dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Grup’un sürekliliğini sona erdirebilir.
• Konsolide finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların,
temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı
değerlendirilmektedir.
• Konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, Grup içerisindeki işletmelere veya faaliyet
bölümlerine ilişkin finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Grup denetiminin
yönlendirilmesinden, gözetiminden ve yürütülmesinden sorumluyuz. Verdiğimiz denetim görüşünden de tek
başımıza sorumluyuz.
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Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak üzere,
bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu
olanlara bildirmekteyiz.
Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş
bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususları ve
-varsa- ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız.
Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait konsolide finansal tabloların
bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın
konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı
olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça
istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.
Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (“TTK”) 398'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin
Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 11 Mart 2019 tarihinde Şirket'in Yönetim
Kurulu'na sunulmuştur.
TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2018 hesap döneminde defter
tutma düzeninin, TTK ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına
dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen
açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.
Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Hayati ÇİFTLİK’tir.
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31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 Tarihleri İtibariyle
Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31.12.2018

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31.12.2017

141.666.252
16.344.854
99.880.441
7.048.368
92.832.073
2.758.707
26.830
2.731.877
15.256.127
7.005.359
169.094
251.670
141.666.252
-

141.948.888
2.904.450
113.718.500
7.855.113
105.863.387
5.484.595
4.227.974
1.256.621
9.490.215
9.674.842
96.731
201.566
141.570.899
377.989

226.481.275
1.269.483
1.269.483
114.371.124
32.827.623
42.741.355
42.741.355
756.856
34.514.834
-

212.303.849
1.087.749
1.087.749
101.429.160
32.373.275
51.207.277
51.207.277
467.660
25.738.728
-

368.147.527

354.252.737

Notlar
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
(Ara Toplam)
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Diğer Alacaklar
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Şerefiye
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR

6

10-32
10
11-32
11
12
21
22
23
35

11
13
14

16
15
21
30
23
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31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 Tarihleri İtibariyle
Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31.12.2018

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31.12.2017

65.076.833
1.204.527
23.067.564
3.649.618
19.417.946
7.417.980
1.235.363
86.864
1.148.499
5.589.096
3.307.908
1.847.893
1.460.015
23.254.395
65.076.833

59.652.413
3.336.377
21.016.598
1.750.644
19.265.954
8.703.120
160.417
160.417
4.544.244
1.975.807
489.938
1.485.869
19.915.850
59.652.413

24
24
24

70.954.264
16.932.358
20.326.209
19.947.504
378.705
31.268.948
2.426.749
232.116.430
113.551.222
200.000.000
22.039.497
(42.721.200)

54.819.016
2.703.425
18.183.183
17.804.478
378.705
24.462.215
9.470.193
239.781.308
134.105.884
200.000.000
22.039.497
(32.334.094)

24
24

6.447.699
6.491.445
(43.746)

9.502.396
8.511.718
990.678

6.528.265
(68.783.288)
(9.959.751)
118.565.208

6.604.143
(63.455.556)
(8.250.502)
105.675.424

368.147.527

354.252.737

Notlar
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağl. Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
(Ara toplam)
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına
İlişkin Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağl. Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları
Diğer Yedekler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/ Kayıpları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar

8
8

10-32
10
19
11-32
11
21
30

18
23

8

19
18
30
23

24
31
24

TOPLAM KAYNAKLAR
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01 Ocak - 31 Aralık 2018 ve 01 Ocak - 31 Aralık 2017 Hesap
Dönemlerine Ait Konsolide Kar veya Zarar Tabloları
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

Notlar

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
01.01.201831.12.2018

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
01.01.201731.12.2017

Hasılat

25

214.168.090

173.061.573

Satışların Maliyeti (-)

25

(184.024.954)

(153.999.310)

30.143.136

19.062.263

Brüt Kar/(Zarar)
Genel Yönetim Giderleri (-)

26

(34.979.252)

(32.510.402)

Pazarlama Giderleri (-)

26

(12.938.815)

(12.592.134)

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

27

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)

27

Esas Faaliyet Karı/Zararı

-

-

16.056.528

30.183.867

(18.578.383)

(11.074.535)

(20.296.786)

(6.930.941)

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

28

16.188.794

2.961.135

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)

28

(10.480.948)

(3.083.188)

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki
Paylar
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı

-

-

(14.588.940)

(7.052.994)

Finansman Gelirleri

29

3.678.777

2.208.555

Finansman Giderleri (-)

29

(4.143.346)

(3.326.194)

(15.053.509)

(8.170.633)

2.829.214

(1.066.475)

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)

Dönem Vergi Gelir/(Gideri)

30

-

-

Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)

30

2.829.214

(1.066.475)

Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/(Zararı)

(12.224.295)

(9.237.108)

Durdurulan Faaliyetler

-

-

Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/(Zararı)

-

-

(12.224.295)

(9.237.108)

Dönem Karı/(Zararı)
Dönem Kar/Zararının Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
Pay Başına Kazanç

24, 31

(2.264.544)

(986.606)

31

(9.959.751)

(8.250.502)

31

(0,061)

(0,046)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

(0,061)

(0,046)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

-

-

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

-

-

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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İ H L A S YAY I N H O L D I N G A . Ş .

01 Ocak - 31 Aralık 2018 ve 01 Ocak - 31 Aralık 2017 Hesap
Dönemlerine Ait Konsolide Kar veya Zarar Tabloları
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
01.01.201831.12.2018
(12.224.295)

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
01.01.201731.12.2017
(9.237.108)

(1.292.312)

1.778.397

(223.101)

784.965

(1.515.413)

2.563.362

TOPLAM KAPSAMLI GELİR

(13.739.708)

(6.673.746)

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları

(2.070.025)
(11.669.683)

135.015
(6.808.761)

Dönem Kârı/Zararı
DİĞER KAPSAMLI GELİR
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/
Kayıpları

Notlar
31

Diğer Kapsamlı Gelir (Vergi Sonrası)

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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31

-

Ortak kontrole tabi teşebbüs veya işletmeleri
içeren birleşmelerin etkisi ve diğer

31 Aralık 2018

Diğer kapsamlı gelir/gider

Net dönem karı/ zararı

Diğer
Yedekler

-

-

-

-

-

-

-

(10.387.106)

-

22.039.497 (42.721.200)

-

-

-

-

-

22.039.497 (32.334.094)

22.039.497 (32.334.094)

-

-

-

-

22.039.497 (32.334.094)

Sermaye
Düzeltme
Farkları

6.491.445

(2.020.273)

-

(2.020.273)

-

-

-

8.511.718

8.511.718

1.003.529

-

1.003.529

-

-

7.508.189

(43.746)

(1.034.424)

-

(1.034.424)

-

-

-

990.678

990.678

438.211

-

438.211

-

-

552.467

Tanımlanmış
Fayda Planları
Yeniden Ölçüm
Kazançları/
Kayıpları

6.528.265

-

-

(101)

(75.777)

-

6.604.143

6.604.143

-

-

71.983

-

6.532.160

Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

200.000.000

-

-

-

Bağlı ortaklıklarda kontrol kaybı ile
sonuçlanmayan pay oranı değişikliklerine bağlı
artış/azalış

Toplam kapsamlı gelir

-

200.000.000

1 Ocak 2018

Transferler

200.000.000

-

31 Aralık 2017

Diğer kapsamlı gelir/gider

Net dönem karı/ zararı

-

-

Toplam kapsamlı gelir

-

200.000.000

Diğer değişiklikler nedeni ile artış / azalış

31

Notlar

Transferler

1 Ocak 2017

Ödenmiş
Sermaye

Maddi Duran
Varlık Yeniden
Değerleme
Artışları/
Azalışları

Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Giderler

(68.783.288)

-

-

(27.540)

2.950.310

(8.250.502)

(63.455.556)

(63.455.556)

-

-

(71.983)

(11.933.156)

(51.450.417)

Geçmiş
Yıl Kar /
Zararları

(9.959.751)

-

(9.959.751)

(9.959.751)

-

-

8.250.502

(8.250.502)

(8.250.502)

-

(8.250.502)

(8.250.502)

-

11.933.156

(11.933.156)

Net
Dönem
Karı/(Zararı)

Birikmiş Kar/Zarar

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

113.551.222

(3.054.697)

(9.959.751)

(13.014.448)

(27.641)

(7.512.573)

-

134.105.884

134.105.884

1.441.740

(8.250.502)

(6.808.762)

-

-

140.914.646

Ana
Ortaklığa
ait
Özkaynaklar

01 Ocak - 31 Aralık 2018 ve 01 Ocak - 31 Aralık 2017 Hesap
Dönemlerine Ait Konsolide Özsermaye Değişim Tabloları

İ H L A S YAY I N H O L D I N G A . Ş .

118.565.208

1.539.284

(2.264.544)

(725.260)

27.650

13.587.394

-

105.675.424

105.675.424

1.121.622

(986.606)

135.016

-

-

105.540.408

Kontrol
Gücü
Olmayan
Paylar

Özkaynaklar

232.116.430

(1.515.413)

(12.224.295)

(13.739.708)

9

6.074.821

-

239.781.308

239.781.308

2.563.362

(9.237.108)

(6.673.746)

-

-

246.455.054
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01 Ocak - 31 Aralık 2018 ve 01 Ocak - 31 Aralık 2017 Hesap
Dönemlerine Ait Konsolide Nakit Akışları Tabloları
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

İşletme faaliyetlerinden nakit akışları
Dönem karı / zararı
Dönem net karı / zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
Değer düşüklüğü / iptali ile ilgili düzeltmeler
Alacaklarda değer düşüklüğü / iptali ile ilgili düzeltmeler
Stok değer düşüklüğü / iptali ile ilgili düzeltmeler
Maddi duran varlık değer düşüklüğü / iptali ile ilgili düzeltmeler
Şerefiye değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler
Diğer maddi olmayan duran varlık değer düşüklüğü / iptali ile ilgili düzeltmeler
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar / iptali ile ilgili düzeltmeler
Dava ve/veya ceza karşılıkları / iptali ile ilgili düzeltmeler
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
Gerçeğe uygun değer kayıpları / kazançları ile ilgili düzeltmeler
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer kayıpları / kazançlar ile ilgili düzeltmeler
Vergi gideri / geliri ile ilgili düzeltmeler
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar / kazançlar ile ilgili düzeltmeler
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar / kazançlar ile ilgili düzeltmeler
Satış amaçlı veya ortaklara dağıtılmak üzere elde tutulan duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan
kayıplar / kazançlar ile ilgili düzeltmeler
Kar / zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki azalış / artış ile ilgili düzeltmeler
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış / azalış
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış / azalış
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış / artış ile ilgili düzeltmeler
İlişkili taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış / azalış
İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış / azalış
Stoklardaki artış / azalış
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalış
Ticari borçlardaki artış / azalış ile ilgili düzeltmeler
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış / azalış
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış / azalış
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış / azalış ile ilgili düzeltmeler
İlişkili taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış / azalış
İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış / azalış
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış / azalış
Ertelenmiş gelirlerdeki artış / azalış
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış / azalış ile ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki artış / azalış
Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki artış / azalış
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler
Vergi iadeleri / ödemeleri
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışları (A)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Bağlı ortaklıkların kaybı sonucunu doğurmayan satışlara ilişkin nakit girişleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan nakit girişleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
Maddi duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları
Maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları
Yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarından kaynaklanan nakit girişleri
Satış amacıyla elde tutulan duran varlık satışlarından nakit girişleri
Satış amaçlı elde tutulan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışları (B)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri / çıkışları
Ödenen faiz
Alınan faiz
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit akışları €
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış / azalış (D=A+B+C)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri €
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (F=D+E)

Notlar

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31.12.2018

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31.12.2017

31

(12.224.295)

(9.237.108)

14, 15

4.862.880

5.379.524

10
12
28
28

2.101.213
31.833
(1.133.871)
8.111.125

3.011.532
(118.867)
(53.968)
1.353.368
519.339

19
18

4.969.323
(25.854)

4.335.123
(899.418)

29
29

2.139.476
(2.045.840)

2.015.122
(1.324.415)

13
30

(12.941.964)
(2.829.214)

(1.508.753)
1.066.475

(80.246)

(186.478)

17.116
319.997

-

867.909
10.868.937

7.655.707
(8.561.284)

21

4.201.144
(1.656.990)
(5.797.745)
2.380.287

11.255.369
(317.092)
(3.344.247)
4.076.857

10, 32
10

1.898.974
151.992

(4.388.807)
(426.121)

11, 32
11
19
21

86.864
988.082
(1.285.140)
1.044.852

24.456
189.817
(494.994)

22, 23

(122.467)
(882.126)

987.052
(855.798)

19

(1.747.219)
2.269.033

(2.874.346)
7.278.045

28

11, 32
11

14
15

35

6
6

6.290.374

-

162.900

131.784

(4.752.495)
(70.958)
360.874
1.990.695

(6.072.635)
(314.880)
213.488
(377.989)
(6.420.232)

10.500.666
(1.607.787)
268.525
9.161.404
13.421.132
2.904.450
16.325.582

(1.252.174)
(1.743.528)
1.126.690
(1.869.012)
(1.011.199)
3.867.638
2.856.439

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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31 Aralık 2018 Tarihi İtibariyle Konsolide
Finansal Tablolara Ait Dipnotlar

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

Not 1 – Grup’un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu
İhlas Yayın Holding A.Ş.’nin (“Şirket”) 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.
Şirket’in merkezi “Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/31 Yenibosna – Bahçelievler / İstanbul”
adresinde bulunmaktadır.
Şirket’in ve bağlı ortaklıklarının aşağıda belirtilen tarihlerdeki çalışan personel sayısı şöyledir;
Dönem
2018
2017

Şirket
20
21

Bağlı Ortaklıklar
1.102
1.120

Grup Toplamı
1.122
1.141

Şirket’in 31.12.2018 ve 31.12.2017 tarihleri itibariyle ortaklık yapısı şöyledir:

Adı/Ünvanı
İhlas Holding A.Ş.
Halka Açık Kısım
Ahmet Mücahid Ören
Diğer
Toplam
Sermaye düzeltmesi farkları
Toplam

31.12.2018
Pay Oranı %
Pay Tutarı (TL)
49,71
99.417.614
48,19
96.382.386
1,85
3.700.000
0,25
500.000
100,00
200.000.000

31.12.2017
Pay Oranı %
Pay Tutarı (TL)
49,71
99.417.614
48,19
96.382.386
1,85
3.700.000
0,25
500.000
100,00
200.000.000

22.039.497
222.039.497

22.039.497
222.039.497

Şirket’in nihai ortakları dikkate alındığında sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişiler şöyledir:

Adı/Ünvanı
Halka Açık Kısım
Ahmet Mücahid Ören
Diğer
Toplam

31.12.2018
Pay Oranı %
Pay Tutarı (TL)
%91,13
182.250.109
%7,10
14.210.677
%1,77
3.539.214
%100
200.000.000

31.12.2017
Pay Oranı %
Pay Tutarı (TL)
%91,13
182.250.109
%7,10
14.210.677
%1,77
3.539.214
%100
200.000.000

Şirket’in, imtiyazlı hisselerinin (B grubu hisseler) dağılımı ve sağladığı faydalar aşağıda sunulmuştur:
Ortak Adı/Ünvanı
İhlas Holding A.Ş.
Ahmet Mücahid Ören
Diğer
Toplam

N/H
N
N
N

İhlas Yayın Holding | 2018 Faaliyet Raporu
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31 Aralık 2018 Tarihi İtibariyle Konsolide
Finansal Tablolara Ait Dipnotlar

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

İmtiyazlı Hisselerin Sağladığı Faydalar
a- Yönetim Kurulu Üye seçme imtiyazı;
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.
b- Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı;
Şirket’in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında B grubu pay sahipleri her bir pay için 15
(Onbeş) oy hakkına sahiptirler.
Grup’un Faaliyet Alanları
Grup; Şirket 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 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 Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hizm. Ltd. Şti. (Dijital Varlıklar), dijital medya
yayıncılığı ve internet hizmetleri ile iştigal etmektedir.
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31 Aralık 2018 Tarihi İtibariyle Konsolide
Finansal Tablolara Ait Dipnotlar

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

Bağlı Ortaklıklar
31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle Şirket’in bağlı ortaklıkları ile doğrudan ve dolaylı yönden sahip
olduğu etkin sahiplik oranları aşağıda sunulmuştur:

Bağlı Ortaklıklar
İhlas Gazetecilik (*)
İHA
TGRT Haber
TGRT Dijital
İletişim Magazin
İhlas Gelişim
Dijital Varlıklar
İhlas Medya

Ana Faaliyet Konusu
Türkiye Gazetesi’nin çıkartılması, dağıtımı ve
pazarlaması ile matbaa baskı işleri
Haber ajanslığı
TGRT Haber TV kanalıyla televizyon yayıncılığı ve TGRT
FM kanalıyla radyo yayıncılığı
TGRT Belgesel TV kanalıyla televizyon yayıncılığı
Dergi, gazete, kitap vs. çıkarılması, basımı ve
pazarlaması
İletişim Magazin Gazt. San ve Tic. A.Ş.’nin ana ortağıdır.
Dijital medya yayıncılığı ve internet hizmetleri
Reklamcılık, ilancılık, fotoğrafçılık ve ilan-reklam
ajanslığı

Etkin Sahiplik Oranı
31.12.2018
31.12.2017
%48
%87

%56
%89

%99
%99

%99
%99

-(**)
-(**)
%97

%97
%98
%93

-(**)

%98

(*)
Sahip olunan toplam etkin pay oranı %50’den az olmasına rağmen, şirketlerin sermaye yapısı da dikkate alındığında, Ana Ortak,
bu şirketlerin değişken getirilerine maruz kalmakta, bu getirilerde hak sahibi olmakta ve bu getirileri gücüyle etkileme imkanına
sahip olmaktadır; dolayısıyla bu şirketleri kontrol ve konsolide etmektedir.
(**)
Bkz. Not 3

Not 2 – Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar
A. Sunuma İlişkin Temel Esaslar
TMS’ye Uygunluk Beyanı
Grup muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını Türkiye’de geçerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve
Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı gereklerine göre Türk Lirası (TL) olarak tutmaktadır.
Finansal tablolar Grup’un yasal kayıtlarına dayandırılmış olup, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(“TMS/TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlara uygun hale getirilmesi için düzeltme ve sınıflandırmalara tabi
tutulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”), Seri II, No: 14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği” 13 Haziran 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Nisan 2013 tarihinden sonra sona eren
ara dönem finansal raporlardan geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ işletmeler
tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve
esasları belirlemektedir. İlgili tebliğ ile Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği” yürürlükten kaldırılmıştır.
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Seri II, No: 14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne istinaden, işletmeler,
finansal tablolarının hazırlanmasında KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS’ler esas alırlar. Dolayısıyla ilişikteki
finansal tablolar TMS/TFRS’ye ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara göre hazırlanmış olup, finansal tablolar ve
dipnotlar, KGK tarafından uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dâhil
edilerek sunulmuştur.
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.
Enflasyon Muhasebesine ve Kullanılan Para Birimine İlişkin Açıklama
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla 31.12.2018 tarihli konsolide
finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, KGK tarafından yayımlanmış TMS 29 “Yüksek
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı uygulanmamıştır.
31 Aralık 2018 tarihli konsolide finansal tablolar ve karşılaştırmak amacıyla kullanılacak önceki döneme ait finansal
veriler de dahil olmak üzere ilişikteki finansal tablolar Türk Lirası “TL” cinsinden hazırlanmıştır.
Grup, TMS 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 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle T.C. Merkez Bankası tarafından yayınlanan yabancı para
birimlerinin kapanış kurları aşağıda belirtilmiştir.
Döviz Kurları
(TL/Döviz Birimi)
31.12.2018
31.12.2017
5,2609
3,7719
6,0280
4,5155
5,3352
3,8548
6,6528
5,0803
0,5844
0,4569

Döviz Cinsi
USD
AVRO
CHF
GBP
SEK
İşletmenin Sürekliliği

Grup, konsolide finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır.
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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 2018 tarihinde
sona eren konsolide finansal tablolarını içermektedir.

(a) Bağlı Ortaklıklar
Konsolide finansal tablolar, ana şirket olan İhlas Yayın A.Ş. ile bağlı ortaklıklarının finansal tablolarını içermektedir.
Konsolidasyon kapsamı içinde yer alan şirketlerin finansal tabloları, konsolide finansal tabloların tarihi itibariyle ve
yeknesak muhasebe ilke ve uygulamaları gözetilerek TMS/TFRS’ye uygun olarak hazırlanmıştır.
Bağlı ortaklıklar, Şirket’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 ortaklık yapısı nedeniyle kontrol gücüne sahip olduğu ve/veya yatırım yaptığı
işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişken getirilere maruz kaldığı, bu getirilerde hak sahibi olduğu, aynı
zamanda bu getirileri yatırım yaptığı işletme üzerindeki gücüyle etkileme imkanına sahip olduğu durumda, yatırım
yaptığı işletmeyi kontrol etme yetkisine ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder.
Bağlı ortaklıklar, kontrolün Grup’a transfer olduğu tarihten itibaren konsolide edilmekte ve kontrolün Grup’tan
çıktığı tarihte konsolide edilen bağlı ortaklıklar arasından çıkarılmaktadır.
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 kontrol gücü olmayan paylar olarak gösterilmektedir.
Grup, kontrol gücü olmayan paylar ile gerçekleştirdiği hali hazırda kontrol etmekte olduğu ortaklıklara ait payların
alış ve satış işlemlerini ana ortağın genişlemesi metodunun kullanılması olarak değerlendirmektedir. Buna bağlı
olarak, ana ortaklık dışından ilave hisse alış ve satış işlemlerinde, elde etme maliyeti ile ortaklığın satın alınan payı
nispetindeki net varlıklarının kayıtlı değeri arasındaki fark özkaynak içinde muhasebeleştirilir. Diğer bir ifadeyle bir
ana ortaklığın bağlı ortaklığındaki sahiplik oranı değişmesine karşın kontrol kaybı olmaması durumunda meydana
gelen değişimler özkaynak işlemleri 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.
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(b) Kontrol değişmeden bağlı ortaklıktaki sahiplik oranının değişmesi
Kontrol kaybıyla sonuçlanmayan kontrol gücü olmayan paylarla yapılan işlemler özkaynak olarak
muhasebeleştirilir. Bu işlemler,hissedarların hissedarlarla yaptığı işlemlerdir. Bağlı ortaklığın edinilen varlıklarının
net defter değeri ile bu varlıkları edinmek için ödenen bedelin gerçeğe uygun değeri arasındaki fark özkaynakta
muhasebeleştirilir. Kontrol gücü olmayan paylarla satış sonucu oluşan kar veya zarar özkaynakların altında
gösterilir.

(c) Bağlı ortaklıkların elden çıkartılması
Grup’un bağlı ortaklık üzerinde kontrolünün kaybolması durumunda, Grup’un bağlı ortaklık üzerindeki payları
kontrolün kaybedildiği tarihteki gerçeğe uygun değeri ile ölçülür ve defter değeri ile arasındaki fark, kapsamlı gelir
tablosunda kar veya zarar olarak kaydedilir.
Gerçeğe uygun değer, iştirak, müşterek kontrole sahip ortaklık ve finansal varlıklarda sahip olunan payların
sonradan muhasebesinin yapılabilmesi amacıyla ilk alım değeridir. Buna ek olarak, bu şirketle ilgili daha önce
diğer kapsamlı gelir olarak tanınan tutarlar ilgili varlık ya da yükümlülükler grup tarafından elden çıkarılmış gibi
muhasebeleştirilir.

(d) İştirakler
Doğrudan ya da dolaylı olarak yatırım yapılan işletmenin oy hakkının % 20 ile %50 arasındaki oy hakkını elinde
tutulması durumunda, aksi açıkça ortaya konulamadığı sürece, söz konusu işlemde önemli etki bulunduğu kabul
edilir ve yatırım yapılan işletme iştirak olarak değerlendirilir.
İştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde özkaynak yöntemi uygulanır. Özkaynak yöntemine göre, iştirak
yatırımı başlangıçta elde etme maliyeti ile kaydedilir. İktisap tarihinden sonra ise, yatırımcının yatırım yapılan
işletmenin kar ya da zararındaki payı finansal tablolara yansıtılmak üzere yatırımın defter değeri artırılır ya da
azaltılır. Yatırımcının yatırım yapılan işletmenin kar ya da zararından alacağı pay, yatırımcının kar ya da zararı olarak
muhasebeleştirilir. Ayrıca iştirak ile ilgili şerefiye, iştirak yatırımının defter değerine dahil edilir.
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.
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C. Muhasebe Politikaları ve Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Yeni bir standardın ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, şayet varsa, geçiş
hükümlerine uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak uygulanmaktadır. Herhangi bir geçiş hükmünün
yer almadığı değişiklikler, muhasebe politikasında isteğe bağlı yapılan önemli değişiklikler veya tespit
edilen muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden
düzenlenmektedir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı
cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde, hem de ileriye yönelik olarak
uygulanır.
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

01 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
değişiklikler ve yorumlar
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Bu değişiklikte yatırım amaçlı gayrimenkulden sahibi tarafından kullanılan gayrimenkullere ve sahibi tarafından
kullanılan gayrimenkulden yatırım amaçlı gayrimenkullere transferlere açıklık getirilmiştir. Değişikliğin Grup’un
konsolide finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.
TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler
Bu düzenlemeyle nakde dayalı hisse bazlı ödeme işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve yeni anlaşma özellikleriyle
hisse bazlı ödeme işlemlerinin sınıflandırılması konusunda bazı açıklamalar getirilmektedir. Değişikliğin Grup’un
konsolide finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.
TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri
TFRS 4’te yapılan değişiklik sigorta şirketleri için “örtülü yaklaşım (overlay approach)” ve “erteleme yaklaşımı
(deferral approach)” olarak iki farklı yaklaşım sunmaktadır. Değişikliğin Grup’un konsolide finansal durumu ve
performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerlidir.
TFRS 9 Finansal Araçlar – Nihai Standart
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardının yerine geçecek olan ve sınıflandırma
ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi aşamalarından oluşan projesi TFRS
9 Finansal Araçlar’ı nihai olarak yayınlamıştır. TFRS 9 finansal varlıkların içinde yönetildikleri iş modelini ve
nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve ölçüm yaklaşımına dayanmaktadır. Bunun üzerine,
kredi kayıplarının daha zamanında muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir beklenen kredi
kaybı modeli ile değer düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm finansal araçlara uygulanabilen tek bir model
kurulmuştur. Buna ek olarak, TFRS 9, banka ve diğer işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile
ölçme opsiyonun seçtikleri durumlarda, kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal borcun gerçeğe
uygun değerindeki azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu doğuran “kendi
kredi riski” denilen sorunu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi ekonomisini muhasebe uygulamaları ile
daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten korunma modeli içermektedir. Değişiklikler, 1 Ocak
2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.
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TFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmeler
Bu Standartta yeni beş aşamalı model öngörülmüş olup, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili
gereklilikleri açıklanmaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılata uygulanacak olup
bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların (örneğin maddi duran varlık
çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır. TFRS 15’e geçiş için iki alternatif
uygulama sunulmuştur; tam geriye dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye
edilmiş geriye dönük uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak finansal
tablo dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Bu değişiklik, TMS 11 “İnşaat Sözleşmeleri” ve TMS 18
“Hasılat” standartlarının yerini almıştır. Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
geçerlidir.
TFRS Yorum 22 Yabancı Para Cinsinden İşlemler ve Avans İşlemler
Bu yorumda yabancı para cinsinden alınan veya ödenen avansların muhasebeleştirilmesine yönelik açıklama
yer almaktadır. Bu yoruma göre işlem tarihi, parasal olmayan ödemelerde/alımlarda ilk işlem tarihlerinin esas
alınmasını, çoklu ödemelerin/alımların olması halinde ise her bir ödeme/alım tarihlerine göre işlem yapılması
gerektiği ifade edilmektedir. Geriye dönük uygulama seçeneği mevcuttur. Değişikliğin Grup’un konsolide finansal
durumu ve performansı üzerinde etkisi olmamıştır. Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerlidir.
TFRS Yıllık İyileştirmeler, 2014-2016 Dönemi
- TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması – TFRS 1’in E3–E7 paragraflarındaki kısa
dönem muafiyetleri silinmiştir.
- TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar – bir iştirak veya iş ortaklığının gerçeğe uygun değeri kar
zararda sınıflandırılacak şekilde ölçümüne ilişkin seçime açıklık getirmektedir.
Söz konusu iyileştirmeler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Söz konusu
değişikliklerin Grup’un konsolide finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi olmamıştır.

Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe
girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki
gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve
dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.

UMSK ve KGK tarafından yayınlanmış, ancak yürürlülük tarihleri ileri bir tarih olan yeni ve düzeltilmiş standartlar
ve yorumlar:
TFRS 9 Finansal Araçlar – değişiklik
1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, itfa
edilmiş maliyet bedeliyle muhasebeleştirilen bir yükümlülüğün finansal tablo dışı bırakılma riski doğurmadan
değiştirildiğinde, ortaya çıkan kazanç ya da kaybın gelir tablsounda muhasebeleştirileceğini açıklamaktadır. Söz
konusu kazanç veya kayıp, sözleşmeye dayalı nakit akışları ile etkin faiz oranı kullanılarak hesaplanan itfa edilmiş
nakit akışları arasındaki fark olarak hesaplanır. Değişikliğin Grup’un konsolide finansal durumu ve performansı
üzerinde etkisi olmayacağı düşünülmektedir.
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TFRS 16 Kiralama İşlemleri
Bu standart, faaliyet kiralaması ve finansal kiralama ayrımını ortadan kaldırarak kiracı durumundaki şirketler için
birçok kiralamanın tek bir model altında bilançoya alınmasını gerektirmektedir. Kiralayan durumundaki şirketler
için muhasebeleştirme büyük ölçüde değişmemiş olup faaliyet kiralaması ile finansal kiralama arasındaki fark
devam etmektedir. TFRS 16, TMS 17 ve TMS 17 ile ilgili yorumların yerine geçecek olup 1 Ocak 2019 ve sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. TFRS 15 “Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat”
standardı da uygulandığı sürece TFRS 16 için erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliğin Grup’un konsolide
finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar – değişiklik
1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemlerinde geçerlidir. Bu standart, planda
yapılan değişiklik, küçülme ve yerine getirme sonrası dönem için; cari hizmet maliyeti ve net faizi belirlemek
için güncel varsayımların kullanılması ile geçmiş dönem hizmet maliyetinin bir parçası olarak kar veya zararda
muhasebeleştirme, ya da varlık tavanından kaynaklanan etkiyle daha önce finansal tablolara alınmamış olsa bile,
fazla değerdeki herhangi bir azalmanın, yerine getirmedeki bir kazanç ya da zararın finansal tablolara alınmasını
içermektedir. Değişikliğin Grup’un konsolide finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi olmayacağı
düşünülmektedir.
TMS 28 İştirakler ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar – değişiklik
1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemlerinde geçerlidir. Şirketlerin özkaynak
yöntemine göre muhasebeleştirmediği iştirak ve müşterek yönetime tabi yatırımların UFRS 9 kullanılarak
muhasebeleştirileceğini açıklamaktadır. Değişikliğin Grup’un konsolide finansal durumu ve performansı üzerinde
etkisi olmayacağı düşünülmektedir.
TFRS Yorum 23 Vergi Uygulamalarındaki Belirsizlikler
1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum,
gelir vergilerinde belirsizlikler olduğu durumlarda ertelenmiş vergi hesaplamasının nasıl ölçüleceği ve
muhasebeleştirileceği ile ilgili açıklama getirmektedir. Vergi uygulaması belirsizliği, bir şirket tarafından yapılan bir
vergi uygulamasının vergi otoritesince kabul edilir olup olmadığının bilinmediği durumlarda ortaya çıkmaktadır.
Değişikliğin Grup’un konsolide finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi olmayacağı düşünülmektedir.
TFRS Yıllık İyileştirmeler, 2015-2017 Dönemi
- TFRS 3 İşletme Birleşmeleri – müşterek faaliyet olan bir işletmenin kontrolünün sağlanmasının, aşamalı olarak
gerçekleştirilen bir işletme birleşmesi olduğu açıklanmıştır.
- TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar – müşterek faaliyet olan bir işletmenin üzerinde müşterek kontrolü sağlayan taraf,
müşterek faaliyette daha önce edindiği payı yeniden ölçmemelidir.
- TMS 12 Gelir Vergileri – işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlardan doğan tüm ödemelerin gelir vergisi
etkilerinin sadece bir işletmenin bu türdeki araçlar üzerindeki ödemelerin kar dağıtımı olduğuna karar
verdiğinde kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklanmaktadır.
- TMS 23 Borçlanma Maliyetleri –özellikli varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa hazır hale gelmesinden
sonra bu amaç için özel olarak yapılmış bir borçlanma henüz ödenerek kapanmamışsa, genel borçlanmanın bir
parçası haline geldiği açıklanmaktadır.
Söz konusu iyileştirmeler, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Söz konusu
değişikliklerin Grup’un konsolide finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi olmayacağı düşünülmektedir.
İhlas Yayın Holding | 2018 Faaliyet Raporu
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Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış, fakat KGK tarafından
yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar:
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK tarafından
yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Bu yeni standartlar, yorumlar ve
değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır / yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir
parçasını oluşturmazlar. Grup’un konsolide finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve
yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu ve TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve
Hatalar – değişiklik
1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, finansal
raporlama çerçevesi ve önemlilik tanımının kullanımı, önemlilik kavramına ilişkin netleştirmeler ve de önemli
olmayan bilgilerle ilgili ilave rehber niteliğinde yapılan açıklamaları içermektedir.
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri – değişiklik
1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, işletme
tanımına ilişkin değişikliği içermektedir.
TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri
1 Ocak 2021 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemlerinde geçerlidir. Bu standart,
halihazırda çok çeşitli uygulamalara izin veren TFRS 4’ün yerine geçmektedir. UFRS 17, sigorta sözleşmeleri ile
isteğe bağlı katılım özelliğine sahip yatırım sözleşmeleri düzenleyen tüm işletmelerin muhasebesini temelden
değiştirecektir. Değişikliğin Grup’un konsolide finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi olmayacağı
düşünülmektedir.
D. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Finansal tabloların TMS/TFRS’ye uygun olarak hazırlanması, bazı önemli muhasebe tahminlerinin kullanılmasını
gerektirmektedir. Aynı zamanda yönetimin, Grup’un muhasebe politikalarını belirlerken bazı önemli kararlar alması
gerekmektedir. Daha yüksek derecede muhakeme gerektiren veya karmaşık olan konular veya varsayımlar ve
tahminlerin finansal tablolar açısından önemlilik arz ettiği konular ile ilgili açıklamalara Not 2.E’de yer verilmiştir.
Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit akış 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, nakit ve nakit benzerleri
grubunda raporlanmaktadır.
Kasa ve banka ve banka mevduatları 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 gelirleri/giderleri” hesabında raporlanmaktadır. Vadeli mevduat (blokeli ve blokesiz) tutarı, etkin faiz
yöntemine göre değerlenmektedir.
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Ticari Alacaklar
Ticari alacaklar (senetli ve senetsiz), müşterilere satılan ticari mal ya da sağlanan hizmetler sonucu ortaya çıkan
müşterilerden alacaklardır. Ticari alacaklar TFRS 15 “Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat” uyarınca önemli bir
finansman bileşenine sahip olmaması durumunda, bu alacaklar ilk defa finansal tablolara alınması sırasında işlem
bedeli üzerinden ölçülmektedir.
Önemli finansman bileşeni içeren vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanılarak
itfa edilmiş maliyetleri üzerinden ölçülmektedir. Grup, alacaklarının ve borçlarının ticari teamüller gereğince
peşin değerinin olmaması ve satışlara vade farkı uygulanmaması nedenlerinden dolayı vade farkı önemli
olan alacaklarında etkin faiz oranı olarak, LIBOR oranları kullanmıştır. Ticari alacakların nominal tutarı ile itfa
edilmiş değeri arasındaki fark, TFRS 9 “Finansal Araçlar” standardına göre “vade farkı gelirleri/giderleri” olarak
muhasebeleştirilmektedir.
Grup, ticari alacaklarına ilişkin beklenen kredi zararlarını tahmin etmek amacıyla söz konusu finansal varlıklara
ilişkin geçmiş kredi zararı deneyimlerinden yararlanmaktadır. Ticari alacaklar için zarar karşılıkları, ömür boyu
beklenen kredi zararlarına eşit bir tutardan ölçülmektedir. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda bu tutar
karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler, gelir tablosu içinde muhasebeleştirilir.
TMS 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.
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, önemli
finansman unsuru içerdiği takdirde, bu unsurlar finanse edildiği dönemde faiz gideri olarak kapsamlı gelir
tablosunda muhasebeleştirilmektedir.
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Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Varlık olarak muhasebeleştirilme koşullarını sağlayan bir maddi ve maddi olmayan duran varlık kalemi, ilk
muhasebeleştirilmesi sırasında maliyet bedeli (vade farkları hariç) ile ölçülür. Müteakip maliyetler bu varlıkla ilgili
gelecekteki ekonomik yararların Grup’a aktarılmasının muhtemel olması ve ilgili varlığın maliyetinin güvenilir bir
şekilde ölçülebilmesi durumunda kayıtlı değerine dahil edilir veya uygunsa, ayrı bir varlık olarak muhasebeleştirilir.
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. Maddi duran varlıklara
ilişkin yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gerçekleştiği tarihte gider olarak muhasebeleştirilmektedir.
Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı artıran nitelikteki
yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine eklenmektedir.
Maliyet modeliyle izlenen varlıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlığın maliyet değerlerinden birikmiş
amortisman ve varsa değer düşüklükleri çıkarılarak sunulmaktadır.
Yeniden değerleme modeliyle izlenen varlıklar; 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 bağımsız uzman(lar) tarafından
belirlenen 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 yapılır. Grup, yeniden değerleme modelini kullandığı gayrimenkuller için önemli değişimlerin olduğuna
ilişkin belirtilerin olması halinde yeniden değerleme yaptırmakta olup, gayrimenkulleri dışındaki diğer maddi
duran varlıklar ile 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. Eğer bir varlığın defter değeri
yeniden değerleme sonucunda artmışsa, bu artış doğrudan diğer kapsamlı gelir ile ilişkilendirilip özkaynaklarda
“maddi duran varlık yeniden değerleme artışları/azalışları” altında muhasebeleştirilir. Aynı varlığın değerindeki
azalış önceki yeniden değerleme farkını tersine çevirdiği ölçüde diğer kapsamlı gelir ile ilişkilendirilip özkaynak
hesap grubundaki “maddi duran varlık yeniden değerleme artışları/azalışları” hesabından düşülür ve bundan
sonraki azalmalar ise kapsamlı gelir tablosunda gider olarak muhasebeleştirilir.
Grup’un işletme faaliyetlerinde kullanmak amacıyla stoklarından maddi duran varlıklara yaptığı transferlerde, TMS
2 “Stoklar” ve TMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” standartlarının hükümleri uygulanmaktadır. Buna göre, transferin
gerçekleştiği tarihteki gerçeğe uygun değer esas alınmaktadır.
Amortisman, normal amortisman yöntemine ve kıst esası dikkate alınarak aşağıda belirtilen faydalı ömür ve
yöntemlere göre hesaplanır:

Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt, araç ve gereçleri
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Diğer maddi olmayan duran varlıklar

FaydalıÖmür (Yıl)
50
3-15
3-15
3-15
3-15
3-15
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TMS 38’e göre bazı maddi olmayan duran varlıklar (kompakt disk (bilgisayar yazılımı olması durumunda), yasal
belge (lisans ya da patent durumunda) ya da film gibi) fiziksel cisimlerin içinde ya da üzerinde yer alabilir. Filmler
de bu kapsamda değerlendirilmiş olup diğer maddi duran varlıklar içinde takip edilmektedir. Söz konusu filmler,
film gösterim hakları olmayıp, genel olarak Türkiye Gazetesi ile birlikte promosyon olarak CD formatında dağıtılan
dini içerikli filmlerdir.
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 ömre sahip olan arsa ve araziler gibi varlıklar
için ise amortisman ayrılmamaktadır. Maddi duran varlıkların amortisman tutarları kapsamlı gelir tablosunda
faaliyet giderleri ve satışların maliyeti kalemlerine kaydedilmektedir.
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, kapsamlı gelir tablosunda faaliyet giderlerine
kaydedilmektedir.
Her raporlama döneminde, varlıkların hurda değeri ve faydalı ömürleri gözden geçirilir ve gerekli düzenlemeler
yapılmaktadır. 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 maliyetine, değer artışları da
özkaynaklar içinde bulunan değer artış fonuna kaydedilmektedir.
Grup tarafından varlıklarda değer düşüklük testi yapılmakta olup, bazı varlıkların “ikinci el piyasa değerleri”, ikinci
el piyasası olmayan varlıklar için ise “amorti olmuş yenileme maliyetleri” dikkate alınarak net satış fiyatları tespit
edilmektedir. Bu varlıklar için net satış fiyatları varlıkların net defter değerlerine eşit veya daha fazla olduğundan
kullanım değerlerinin hesaplanmasına gerek duyulmamış olup, herhangi bir değer düşüklük karşılığı ayrılmamıştır.
Grup firmalarından İhlas Gazetecilik’in, 2000 yılında satın alıp, çıkardığı gazetenin markası olarak kullandığı
“Türkiye” markası, işletmenin sürekliliği gereği sınırsız faydalı ömre sahip olarak değerlendirilmekte ve itfaya
tabi tutulmamaktadır. Söz konusu marka TMS 36 “Varlıklarda Değer Düşüklük” standardı gereği, değer düşüklük
testine tabi tutulmaktadır. Sınırsız faydalı ömre sahip varlıkların geri kazanılabilir değerlerinin belirlenmesinde
satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer ve kullanım değerlerinden yüksek olanı esas alınır. Ancak bu
yöntemlerden birinin güvenilir olmaması veya belirlenememesi halinde tek yöntem de geri kazanılabilir değerin
tespitinde kullanılabilir. Değer düşüklüğü karşılıkları/iptaller “yatırım faaliyetlerinden gelirler/giderler” hesabında
raporlanmaktadır.
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Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, elde çıkarıldığında veya kullanımından ya da elden çıkarılmasından
gelecekte ekonomik yarar beklenmediği durumlarda finansal tablo dışı bırakılmaktadır.
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların finansal tablo dışı bırakılması sonucu oluşan kar veya zarar, net defter
değeri ile satış tutarların karşılaştırılması ile belirlenir ve kapsamlı gelir tablosunda “yatırım faaliyetlerinden gelirler/
giderler” kalemlerine yansıtılır.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, 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).
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 kullanmaktadır. Yatırım amaçlı bir gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri; piyasa katılımcıları arasında
ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyat
olarak belirlenmektedir. Gerçeğe uygun değer, gayrimenkullerin piyasası olmaması durumunda da en iyi tahmine
dayanarak belirlenmektedir. Bu açıdan gerçeğe uygun değer, tahmin ve piyasa koşullarındaki değişime bağlı
olarak değişebilmektedir. Gerçeğe uygun değerin tespitinde uzman görüşlerine bağlı olarak varlığın kendine özgü
riskleri, piyasa koşulları, yıpranma payı gibi etkenler dikkate alınmaktadır.
Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değişimden kaynaklanan kazanç veya kayıplar,
oluştuğu dönemde kâr veya zarara dahil edilmekte olup, “yatırım faaliyetlerinden gelirler/giderler” içerisinde
muhasebeleştirilmektedir.
Arsa ve binalar, birlikte alındıklarında dahi ayrılabilir bir varlıktır ve ayrı olarak muhasebeleştirilirler.
Ana veya bağlı ortaklıklara kiralanan ve bunlar tarafından kullanılan gayrimenkuller konsolide finansal tablolarda
yatırım amaçlı gayrimenkul kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu gayrimenkuller sahibi tarafından kullanılan
gayrimenkuller olarak değerlendirilmekte ve maddi duran varlıklar içinde raporlanmaktadır.
Transferler, yatırım amaçlı gayrimenkullerin kullanımında bir değişiklik olduğunda yapılmaktadır. Gerçeğe uygun
değer esasına göre izlenen yatırım amaçlı gayrimenkulden, sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul sınıfına
yapılan bir transferde, transfer sonrasında yapılan muhasebeleştirme işlemindeki tahmini maliyeti, anılan
gayrimenkulün kullanım şeklindeki değişikliğin gerçekleştiği tarihteki gerçeğe uygun değeridir. Sahibi tarafından
kullanılan bir gayrimenkulün, gerçeğe uygun değer esasına göre gösterilecek yatırım amaçlı bir gayrimenkule
dönüşmesi durumunda, işletme, kullanımdaki değişikliğin gerçekleştiği tarihe kadar “Maddi Duran Varlıklar”a
uygulanan muhasebe politikasını uygular. Değişikliğin gerçekleştiği tarihte oluşan gerçeğe uygun değer ile maliyet
değeri arasındaki fark, “maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları/azalışları” adı altında diğer kapsamlı gelir
olarak muhasebeleştirilir.
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Finansal Olmayan Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Amortisman ve itfaya tabi olan varlıklar için defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya
da olayların ortaya çıkması halinde değer düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir
tutarını aşması durumunda değer düşüklük karşılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten
sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Değer düşüklüğünün
değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akışlarının olduğu en düşük seviyede gruplanır (nakit üreten
birimler). Değer düşüklük karşılığı ayrılmış finansal olmayan varlıklar her raporlama tarihinde değer düşüklüğünün
olası iptali için gözden geçirilir.
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar
Satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılma kriterlerini sağlayan varlıklar defter değerleri ile ölçülür ve söz
konusu varlıklar üzerinden amortisman ayırma işlemi durdurulur ve bu varlıklar bilançoda ayrı olarak sunulur. Bir
varlığın satış amaçlı elde tutulan bir varlık olarak sınıflandırılabilmesi için ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık
grubunun) bu tür varlıkların (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satışında sıkça rastlanan ve alışılmış koşullar
çerçevesinde derhal satılabilecek durumda olması ve satış olasılığının yüksek olması gerekir. Satış olasılığının
yüksek olması için uygun bir yönetim kademesi tarafından, varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun)
satışına ilişkin bir plan yapılmış ve alıcıların tespiti ile planın tamamlanmasına yönelik aktif bir program başlatılmış
olmalıdır. Ayrıca, varlık (veya elden çıkarılacak varlık grubu) gerçeğe uygun değeriyle uyumlu bir fiyat ile aktif
olarak pazarlanıyor olmalıdır. Çeşitli olay veya koşullar satış işleminin tamamlanma süresini bir yıldan fazlaya
uzatabilir.
Söz konusu gecikmenin, Grup’un kontrolü dışındaki olaylar veya koşullar nedeniyle gerçekleşmiş ve Grup’un ilgili
varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunu) satışına yönelik satış planının devam etmekte olduğuna dair yeterli
kanıt bulunması durumunda söz konusu varlıklar satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmaya devam
edilir.
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.
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 satın alma
bedeli, satın alınan net aktiflerin gerçeğe uygun değerinin altındaysa, aradaki fark birleşme karı olarak gelir
tablosuna yansıtılır.
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Şerefiyedeki değer düşüklüğü gözden geçirmeleri yılda en az bir kez yapılmaktadır. Şerefiyenin defter değeri
kullanım değeri ve elden çıkarma maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerinin büyük olanı olan geri
kazanılabilir değer ile karşılaştırılmakta ve herhangi bir değer düşüklüğü durumunda kapsamlı gelir tablosunda
zarar derhal muhasebeleştirilmekte olup, takip eden dönemlerde iptal edilmemektedir. Şerefiyede değer
düşüklükleri “yatırım faaliyetlerinden gelirler/giderler”de muhasebeleştirilmektedir.
Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmeleri
Ana ortağın değişmediği ve kontrolün halen ana ortakta olduğu birleşmeler ortak kontrole tabi işletme birleşmesi
olup, TMS’de bu işlem ile ilgili spesifik bir muhasebe politikası bulunmamaktadır. Bundan dolayı Grup, bu tür
işletme birleşmelerini “TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminleri ve Hatalar Standardı” kapsamında ve
KGK’nın Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak 11.10.2018 tarihli Türkiye
Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanmasına Yönelik İlke Kararları çerçevesinde değerlendirilmektedir.
Grup tarafından kontrol edilen işletmelerle gerçekleşen yasal birleşmeler sonucunda herhangi bir şerefiye veya
birleşme karı oluşmamaktadır.
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 karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kar,
diğer yıllarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya
indirilemeyen kalemleri hariç tuttuğundan dolayı, gelir tablosunda belirtilen kardan 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.
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Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan
oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın
kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır.
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.
Grup firmalarından İhlas Gazetecilik tarafından satın alım yoluyla elde edilen “Türkiye” markası, TMS 12 “Gelir
Vergileri” standardına göre, yasal otorite tarafından markalar itfaya tabi tutulduklarından, diğer bir ifadeyle mali
karın hesaplanmasında bir indirim kalemi olarak kabul edildiklerinden, geçici fark olarak değerlendirilmiş olup,
ertelenmiş vergi yükümlülüğü olarak ertelenen vergiye konu edilmiştir.
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.
Finansal kiralamalarda kullanılan gerçeğe uygun değer, varlığın alınmasında kullanılan ve taraflar arasında
belirlenen satın alma bedelidir. Asgari kira ödemeleri ise anapara, faiz ve vergiler gibi toplam yükümlülükleri
kapsamakta olup, bunların bugünkü değerinin satın alma bedelinden (anaparadan) daha düşük olmamasından
dolayı satın alma bedeli üzerinden muhasebeleştirme yapılmaktadır.
Operasyonel Kiralama (kiracı olarak)
Kiraya veren tarafın kiralanan varlığın tüm risk ve menfaatlerini kendinde tuttuğu kiralamalar operasyonel kiralama
olarak sınıflandırılmaktadır. Operasyonel kira ödemeleri, kira süresi boyunca doğrusal olarak kapsamlı gelir
tablosunda gider kaydedilmektedir.
Operasyonel Kiralama (kiralayan olarak)
Operasyonel kiralamada, kiralanan varlıklar, finansal durum tablosunda duran varlık olarak sınıflandırılır ve elde
edilen kira gelirleri, kira süresi boyunca doğrusal olarak kapsamlı gelir tablosunda gelir kaydedilmektedir.
Finansal Araçlar
Finansal Araçların Kayda Alınması ve Kayıttan Çıkarılması
Grup, finansal bir varlığı veya finansal bir yükümlülüğü, sadece finansal araca ilişkin sözleşme hükümlerine taraf
olduğunda finansal durum tablosuna almaktadır. Grup, finansal varlıktan kaynaklanan nakit akışlarına ilişkin
sözleşmeden doğan hakların süresinin dolması veya finansal varlığı devretmesi ve bu devir işleminin finansal
tablo dışı bırakma şartlarını sağlaması halinde kayıttan çıkartmaktadır.
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Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri
Gerçeğe uygun değer, bir finansal aracın piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir
varlığın satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyatı olarak belirlenmektedir.
Finansal Varlıklar
Grup, finansal varlıklarını itfa edilmiş maliyet bedelinden ölçülen, gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı
gelir tablosuna yansıtılan ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu sınıflandırma, finansal varlıkların yönetimi için kullanılan iş modeli ve
finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özellikleri esas alınarak yapılmaktadır. Finansal varlıklarının
sınıflandırılması satın alındığı tarihte yapılmaktadır.
İtfa edilmiş maliyetiyle ölçülecek bir finansal varlık, başlangıçta işlem tarihindeki gerçeğe uygun değerinden
finansal tablolara alınmakta olup, sonraki muhasebeleştirmelerde etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş
bedeli üzerinden ölçülmektedir.
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar, gerçeğe uygun değerleri üzerinden
ölçülmektedir. Söz konusu finansal varlıklardan kaynaklanan kazanç veya kayıplardan, değer düşüklüğü kazanç
ya da kayıpları ile kur farkı gelir veya giderleri dışında kalanlar diğer kapsamlı gelirde raporlanmaktadır. Söz
konusu finansal varlıkların satılması durumunda ise diğer kapsamlı gelirde raporlanan birikmiş tutarlar “geçmiş yıl
karlarına” aktarılır.
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, gerçeğe uygun değerleri üzerinden
ölçülmekte olup, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen ve gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire
yansıtılan finansal varlıklar dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Söz konusu varlıkların değerlemesi
sonucu oluşan kazanç ve kayıplar kazanç veya kayıp olarak gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir.
Finansal Yükümlülükler
Gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılanların dışında kalan tüm finansal yükümlülüklerini sonraki
muhasebeleştirmede itfa edilmiş maliyetinden ölçülen olarak sınıflandırılmaktadır. Belirli finansal yükümlülükler
ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aşağıda belirtilmiştir.
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.
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.
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Finansal Araçlarda Değer Düşüklüğü
1 Ocak 2018 tarihinden önce yürürlükte olan TMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” standardında
yer alan “gerçekleşen kredi zararları modeli” yerine TFRS 9 “Finansal Araçlar” standardında “beklenen kredi
zararları modeli” tanımlanmıştır.
Grup, TFRS 9 “Finansal Araçlar”’a göre değer düşüklüğü hesaplamaktadır. TFRS 9 “Finansal Araçlar”’a göre
uygulanan değer düşüklüğü modeli itfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklara ve sözleşme varlıklarına
uygulanmaktadır.
Grup, her raporlama dönemi sonunda, finansal varlık ve yükümlülük gruplarının değer düşüklüğüne uğradığına
ilişkin tarafsız göstergeler bulunup bulunmadığı değerlendirilmektedir. Söz konusu finansal araçlara ilişkin
beklenen kredi zararları için zarar karşılığı değerlendirmesi yapılmaktadır. Grup, bir finansal araca ilişkin beklenen
kredi zararlarını, aşağıdakileri yansıtacak şekilde ölçmektedir:
- Mümkün sonuçlar dikkate alınarak belirlenen olasılıklara göre ağırlıklandırılmış ve tarafsız bir tutar,
- Geçmiş olaylar, mevcut şartlar ve gelecekteki ekonomik şartlara ilişkin tahminler hakkında, raporlama tarihi
itibarıyla aşırı maliyet veya çabaya katlanılmadan elde edilebilen makul ve desteklenebilir bilgi.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal
varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülmektedir.
TFRS 9 “Finansal Araçlar” kapsamında finansal varlık ve yükümlülüklerin sınıflandırmasına ilişkin değişiklikler
aşağıda özetlenmiştir. Söz konusu sınıflama farklılıklarının finansal varlıkların ölçümüne ilişkin bir etkisi
bulunmamaktadır:

Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar

Finansal yükümlülükler
Borçlanmalar
Ticari borçlar
Diğer borçlar

TMS 39’a göre
sınıflandırma ve ölçüm
Krediler ve alacaklar
(etkin faiz yöntemi)
Krediler ve alacaklar
(etkin faiz yöntemi)
Krediler ve alacaklar
(etkin faiz yöntemi)

TFRS 9’a göre
sınıflandırma ve ölçüm
İtfa edilmiş maliyet
(etkin faiz yöntemi)
İtfa edilmiş maliyet
(etkin faiz yöntemi)
İtfa edilmiş maliyet
(etkin faiz yöntemi)

TMS 39’a göre
sınıflandırma ve ölçüm
İtfa edilmiş maliyet
(etkin faiz yöntemi)
İtfa edilmiş maliyet
(etkin faiz yöntemi)
İtfa edilmiş maliyet
(etkin faiz yöntemi)

TFRS 9’a göre
sınıflandırma ve ölçüm
İtfa edilmiş maliyet
(etkin faiz yöntemi)
İtfa edilmiş maliyet
(etkin faiz yöntemi)
İtfa edilmiş maliyet
(etkin faiz yöntemi)
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Ticari Borçlar
Ticari borçlar (senetli ve senetsiz), Grup’un olağan faaliyetleri için tedarikçilerden sağlanan mal ve hizmetlere
ilişkin yapılması zorunlu ödemeleri ifade etmektedir. Eğer ticari borçların ödenmesi için beklenen süre 1 yıl ya da
daha kısa ise (ya da işletme sermayesinin bir parçası ise), bu borçlar kısa vadeli borçlar olarak sınıflandırılmaktadır.
Ticari borçlar, gerçeğe uygun değerleriyle kaydedilir ve müteakip dönemlerde etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak
itfa edilmiş değerinden muhasebeleştirilir.
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
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. 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.
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 TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardına uygun
olarak kıdem tazminatı karşılığı hesaplamış ve ilişikteki konsolide finansal tablolarda muhasebeleştirmiştir.
Kıdem tazminatı karşılıklarının hesaplanmasında kullanılan varsayımlar Not 11’de açıklanmıştır. İş Kanununa
göre, iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık
izin sürelerine ait ücretinin, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine
ödenmesi gerekmektedir. Kullanılmamış izin karşılığı bu çerçevede muhasebeleştirilmektedir.
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.
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Karşılık ayrılmasında karşılığa konu olan yükümlülüğün yapısına göre 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 (Not 18).
Sermaye ve Pay Başına Kazanç
Adi hisse senetleri, özkaynaklarda sınıflandırılır. Pay başına kazanç, net dönem karından 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.
Hasılat
Hasılat, Grup’un müşterilerine taahhüt ettiği mal veya hizmetlerin devri karşılığında hak kazanmayı beklediği
bedel olup, mal veya hizmetin fatura edilmiş bedelinin, iskonto, indirim ve komisyonların düşülmesi suretiyle
hesaplanmaktadır.
Grup sözleşme gereğince vermeyi taahhüt ettiği edim yükümlülüklerini zamana yayılı veya zamanın belli
bir anında finansal tablolarına almaktadır. Hasılat, aşağıda açıklanan kriterleri esas alarak finansal tablolara
kaydedilmektedir:
-

Müşteriler ile sözleşmeleri belirlenmesi
Sözleşmedeki performans yükümlülüklerini belirlenmesi
Sözleşmedeki işlem bedelinin belirlenmesi
İşlem bedelinin sözleşmedeki performans yükümlülüklerine göre ayrıştırılması
Sözleşmedeki her bir performans yükümlülüğü yerine getirildikçe hasılatın muhasebeleştirilmesi

Grup, müşterilerle yapılan her bir sözleşmede taahhüt ettiği mal veya hizmetleri değerlendirerek, söz konusu mal
veya hizmetleri devretmeye yönelik verdiği her bir taahhüdü ayrı bir edim yükümlülüğü olarak belirlemektedir.
Sözleşmedeki işlem bedeli, genellikle tek bir bedeli içermektedir. Hasılat tutarının birden fazla işlem bedelini
kapsaması durumunda, her bir işlem bağımsız olarak ayrıştırılır ve işlem bedeli bu işlemlere dağıtılır. Müşterinin
mal veya hizmet satışını nakdi değer yerine nakdi olmayan değerlerle ödemeyi taahhüt etmesi durumunda, bu
gayri nakdi bedelin gerçeğe uygun değeri tespit edilerek hasılat kaydı yapılır.
Grup, edim yükümlülüklerini sözleşme başlangıcında belirler. Buna göre edim yükümlülüklerinin zaman içinde
yerine getirilip getirilmeyeceği de müşterilerle yapılan sözleşmede (yazılı veya sözlü) belirlenir.
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Grup, taahhüt edilmiş bir mal veya hizmeti müşterisine devrederek edim yükümlülüğünü yerine getirdiğinde
veya getirdikçe hasılatı muhasebeleştirir. Hasılatın muhasebeleştirilmesi için satılan mal veya sağlanan hizmetin
kontrolünün karşı tarafa geçmesi gerekmektedir. Grup, satışı yapılan mal veya hizmetlerin kontrolünün müşteriye
devrini değerlendirirken aşağıdaki kriterleri esas almaktadır:
- Grup’un mal veya hizmete ilişkin tahsil hakkına sahipliği,
- Müşterinin mal veya hizmetin yasal mülkiyetine sahipliği,
- Mal veya hizmetin zilyetliğinin devri,
- Müşterinin mal veya hizmetin mülkiyetine sahip olmaktan doğan önemli risk ve getirilere sahipliği,
- Müşterinin mal veya hizmeti kabul etmesi.
Eğer Grup tarafından gerçekleştirilen reklam, dergi, TV hizmetleri, gazete gibi mal veya hizmet satışları önemli
bir finansman bileşeni (vade farkı) içeriyorsa, hasılat tutarı gelecekte oluşacak tahsilatların, finansman unsuru
içerisinde yer alan faiz oranı ile indirgenmesi ile hesaplanır. Oluşan vade farkı, tahakkuk esasına göre “esas
faaliyetlerden diğer gelirler” olarak ilgili dönemlere kaydedilir.
Mal Satışı (gazete, dergi, diğer yayınlar)
Grup’un tarafından yapılan gazete, dergi ve diğer yayın satışları edim yükümlülükleri yerine getirildikçe hasılat
olarak kaydedilmektedir. Hasılat içinde satış indirimleri ve komisyonlar yer almaktadır.
Satış indirimlerinin büyük kısmını, Grup’un sattığı günlük gazetenin satışlarından olan iadeler oluşturmaktadır.
Grup gazeteyi basıp, dağıttıktan sonra bu satışları gelirlerine yansıtmakta, satılmayıp iade olan gazeteleri ise satış
iadesi olarak muhasebeleştirmektedir. Bunun yanında önemli büyüklükte olmayan fason olarak basım yapılıp,
daha sonra iade edilen işler olabilmektedir, ayrıca reklam faturası kesilip, daha sonra bunun iadesi ve fiyatında
iskonto yapılan bazı işler de olabilmektedir.
Hizmet Satışı (reklam, fuarcılık, TV hizmetleri vb.)
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.
Hizmet satışına ilişkin bir işlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda, işlemle ilgili hasılat
işlemin bilanço tarihi itibariyle tamamlanma düzeyi dikkate alınarak muhasebeleştirilir.
Temettü
Pay senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda
alınır.
Diğer Gelirler
Diğer gelirler, tahakkuk esasına göre kaydedilir.
TFRS 15 “Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat”ın, Grup’un hasılatının muhasebeleştirilmesi üzerinde önemli bir etkisi
olmamıştır.
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Takas (“Barter”) Anlaşmaları
Grup, reklam hizmetleri sağlanması karşılığında gayrimenkul alışı yapmaktadır. Benzer özellikler ve değere sahip
hizmet veya malların takas edilmesi, gelir doğuran işlemler olarak tanımlanmaz iken farklı özellikler ve değere
sahip hizmet veya malların takas edilmesi gelir doğuran işlemler olarak tanımlanır. Gelir, transfer edilen nakit
ve nakit benzerlerini de hesaba katmak suretiyle, elde edilen mal veya hizmetin gerçeğe uygun değeri olarak
değerlenir. Elde edilen hizmetin gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir şekilde belirlenemediği durumlarda gelir,
transfer edilen nakit ve nakit benzerlerini de hesaba katmak suretiyle verilen mal veya hizmetlerin gerçeğe uygun
değeri olarak değerlenir. Takas anlaşmaları tahakkuk esasına göre kaydedilir.
Tahakkuk Etmemiş Finansman Gelirleri/Giderleri
Tahakkuk etmemiş finansman gelirleri/giderleri, vadeli satışlar ve alımların üzerinde bulunan finansman gelirlerini
ve giderlerini temsil eder. Bu gelirler ve giderler, kredili satış ve alımların süresi boyunca, etkin faiz oranı yöntemi ile
hesaplanır ve “esas faaliyetlerden gelirler/giderler” 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, kapsamlı gelir tablosunda borçlanma süresi boyunca giderleştirilir.
Finansal Risk Yönetimi
Grup, faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler; tahsilat, kur ve likidite riskidir.
Grup’un genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve muhtemel olumsuz etkilerin Grup’un
finansal performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye yoğunlaşmaktadır.
Kredi Riski
Grup’un kredi 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 Not 33’de açıklanmıştır. 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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İlişkili Taraflar
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 32).
Olağan faaliyetler nedeniyle ilişkili taraflarla yapılan işlemler genel olarak piyasa koşullarına uygun fiyatlarla
gerçekleştirilmiştir.
Kur Değişiminin Etkileri
Grup’un para birimi Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir. Grup, yabancı para (ilgili işletmenin fonksiyonel
para birimi dışındaki para birimleri) cinsinden yapılan işlemleri fonksiyonel para birimi cinsinden ilk kayda
alırken işlem tarihinde geçerli olan ilgili kurları esas almaktadır. Yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve
yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlarla değerlenmekte ve doğan kur farkı gider ya da gelirleri ilgili
dönemde diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Parasal olan tüm aktif ve pasifler dönem sonu kuruyla
çevrilip ilgili kur farkları diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmıştır. Yabancı para cinsinden olan ve maliyet değeri
ile ölçülen parasal olmayan kalemler ilk işlem tarihindeki kurlardan fonksiyonel para birimine çevrilir. Yabancı para
cinsinden olan ve gerçeğe uygun değerleri ile ölçülen parasal olmayan kalemler ise gerçeğe uygun değerin tespit
edildiği tarihte geçerli olan kurlardan fonksiyonel para birimine çevrilir.
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, işletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan
olayları ifade eder. 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
(Not 36).
Devlet Teşvikleri ve Yardımları
Devlet teşviği, işletmenin teşviğin elde edilmesi için gerekli koşulları yerine getireceğine ve teşviğin elde
edileceğine dair makul bir güvence olmadan finansal tablolara yansıtılmamaktadır.
Nakit Akışları Tablosu
Nakit akışları 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. TMS 7 “Nakit Akış Tabloları” standardına göre 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).
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Grup, net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akışlarının tutar ve zamanlamasını değişen şartlara
göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere nakit akışları tablolarını
düzenlemektedir.
Nakit akışları tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir
biçimde sınıflandırılarak raporlanır. İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları, Grup’un faaliyet alanına
giren konulardan kaynaklanan nakit akışlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları, Grup’un yatırım
faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği yatırım faaliyetlerinden nakit
akışlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı
kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Faaliyet Bölümlerine Göre Raporlama
Grup yönetimi raporlanabilir bölümlerini, gazetecilik ve matbaacılık hizmetleri, haber ajanslığı ile TV hizmetleri ve
diğer olarak organize etmiştir. Grup’un raporlanabilir bölümleri farklı ürün ve hizmetler sunan stratejik iş birimleri
olup, detayı Not 5’te sunulmuştur.
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 10
Ticari alacaklar değer düşüklüğü karşılığı
Not 12
Stoklar değer düşüklüğü karşılığı
Not 13, 14, 15 Yatırım amaçlı gayrimenkuller, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri,
gerçeğe uygun değerleri ve değer düşüklüğü karşılıkları
Not 18
Dava ve diğer borç karşılıkları
Not 19
Kıdem tazminatı karşılığı
Not 30
Ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülükleri

(a) Ertelenmiş vergi
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 (Not 30).

(b) Faydalı ömürlerin değişmesi ve değer düşüklüğü, şüpheli alacaklar için ayrılacak değer düşüklüğü karşılığı,
stok değer düşüklüğü karşılığı ve dava karşılığı
Faydalı ömürlerin belirlenmesi, şüpheli alacak karşılığının belirlenmesi (Not 10 ve 32), stok değer düşüklüğü
karşılığının belirlenmesi (Not 12), dava karşılıklarının hesaplanması (Not 18) sırasında da yönetim tarafından bazı
varsayımlar ve öngörüler kullanılmıştır.
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Grup, şüpheli alacak karşılığının belirlenmesinde müşterilerin geçmiş dönemine ilişkin tahsilat performansı, piyasa
koşulları ve teminatlar esas almaktadır. Eğer şüpheli hale gelen alacakların tahsil edilememesi durumu ortaya
çıkarsa karşılık ayrılmayan alacak için finansal tablolara değer düşüklüğü yansıtılacak olup, ticari alacaklarında
kayıtlı değeri bu tutar kadar azalacaktır. Detaylı bilgi Not 33’te verilmektedir.
Grup, stok değer düşüklüğü karşılığı hesaplamasında tahmini satış fiyatlarını esas alınmaktadır. Stok değer
düşüklüğüne ilişkin detaylı bilgi Not 12’de verilmektedir.
Grup yönetimi, maddi duran varlıkların faydalı ömürlerinin belirlenmesinde teknik ekibin tecrübeleri ve yasal
düzenlemeleri esas almaktadır.
Grup, maddi olmayan duran varlıklar içinde sunulan “Türkiye Markası”nda herhangi bir değer düşüklüğü olup
olmadığını kontrol etmek için her yıl Not 2.D’deki muhasebe politikasına istinaden değer düşüklüğü testi
yapmaktadır. Nakit üreten birimlerin geri kazanılabilir değeri kullanım değeri baz alınarak hesaplanmıştır. Bu
hesaplamalar tahmin kullanılmasını gerektirmektedir (Not 15).
İlgili nakit üreten birimin kullanım değerinin hesaplanmasında, diğer varsayımlar sabit iken, aşağıda kullanılan
oranların sadece birinin değişmesi durumunda “Türkiye Markası”nin değerine ilişkin duyarlılık analizi aşağıda
sunulmuştur.

İskonto oranı
Fiyat-prim oranı
Büyüme oranı

Değişim
%1 artsaydı
%1 azalsaydı
%1 azalsaydı

Duyarlılık
2.337 bin TL (31.12.2017: 3.830 bin TL) daha fazla değer düşüklüğü
2.370 bin TL (31.12.2017: 3.146 bin TL) daha fazla değer düşüklüğü
1.470 bin TL (31.12.2017: 1.860 bin TL) daha fazla değer düşüklüğü

Grup yönetimi, dava karşılığının belirlenmesinde ilgili davaların kaybedilme olasılıkları ve/veya kaybedilme
durumunda katlanılması muhtemel sonuçlar hakkında hukuk müşavirlerinin görüşlerini esas alınarak tahmin
edilmektedir. Detaylı bilgi Not 18’de verilmektedir.

(c) Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişim
Grup, yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerlerinin tespiti için her yıl Not 2.D’deki muhasebe
politikasına istinaden bağımsız bir uzmana değerleme yaptırmaktadır. Bu hesaplamalar tahmin kullanılmasını
gerektirmektedir.
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerinin tespiti için için geçerli piyasa koşulları baz alınmıştır.
Detaylı bilgi Not 13’te verilmektedir.

(d) Emeklilik ödemeleri
Kıdem tazminatı karşılığının bugünkü değeri belirli varsayımlar (iskonto oranı, enflasyon oranı, maaş artış oranı vb.)
kullanılarak aktüeryal bazda belirlenmektedir. Bu varsayımlar emeklilik yükümlülüklerinin net giderinin (gelirinin)
belirlenmesinde kullanılır ve iskonto oranını da içerir. Söz konusu varsayımlarda meydana gelen herhangi bir
değişiklik emeklilik yükümlülüklerinin kayıtlı değerini etkiler.
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Grup, her yılın sonunda uygun iskonto oranını belirler. Bu oran, emeklilik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
için gerekli olan gelecekteki tahmini nakit çıkışlarının bugünkü değerinin hesaplanmasında kullanılması gereken
orandır. Uygun iskonto oranını belirlerken, Grup, kıdem yükümlülüğü ile aynı para biriminde ve benzer vade
sürelerinde yüksek kaliteli kurumsal tahvil oranlarını dikkate almaktadır. Diğer varsayımlar sabit iken, aşağıda
kullanılan oranların sadece birinin değişmesi durumunda kıdem yükümlülüğüne ilişkin duyarlılık analizi aşağıda
sunulmuştur:
Değişim
İskonto oranı
%1 artsaydı
Kıdem tazminatı yükümlülüğü
ödenmeme oranı
%1 artsaydı

Duyarlılık
496 bin TL (31.12.2017: 439 bin TL) kıdem yükümlülüğü
daha fazla azalacak
213 bin TL (31.12.2017: 212 bin TL) kıdem yükümlülüğü
daha fazla azalacak

Kıdem yükümlülükleri için önemli olan diğer faktörler için geçerli piyasa koşulları baz alınmıştır. Detaylı bilgi Not
19’da verilmektedir.

(f) Gerçeğe uygun değerin belirlenmesi
Finansal araçlara ilişkin gerçeğe uygun değerlerin belirlenmesiyle ilgili bilgiler Not 34’te sunulmuştur.
Grup yıllık olarak, yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerini belirlemek için dışardan, bağımsız
ve kalifiye bir uzmanı görevlendirmektedir. Aşağıdaki tablo, Grup’un 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihindeki
gerçeğe uygun değeri ile ölçülmüş finansal olmayan varlıklarını (transfer sonrası) göstermektedir.

Yatırım amaçlı gayrimenkuller

31.12.2018
114.135.881

31.12.2017
99.683.919

Kullanılan Seviyeler
Seviye 2 ve 3

Notlar
13

Geçmiş dönemdeki etkilerin gelecek dönemde de benzer şekilde etkisini göstermesi beklenmektedir. Bu
açıdan geçmiş dönemli finansal tablolarda yer alan varsayımların etkisini gösteren dipnotlar, geleceğe yönelik
değerlendirmeler için yeterli bilgi ve öngörü sağlamaktadır.
Not 3 – İşletme Birleşmeleri
01.01-31.12.2018
Grup’un bağlı ortaklıklarından olan İhlas Medya Planlama ve Satınalma Hiz. Ltd.Şti., İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş.
ile İletişim Magazin Gazt. Ve Tic. A.Ş. yine grup firmalarından olan Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hizm.
Ltd. Şti. bünyesinde 6102 Sayılı T.T.K.nın 136. Maddesi ve 5520 sayılı KVK’nın 19. Ve 20. Maddeleri gereğince, tüm
aktif ve pasifi ile bir kül halinde 24 Temmuz 2018 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği gibi birleşmiştir. Söz
konusu birleşme, ortak kontrole tabi işletme birleşmesi niteliğinde olduğundan herhangi bir şerefiye doğmamıştır.
01.01-31.12.2017
Yoktur.
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Not 4 – Diğer İşletmelerdeki Paylar
Grup’un kontrol gücü olmayan paylarının önemli seviyede olduğu bağlı ortaklıkları İhlas Gazetecilik (%52), TGRT
Haber (%1)’ya ait olup, toplam tutar 120.800.052 TL’dir (31.12.2017: 105.727.672 TL – önceki dönem İhlas Medya
(%2) bulumaktadır). Diğer şirketlerdeki kontrol gücü olmayan paylar ise önemli düzeyde değildir.
Söz konusu bağlı ortaklıklara ilişkin konsolidasyon düzeltmeleri sonrası, eliminasyon işlemleri öncesi özet finansal
bilgiler aşağıda sunulmuştur:

Özet bilanço bilgileri
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam borçlar
Net varlıklar

Özet kar/zarar tablosu bilgileri
Hasılat
Satışların maliyeti
Brüt kar/zarar

Özet nakit akış bilgileri
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış / azalış
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri

2018

2017

123.300.156
213.104.380
110.765.589
225.638.947

131.079.974
208.531.031
95.256.050
244.354.955

2018

2017

163.687.037
(138.133.056)
25.553.981

135.254.204
(116.098.658)
19.155.546

2018

2017

1.370.581
10.149.777
11.520.358

1.972.399
(594.654)
1.377.745

Bağlı ortaklık hisse satışı
Şirket, 27 Aralık 2018 tarihinde bağlı ortaklıklarından ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)’de işlem görmekte olan İhlas
Gazetecilik A.Ş. hisselerinden, 9.500.000 adet pay 0,64-0,72 TL fiyat aralığından satmıştır. Yapılan satış sonucu,
İhlas Gazetecilik A.Ş.’deki ana ortaklığın etkin pay oranı %48 olmuştur.
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Not 5 – Bölümlere Göre Raporlama
a) Raporlanabilir bölümlere ilişkin temel bilgiler
Grup yönetimi, Grup’un raporlanabilir bölümlerini, inşaat, pazarlama, medya ve diğer olarak organize etmiştir.
Grup’un raporlanabilir bölümleri farklı ürün ve hizmetler sunan stratejik iş birimleri olarak belirlemiştir. Aşağıdaki
tabloda her bir raporlanabilir bölümler bazında faaliyet tanımları sunulmuştur:
Raporlanabilir bölümler
Gazetecilik ve matbaa işleri
Haber ajanslığı
TV hizmetleri

Diğer

Faaliyetler
Gazete ve her türlü yayının yurt içinde ve yurtdışında yayılması, satılması,
dağıtılması ve pazarlaması
Haber ajanslığı
Televizyon ve radyo yayıncılığı yapmak, televizyon filmi, video ve reklam
programlarının yapımı, çekimi, seslendirilmesi faaliyetinde bulunmak, televizyon
kanalı kiralanması ve radyo istasyonu kurmak vb.
Her türlü reklamcılık, ilancılık, fotoğrafçılık, ilan, reklam ajansı ve konularında
mümessillik, müşavirlik, ithalat ihracat ve dahili ticareti

Grup yönetimi, faaliyet bölümlerinin performansını FAVÖK (finansman gelir/gideri, vergi gelir/gideri ve diğer
finansal gelir/giderler, Not 27’de yer alan vade farkı gelir/gideri ve kur farkı gelir/gideri ile amortisman ve itfa
giderleri öncesi kar) ile izlemektedir. Ayrıca FAVÖK bilgisinin bazı yatırımcıların analizinde kullanılabileceğinden
dolayı bölümlere göre raporlamada bu bilgiye yer verilmiştir.
b) Faaliyet bölümleri bazında sektörel bilgiler
01 Ocak – 31 Aralık 2018 Dönemi
Gazetecilik ve
Matbaa İşleri

Haber
Ajanslığı

TV Hizmetleri
ve Diğer

132.690.031

50.900.513

30.577.546

214.168.090

(123.932.563)

(39.546.426)

(20.545.965)

(184.024.954)

Brüt Kar/Zarar

8.757.468

11.354.087

10.031.581

30.143.136

Faaliyet Giderleri (-)

(17.801.645)

(7.766.628)

(22.349.794)

(47.918.067)

6.094.676

2.596.738

7.365.114

16.056.528

(5.488.626)

(3.670.364)

(9.419.393)

(18.578.383)

(8.438.127)

2.513.833

(14.372.492)

(20.296.786)

6.017.740

19.056

(328.950)

5.707.846

(2.420.387)

2.532.889

(14.701.442)

(14.588.940)

Hasılat
Satışların Maliyeti (-)

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
Esas Faaliyet Karı/Zararı
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/Giderler, net
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı
Finansal Gelirler/Giderler, net

Grup Toplamı

(7.659)

641.568

(1.098.478)

(464.569)

(2.428.046)

3.174.457

(15.799.920)

(15.053.509)

Vergi Geliri/Gideri, net

2.219.201

(469.937)

1.079.950

2.829.214

FAVÖK

1.019.702

5.154.158

(10.171.411)

(3.997.551)

308.800.511

25.359.018

33.987.998

368.147.527

78.353.771

22.262.020

35.415.306

136.031.097

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı

Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
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01 Ocak – 31 Aralık 2017 Dönemi

Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Kar/Zarar
Faaliyet Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
Esas Faaliyet Karı/Zararı
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/
Giderler, net
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet
Karı/Zararı

Gazetecilik ve
Matbaa İşleri
109.755.632
(103.556.226)
6.199.406

Haber
Ajanslığı
40.792.784
(32.970.633)
7.822.151

TV Hizmetleri
ve Diğer
22.513.157
(17.472.451)
5.040.706

Grup Toplamı
173.061.573
(153.999.310)
19.062.263

(18.848.916)
15.559.440
(3.230.466)
(320.536)

(6.436.589)
3.151.449
(2.082.933)
2.454.078

(19.817.031)
11.472.978
(5.761.136)
(9.064.483)

(45.102.536)
30.183.867
(11.074.535)
(6.930.941)

2.090.921

160.192

(2.373.166)

(122.053)

1.770.385

2.614.270

(11.437.649)

(7.052.994)

Finansal Gelirler/Giderler, net
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi
Karı / Zararı

(380.683)

294.802

(1.031.758)

(1.117.639)

1.389.702

2.909.072

(12.469.407)

(8.170.633)

Vergi Geliri/Gideri, net
FAVÖK

(40.411)
(4.963.223)

216.096
3.831.513

(1.242.160)
(10.493.004)

(1.066.475)
(11.624.714)

295.114.631
60.270.719

20.743.198
17.259.063

38.394.908
36.941.647

354.252.737
114.471.429

Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler

Grup’a ilişkin amortisman ve itfa giderinin 2.003.876 TL’si (01.01-31.12.2017: 2.418.928 TL) gazetecilik ve matbaa
işlerinde, 1.257.498 TL’si (01.01-31.12.2017: 1.203.407 TL) haber ajanslığında, 1.601.505 TL’si (01.01-31.12.2017: 1.757.189
TL) TV hizmetleri ve diğer faaliyet bölümlerinde ortaya çıkmıştır.
Grup’un maddi duran varlık, maddi olmayan duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarının 1.857.574 TL’si
(01.01-31.12.2017: 2.523.471 TL) gazetecilik ve matbaacılık faaliyetlerinde, 2.375.387 TL’si (01.01-31.12.2017: 2.349.400
TL) haber ajanslığı faaliyetlerinde ve 590.492 TL’si de(01.01-31.12.2017: 1.514.644 TL) TV hizmetleri ile diğer faaliyet
bölümlerinde ortaya çıkmıştır.
Grup’un gazetecilik ve matbaa işleri faaliyetinde toplam hasılatının %10’undan fazlasını elde etmiş olduğu
müşterisi bulunmakta olup, toplam hasılat tutarı 43.074.231 TL’dir (01.01-31.12.2017: 22.347.721 TL).
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c) Faaliyet bölümleri bazında mutabakat bilgileri
Hasılat
Raporlanabilir bölümlerin toplam hasılatı
Diğer bölümlerin toplam hasılatı
Eliminasyon ve düzeltmeler
Konsolide hasılat

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
218.950.786
179.367.551
6.584.275
5.478.687
(11.366.971)
(11.784.665)
214.168.090
173.061.573

Vergi öncesi kar/zarar
Raporlanabilir bölümlerin toplam vergi öncesi kar/zararı
Diğer bölümlerin toplam vergi öncesi kar/zararı
Konsolide vergi öncesi kar/zarar

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
(11.633.756)
(2.315.256)
(3.419.753)
(5.855.377)
(15.053.509)
(8.170.633)

Varlıklar
Raporlanabilir bölümlerin toplam varlıkları
Diğer bölümlerin toplam varlıkları
Eliminasyon ve düzeltmeler
Konsolide varlıklar

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
368.555.658
355.068.356
216.491.968
156.070.045
(216.900.099)
(156.885.664)
368.147.527
354.252.737

Yükümlülükler
Raporlanabilir bölümlerin toplam yükümlülükleri
Diğer bölümlerin toplam yükümlülükleri
Eliminasyon ve düzeltmeler
Konsolide yükümlülükler

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
135.835.312
112.706.487
9.052.811
14.151.988
(8.857.026)
(12.387.046)
136.031.097
114.471.429

d) Coğrafi bölgeler bazında raporlama
Grup faaliyetlerini ağırlıklı olarak Türkiye’de yürütmekte olduğundan coğrafi bölgeler bazında raporlama
hazırlanmamıştır.
Not 6 – Nakit ve Nakit Benzerleri
31.12.2018
389.762
3.946.161
11.092.181
916.750
16.344.854

Kasa
Vadesiz mevduatlar
Vadeli mevduatlar
Diğer hazır değerler
Toplam

31.12.2017
167.364
1.620.002
640.559
476.525
2.904.450

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Grup’un tüm vadeli mevduatları 3 aydan kısa olup, uygulanan faiz oranları TL
hesaplar için %18,00 - %26,00 arasındadır (31.12.2017: %9,00 - %11,50).
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31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla konsolide nakit akış tablolarında gösterilen nakit ve nakit benzeri değerler
aşağıda sunulmuştur:
31.12.2018
16.344.854
(19.272)
16.325.582

Toplam nakit ve nakit benzerleri
Faiz tahakkukları (-)
Nakit akış tablosuna esas nakit ve nakit benzerleri

31.12.2017
2.904.450
(48.011)
2.856.439

Not 7 – Finansal Yatırımlar
Yoktur. (31.12.2017: Yoktur).
Not 8 – Borçlanmalar ve Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

Banka kredileri
Finansal kiralama işlemleri
Kısa vadeli finansal borçlar

31.12.2018
503.263
701.264
1.204.527

31.12.2017
1.122.101
2.214.276
3.336.377

Banka kredileri
Finansal kiralama işlemleri
Uzun vadeli finansal borçlar

16.332.025
600.333
16.932.358

1.930.128
773.297
2.703.425

a) Banka Kredileri
Uygulanan Faiz Oranı
31.12.2018
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları

Para Birimi

Minimum

Maksimum

Vade

TL Cinsinden
Tutarı

TL

% 15

% 29

3 ile 12 ay arası

503.263

Toplam uzun vadeli kredilerin kısa vadeli
kısımları
Uzun vadeli krediler

503.263
TL

% 15

% 29

1-5 yıl arası

Toplam uzun vadeli krediler

16.332.025
16.332.025

Uygulanan Faiz Oranı
31.12.2017
Kısa vadeli krediler

Para Birimi

Minimum

Maksimum

Vade

TL

% 13

% 14

3 aya kadar

-

TL

% 13

% 14

3 ile 12 ay arası

-

TL

% 13

% 14

3 ile 12 ay arası

1.122.101

% 13

% 14

1-5 yıl arası

Toplam kısa vadeli krediler
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları
Toplam uzun vadeli kredilerin kısa vadeli
kısımları
Uzun vadeli krediler

TL Cinsinden
Tutarı

-

1.122.101
TL

Toplam uzun vadeli krediler

1.930.128
1.930.128
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Uzun vadeli kredi borçlarının 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle vade analizi aşağıda sunulmuştur:
Yıl
1 ile 2 yıl arası
2 ile 3 yıl arası
3 ile 4 yıl arası
4 ile 5 yıl arası
Toplam

31.12.2018
1.197.053
5.622.740
5.286.555
4.225.677
16.332.025

31.12.2017
758.673
889.634
281.821
1.930.128

b) Finansal Kiralama İşlemleri
Uygulanan Faiz Oranı

Para Birimi

31.12.2018 31.12.2017
TL Cinsinden TL Cinsinden
Vade
Tutarı
Tutarı

Minimum Maksimum

Uzun vadeli finansal kiralama
borçlarının kısa vadeli kısımları

TL
% 11
% 13
3 aya kadar
AVRO
%3
%8
3 aya kadar
TL
% 11
% 13 3 ile 12 ay arası
AVRO
%3
% 8 3 ile 12 ay arası
Toplam uzun vadeli finansal kiralama borçlarının kısa vadeli kısımları
Uzun vadeli finansal kiralama
borçları

TL
AVRO
Toplam uzun vadeli finansal kiralama borçları

%8
%3

% 11
%8

1-5 yıl arası
1-5 yıl arası

146.736
41.642
271.158
241.728
701.264

193.109
364.785
519.166
1.137.216
2.214.276

600.333
600.333

417.933
355.364
773.297

Uzun vadeli finansal kiralama borçlarının 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle vade analizi aşağıda
sunulmuştur:
Yıl
1 ile 2 yıl arası
2 ile 3 yıl arası
Toplam

31.12.2018
600.333
600.333

31.12.2017
773.297
773.297

Finansal kiralama işlemleri, asgari kira ödemelerinin bugünkü değeri ile gerçeğe uygun değerinden düşük olanı
ile raporlanmakta olup, yapılan hesaplamalarda gerçeğe uygun değerler (satın alım fiyatları-anapara ödemeleri),
asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden daha düşük çıkmıştır. Bilanço tarihleri itibariyle finansal kiralamalar,
gerçeğe uygun değerleri üzerinden raporlanmıştır.
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31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla net finansal borç mutabakatı aşağıda sunulmuştur:

Dönem başı itibariyle bakiye
Yeni kredi kullanımı
Faiz ödemeleri
Kur farkı etkisi
Diğer
Dönem sonu itibariyle bakiye
Nakit ve nakit benzerleri
Net finansal borç

31.12.2018
6.039.802
15.137.588
(1.607.787)
479.864
(1.912.582)
18.136.885

31.12.2017
7.330.403
(1.743.528)
419.091
33.836
6.039.802

16.344.854
1.792.031

2.904.450
3.135.352

31.12.2018
7.048.368

31.12.2017
7.855.113

80.618.374
66.919.238
(15.335.651)
(39.369.888)
99.880.441

69.127.111
86.426.940
(12.483.153)
(37.207.511)
113.718.500

Not 9 – Diğer Finansal Yükümlülükler
Yoktur. (31.12.2017: Yoktur).
Not 10 – Ticari Alacak ve Borçlar

İlişkili taraflardan ticari alacaklar (*)
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Alıcılar
Vadeli çekler ve alacak senetleri
Ertelenmiş finansman geliri (-)
Şüpheli alacak karşılığı (-)
Toplam
(*)

Detayı Not 32’de açıklanmıştır.

Ticari alacaklar için ayrılan karşılıkla ile ilgili dönem başı ve dönem sonu mutabakatı aşağıda sunulmuştur:

Dönem başı itibariyle bakiye
Dönem içinde iptal edilen karşılık tutarı
Dönem içinde ayrılan karşılık tutarı
Dönem sonu itibariyle bakiye

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
(37.278.250)
(34.266.718)
1.586.918
2.704.987
(3.688.131)
(5.716.519)
(39.379.463)
(37.278.250)

İlişkili taraflara ticari borçlar (*)
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Satıcılar
Vadeli çekler ve borç senetleri brüt tutarı
Ertelenmiş finansman gideri (-)
Toplam
(*)

Detayı Not 32’de açıklanmıştır.
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3.649.618

31.12.2017
1.750.644

18.857.506
1.168.410
(607.970)
23.067.564

18.303.640
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(573.923)
21.016.598
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Not 11 – Diğer Alacak ve Borçlar
31.12.2018

31.12.2017

26.830

4.227.974

İlişkili taraflardan diğer alacaklar(*)
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar

Personelden alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Diğer alacaklar
Kısa vadeli diğer alacaklar

831.694

863.285

1.007.365

261.854

892.818

131.482

2.758.707

5.484.595

İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar

Verilen depozito ve teminatlar
Uzun vadeli diğer alacaklar
(*)

1.269.483

1.087.749

1.269.483

1.087.749

31.12.2018

31.12.2017

86.864

-

Detayı Not 32’de açıklanmıştır.

İlişkili taraflara diğer borçlar (*)
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar

Diğer çeşitli borçlar

1.148.499

160.417

Kısa vadeli diğer borçlar

1.235.363

160.417

31.12.2018

31.12.2017

12.808.970

8.835.165

1.973.895

291.824

789.588

657.617

(*)

Detayı Not 32’de açıklanmıştır.

Not 12 – Stoklar

İlk madde ve malzeme
Yarı mamuller
Mamuller
Emtia

185.731

175.183

Diğer stoklar

82.409

83.059

Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
Toplam

(584.466)

(552.633)

15.256.127

9.490.215

Stok değer düşüklüğü karşılığına ilişkin dönem başı ve dönem sonu mutabakatı aşağıda sunulmuştur:
01.01-31.12.2018

01.01-31.12.2017

(552.633)

(671.500)

Dönem başı itibariyle bakiye
Dönem içinde ayrılan / iptal edilen karşılık
Dönem sonu itibariyle bakiye

(31.833)

118.867

(584.466)

(552.633)

Stok değer düşüklüğü karşılığına ve/veya 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 (31.12.2017: Yoktur).
Stoklar özellikli varlık kapsamında olmadığından, stoklarla ilgili finansman giderleri gelir tablosu ile
ilişkilendirilmekte olup, aktifleştirilmemektedir.
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Not 13 – Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
31.12.2018 ve 31.12.2017 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin hareketler aşağıda sunulmuştur:
01.01-31.12.2018

01.01-31.12.2017

101.429.160

88.603.541

1 Ocak bakiyesi
Girişler

-

-

Çıkışlar

-

(213.487)

-

11.530.353

Transferler (*)
Değer artışları/azalışları
Dönem sonu net kayıtlı değer
(*)

12.941.964

1.508.753

114.371.124

101.429.160

Yatırım amaçlı gayrimenkuller ile maddi duran varlıklar ve stoklar arasında yapılan transferlerdir.

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, çeşitli kuruluşlar tarafından kullanılan bina ve arsalardan oluşmaktadır.
Yatırım amaçlı gayrimenkullerle ilgili finansman giderleri kapsamlı gelir tablosu ile ilişkilendirilmekte olup,
aktifleştirilmemektedir.
Grup, kira gelir elde etmek maksadıyla elinde tuttuğu arazi, arsa ve binalardan önemli büyüklükte olanlar için,
cari dönemde ekspertiz vasıtasıyla değerleme yaptırmış ve ekspertiz raporlarına bağlı olarak değer artışları
hesaplanmıştır. Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri; Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince
değerleme hizmeti veren, gayrimenkul söz konusu gayrimenkulün sınıf ve yeri hakkında güncel bilgisi bulunan ve
SPK tarafından lisanslanmış olan bağımsız uzman(lar) tarafından belirlenmiştir. Değerleme işlemi ile ilgili bilgiler
aşağıda sunulmuştur:

Gayrimenkul

8-10-11-12-13 nolu
Bağımsız Bölümler,
Yenibosna / İstanbul

1896 ada 32 nolu parsel
Kahramanlar- Konak
/ İzmir

1896 ada 35 nolu parsel
Kahramanlar- Konak
/ İzmir

153 nolu parsel Yüreğir
/ Adana

Güncel
ekspertiz
değerleri

67.205.092

12.712.142

14.240.000

275.580

Değer artış/
azalışları
(arsa+
bina, net)

823.473

2.619.382

3.285.000

(28.415)

Değerleme
tarihi

14.01.2019

09.01.2019

08.01.2019

25.12.2018

Değerlemede
kullanılan
yöntemler

Önemli
gözlenemeyen
veriler

Piyasa değeri (emsal
karşılaştırma) yaklaşımı,
nakit akışı (gelir-kira)
yaklaşımı

Tahmin edilmiş gerçeğe
uygun değer artar (azalır)
şayet:
-Beklenen Pazar kira
ödeme büyümesi
Beklenen Pazar kira
yüksekse (azsa)
ödeme büyümesi,
-Benzer gayrimenkullerin
benzer varlıklarda
beklenen emsal
beklenen değer değişimi değerleri yüksekse (azsa)

Piyasa değeri (emsal
karşılaştırma) yaklaşımı,
maliyet değeri yaklaşımı

Gayrimenkulün konum,
özelliklerine ve piyasa
şartlarına göre emsal
değerleri

Tahmini edilmiş gerçeğe
uygun değer artar (azalır)
şayet:
-Benzer gayrimenkullerin
beklenen emsal
değerleri yüksekse (azsa)

Piyasa değeri (emsal
karşılaştırma) yaklaşımı,
maliyet değeri yaklaşımı

Gayrimenkulün konum,
özelliklerine ve piyasa
şartlarına göre emsal
değerleri

Tahmini edilmiş gerçeğe
uygun değer artar (azalır)
şayet:
-Benzer gayrimenkullerin
beklenen emsal
değerleri yüksekse (azsa)

Piyasa değeri (emsal
karşılaştırma) yaklaşımı,
maliyet değeri yaklaşımı

Gayrimenkulün konum,
özelliklerine ve piyasa
şartlarına göre emsal
değerleri

Tahmini edilmiş gerçeğe
uygun değer artar (azalır)
şayet:
-Benzer gayrimenkullerin
beklenen emsal
değerleri yüksekse (azsa)
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Gayrimenkul

1927 ada 187 nolu
parsel Yüreğir/Adana

12553 ada 11 nolu
parsel Kepez /
Antalya

719 ada 28 nolu
parsel Tekkeköy/
Samsun

719 ada 29 nolu
parsel Tekkeköy/
Samsun

602 ada 35 nolu
parsel Taksim /
İstanbul

268 ada 72 nolu
parsel 6,7,8,9,10 nolu
bağımsız bölümler
Merkez / Zonguldak

104 ada 6 nolu parsel
Marmara Ereğlisi /
Tekirdağ

Güncel
ekspertiz
değerleri

572.276

14.530.000

393.675

2.035.000

1.200.000

815.000

157.116

Değer artış/
azalışları
(arsa+bina, net)

87.733

6.530.000

47.675

115.000

-

Değerlemede kullanılan Önemli gözlenemeyen
yöntemler
veriler

Önemli gözlenemeyen
veriler ve gerçeğe uygun
değer ilişkisi

Piyasa değeri (emsal
karşılaştırma) yaklaşımı,
maliyet değeri yaklaşımı

Gayrimenkulün konum,
özelliklerine ve piyasa
şartlarına göre emsal
değerleri

Tahmini edilmiş gerçeğe
uygun değer artar
(azalır) şayet: -Benzer
gayrimenkullerin
beklenen emsal değerleri
yüksekse (azsa)

04.01.2019

Piyasa değeri (emsal
karşılaştırma) yaklaşımı,
maliyet değeri yaklaşımı

Gayrimenkulün konum,
özelliklerine ve piyasa
şartlarına göre emsal
değerleri

Tahmini edilmiş gerçeğe
uygun değer artar
(azalır) şayet: -Benzer
gayrimenkullerin
beklenen emsal değerleri
yüksekse (azsa)

09.01.2019

Piyasa değeri (emsal
karşılaştırma) yaklaşımı,
proje değerlendirme
yaklaşımı

Gayrimenkulün konum,
özelliklerine ve piyasa
şartlarına göre emsal
değerleri

Tahmini edilmiş gerçeğe
uygun değer artar
(azalır) şayet: -Benzer
gayrimenkullerin emsal
değerleri yüksekse (azsa)

Piyasa değeri (emsal
karşılaştırma) yaklaşımı,
direkt kapitilizasyon
yaklaşımı

Beklenen kapitilizasyon
oranı değişimi, benzer
varlıklarda beklenen
değer değişimi

Tahmin edilmiş gerçeğe
uygun değer artar
(azalır) şayet: -Beklenen
kapitilizasyon oranı
yüksekse (azsa) -Benzer
gayrimenkullerin
beklenen emsal değerleri
yüksekse (azsa)

Piyasa değeri (emsal
karşılaştırma) yaklaşımı,
nakit akışı (gelir-kira)
yaklaşımı

Tahmin edilmiş gerçeğe
uygun değer artar (azalır)
şayet: -Beklenen Pazar
kira ödeme büyümesi
Beklenen Pazar kira
yüksekse (azsa) -Benzer
ödeme büyümesi, benzer gayrimenkullerin
varlıklarda beklenen
beklenen emsal değerleri
değer değişimi
yüksekse (azsa)

Piyasa değeri (emsal
karşılaştırma) yaklaşımı

Gayrimenkulün konum,
özelliklerine ve piyasa
şartlarına göre emsal
değerleri

Tahmini edilmiş gerçeğe
uygun değer artar
(azalır) şayet: -Benzer
gayrimenkullerin
beklenen emsal değerleri
yüksekse (azsa)

Piyasa değeri (emsal
karşılaştırma) yaklaşımı

Gayrimenkulün konum,
özelliklerine ve piyasa
şartlarına göre emsal
değerleri

Tahmini edilmiş gerçeğe
uygun değer artar
(azalır) şayet: -Benzer
gayrimenkullerin
beklenen emsal değerleri
yüksekse (azsa)

Değerleme
tarihi

25.12.2018

17.01.2019

23.01.2019

(560.000)

22.116

28.01.2019

04.01.2019

Grup’un finansal kiralama yoluyla aldığı ve hesap dönemi itibariyle borcu devam eden yatırım amaçlı
gayrimenkulleri bulunmamaktadır.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, özellikli varlık kapsamında olmadığından, yatırım amaçlı gayrimenkuller ilgili
finansman giderleri gelir tablosu ile ilişkilendirilmekte olup, aktifleştirilmemektedir.
Grup, cari dönemde yatırım amaçlı gayrimenkullerinden toplam 2.806.610 TL kira geliri (01.01-31.12.2017: 1.863.142
TL) elde etmiş ve 262.808 TL (01.01-31.12.2017: 438.552 TL) işletme giderine katlanmıştır.
Grup’un gayrimenkulleri üzerindeki ipotekler Not 18’de sunulmuştur.
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Not 14 – Maddi Duran Varlıklar
01 Ocak-31 Aralık 2018

Arazi ve
arsalar

Binalar

Tesis,
makine ve
cihazlar

Taşıtlar

Demirbaşlar

Özel
maliyetler
ve diğer
maddi duran
varlıklar

1 Ocak tarihi itibariyle
Maliyet
Birikmiş amortisman
Net kayıtlı değer

10.292.737
10.292.737

4.456.299
(885.955)
3.570.344

90.744.734
(74.950.426)
15.794.308

3.249.125
(2.493.894)
755.231

23.601.802
(22.513.320)
1.088.482

3.527.965
(2.655.792)
872.173

135.872.662
(103.499.387)
32.373.275

Dönem başı net kayıtlı değer
Girişler
Çıkışlar
Değer artışları/azalışları
Cari dönem amortismanı
Dönem sonu net kayıtlı değer

10.292.737
(257.750)
10.034.987

3.570.344
627.421
(66.845)
4.130.920

15.794.308
3.473.971
(73.700)
(3.521.744)
15.672.835

755.231
870.367
(301.253)
1.324.345

1.088.482
360.930
(7.323)
(326.602)
1.115.487

872.173
47.227
(370.351)
549.049

32.373.275
4.752.495
(81.023)
369.671
(4.586.795)
32.827.623

31 Aralık 2018 itibariyle
Maliyet
Birikmiş amortisman
Net kayıtlı değer

10.034.987
10.034.987

5.615.001
(1.484.081)
4.130.920

76.653.633
(60.980.798)
15.672.835

3.954.002
(2.629.657)
1.324.345

2.646.236
(1.530.749)
1.115.487

1.305.387
(756.338)
549.049

100.209.246
(67.381.623)
32.827.623

Toplam

01 Ocak-31 Aralık 2017

Arazi ve
arsalar

Binalar

Tesis,
makine ve
cihazlar

Özel
maliyetler
ve diğer
maddi duran
Taşıtlar Demirbaşlar
varlıklar

1 Ocak tarihi itibariyle
Maliyet
Birikmiş amortisman
Net kayıtlı değer

18.166.752
18.166.752

6.211.825
89.109.274
(1.005.530) (74.360.355)
5.206.295 14.748.919

Dönem başı net kayıtlı değer
Girişler
Çıkışlar
Değer artışları/azalışları
Transferler(*)
Cari dönem amortismanı
Dönem sonu net kayıtlı değer

18.166.752
1.643.162
(9.517.177)
10.292.737

5.206.295
14.748.919
4.745.197
413.239
(1.964.589)
107.457
(84.601) (3.807.265)
3.570.344 15.794.308

641.375
455.066
(7.196)
(334.014)
755.231

31 Aralık 2017 itibariyle
Maliyet
Birikmiş amortisman
Net kayıtlı değer

10.292.737
10.292.737

4.456.299
90.744.734
(885.955) (74.950.426)
3.570.344 15.794.308

3.249.125
(2.493.894)
755.231

(*)

2.819.460
24.135.071
(2.178.085) (23.022.339)
641.375 1.112.732

Yapılmakta
olan
yatırımlar

Toplam

3.188.189
(2.227.198)
960.991

35.206 143.665.777
- (102.793.507)
35.206 40.872.270

1.112.732
451.863
(57.153)
8.482
(427.442)
1.088.482

960.991
242.895
96.881
(428.594)
872.173

35.206 40.872.270
177.614
6.072.635
(64.349)
2.056.401
(212.820) (11.481.766)
(5.081.916)
- 32.373.275

23.601.802
(22.513.320)
1.088.482

3.527.965
(2.655.792)
872.173

- 135.872.662
- (103.499.387)
- 32.373.275

Yatırım amaçlı gayrimenkuller ile maddi duran varlıklar arasında yapılan transferlerdir.
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Arazi, arsa ve binalar için, Şirket, 2018 yılında ekspertiz vasıtasıyla değerleme yaptırmış ve ekspertiz raporlarına
bağlı olarak değer artışları ve değer düşüklükleri hesaplanmıştır. Söz konusu gayrimenkullerin yeniden
değerlenmiş tutarı; Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince değerleme hizmeti veren, gayrimenkul söz konusu
gayrimenkulün sınıf ve yeri hakkında güncel bilgisi bulunan ve SPK tarafından lisanslanmış olan bağımsız
uzman(lar) tarafından belirlenmiştir. Değerleme işlemi ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur:

Gayrimenkul
8-10-12-13 nolu Bağımsız
Bölümler, Yenibosna /
İstanbul

Değer artış/
Güncel
azalışları
ekspertiz (Arsa+Bina, Değerleme
değerleri
net)
tarihi
8.714.908
72.835
14.01.2019

1896 ada 32 nolu parsel
Kahramanlar- Konak /
İzmir

172.858

36.067

153 nolu parsel Yüreğir /
Adana

2.294.420

(213.017)

1927 ada 187 nolu parsel
Yüreğir/Adana

2.982.724

473.786

Önemli
gözlenemeyen
veriler ve ekspertiz
değer ilişkisi
Tahmin edilmiş
ekspertiz değeri
artar (azalır)
şayet: -Beklenen
Pazar kira ödeme
büyümesi yüksekse
(azsa) -Benzer
gayrimenkullerin
beklenen emsal
değerleri yüksekse
(azsa)
09.01.2019 Piyasa değeri
Gayrimenkulün
Tahmini edilmiş
(emsal karşılaştırma) konum, özelliklerine ekspertiz değeri
yaklaşımı, maliyet
ve piyasa şartlarına artar (azalır)
değeri yaklaşımı
göre emsal değerleri şayet: -Benzer
gayrimenkullerin
beklenen emsal
değerleri yüksekse
(azsa)
Gayrimenkulün
Tahmini ekspertiz
25.12.2018 Piyasa değeri
(emsal karşılaştırma) konum, özelliklerine değeri artar (azalır)
yaklaşımı, maliyet
ve piyasa şartlarına şayet: -Benzer
değeri yaklaşımı
göre emsal değerleri gayrimenkullerin
beklenen emsal
değerleri yüksekse
(azsa)
25.12.2018 Piyasa değeri
Gayrimenkulün
Tahmini ekspertiz
(emsal karşılaştırma) konum, özelliklerine değeri artar (azalır)
yaklaşımı, maliyet
ve piyasa şartlarına şayet: -Benzer
değeri yaklaşımı
göre emsal değerleri gayrimenkullerin
beklenen emsal
değerleri yüksekse
(azsa)
Değerlemede
kullanılan
yöntemler
Piyasa değeri
(emsal karşılaştırma)
yaklaşımı, nakit akışı
(gelir-kira) yaklaşımı

Önemli
gözlenemeyen
veriler
Beklenen Pazar kira
ödeme büyümesi,
benzer varlıklarda
beklenen değer
değişimi

Yatırım amaçlı gayrimenkullere transfer edilen gayrimenkullere ilişkin değer artış/azalışı bulunmamaktadır (01.0131.12.2017: 1.118.104 TL).

İhlas Yayın Holding | 2018 Faaliyet Raporu

Daha Fazla Bilgi için, www.ihlasyayinholding.com.tr

155

İ H L A S YAY I N H O L D I N G A . Ş .
31 Aralık 2018 Tarihi İtibariyle Konsolide
Finansal Tablolara Ait Dipnotlar

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

Grup, üretim cihazlarının bir kısmını finansal kiralama sözleşmeleri ile kiralamıştır. Kiralamaların tamamı yasal
kiralama sözleşmelerine dayanmaktadır. Grup’un finansal kiralama yoluyla aldığı tesis, makine ve cihazları aşağıda
sunulmuştur:
2018

2017

1 Ocak tarihi itibariyle
Maliyet

16.366.941

16.204.941

Birikmiş amortisman

(10.868.513)

(9.483.032)

Net kayıtlı değer

5.498.428

6.721.909

5.498.428

6.721.909

Girişler

Dönem başı net kayıtlı değer

-

162.000

Çıkışlar

-

-

(1.440.452)

(1.385.481)

4.057.976

5.498.428

Cari dönem amortismanı
Dönem sonu net kayıtlı değer

Dönem içinde amortisman giderinin 3.813.350 TL (01.01-31.12.2017: 4.138.854 TL) tutarı satışların maliyeti ve
773.445 TL (01.01-31.12.2017: 943.062 TL) tutarı genel yönetim gideri içinde yer almaktadır.
Maddi duran varlıklar, 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’un gayrimenkulleri üzerindeki ipotekler Not 18’de sunulmuştur.
Not 15 – Maddi Olmayan Duran Varlıklar
01 Ocak-31 Aralık 2018

Marka

Haklar

Bilgisayar
yazılımları

Toplam

1 Ocak tarihi itibariyle
Maliyet
Birikmiş itfa
Net kayıtlı değer
Dönem başı net kayıtlı değer

50.294.433

3.798.104

3.305.097

57.397.634

-

(3.476.255)

(2.714.102)

(6.190.357)

50.294.433

321.849

590.995

51.207.277
51.207.277

50.294.433

321.849

590.995

Girişler

-

-

70.958

70.958

Çıkışlar

-

(321.627)

-

(321.627)
(7.939.168)

Değer artışları/azalışları
Cari dönem itfa
Dönem sonu net kayıtlı değer

(7.939.168)

-

-

-

(222)

(275.863)

(276.085)

42.355.265

-

386.090

42.741.355

42.355.264

-

1.204.017

43.559.281

-

-

(817.926)

(817.926)

42.355.264

-

386.091

42.741.355

31 Aralık 2018 itibariyle
Maliyet
Birikmiş itfa
Net kayıtlı değer
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01 Ocak-31 Aralık 2017

Marka

Haklar

Bilgisayar
yazılımları

Toplam

1 Ocak tarihi itibariyle
Maliyet
Birikmiş itfa
Net kayıtlı değer

50.813.771
50.813.771

3.812.972
(3.415.572)
397.400

2.992.174
(2.482.318)
509.856

57.618.917
(5.897.890)
51.721.027

Dönem başı net kayıtlı değer
Girişler
Çıkışlar
Değer artışları/azalışları
Cari dönem itfa
Dönem sonu net kayıtlı değer

50.813.771
(519.338)
50.294.433

397.400
1.957
(11.684)
(65.824)
321.849

509.856
312.923
(231.784)
590.995

51.721.027
314.880
(11.684)
(519.338)
(297.608)
51.207.277

31 Aralık 2017 itibariyle
Maliyet
Birikmiş itfa
Net kayıtlı değer

50.294.433
50.294.433

3.798.104
(3.476.255)
321.849

3.305.097
(2.714.102)
590.995

57.397.634
(6.190.357)
51.207.277

Dönem içinde itfa giderinin 276.084 TL (01.01-31.12.2017: 297.608 TL) tutarı genel yönetim gideri içinde yer
almaktadır.
31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Grup, maddi olmayan duran varlıklarında değer düşüklüğü testi yapmış olup, sınırsız
faydalı ömürlere sahip olan maddi olmayan duran varlıklarda değer düşüklük karşılığı ortaya çıkmıştır. Marka
değerinin sınırsız faydalı ömre sahip olup olmadığının değerlendirilmesinde, süreklilik kavramı dikkate alınmıştır.
Bir değerleme şirketi tarafından değer düşüklük testine tabi tutulmuş olan Grup firmalarından İhlas Gazetecilik’in
sahip olduğu ve çıkardığı gazetenin markası olarak kullandığı “Türkiye” markasının değerleme raporuna ilişkin özet
bilgiler ile varsayım ve yöntemler aşağıda sunulmuştur:
- Marka değerlemesinde makroekonomik faktörler (ekonomik göstergeler (gayrisafi milli hasıla, enflasyon
oranları), medya ve matbaacılık sektörüne ait veriler (gazete tirajları, reklam gelirleri vs.) ile finansal tablo verileri
ve projeksiyonlar dikkate alınmıştır.
- Marka değer düşüklüğü çalışması Grup yönetimi tarafından yapılmıştır.
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Değerleme çalışmasında kullanım değeri esas alınmış olup, kullanılan başlıca varsayımlar aşağıda sunulmuştur:
- Türkiye Gazetesi’ne ait marka ve isim haklarının Pazar değeri, Fiyat Primi Analizi Yöntemi yoluyla hesaplanmıştır.
- “Türkiye” markası ve isim haklarının değer tespitinde kullanılan fiyat priminin hesaplanmasında, gelirlerin yapısı
gereği, hem tiraj ve reklam gelirlerinde hem de baskı gelirlerinde gözlemlenen fiyat primleri dikkate alınmıştır.
- Tiraj gelirlerindeki fiyat primi ile baskı gelirlerindeki fiyat priminin belirlenmesinde Türkiye gazetesi ile benzer
yapıda kitlelere ulaşan markalar kullanılmıştır.
- Tiraj gelirlerinin ortalama %18 oranında fiyat primi olduğu, baskı gelirlerinin ise fiyat primi oluşturmadığı kabul
edilmiştir.
- Ülke risk primi olarak %5, risksiz faiz oranı %16, pazar risk primi olarak da %11 alınmıştır.
- Türkiye gazetesi ve reklam satışlarının büyüme oranı olarak ortalama % 10 alınmıştır.
- Nihai dönem büyüme oranı olarak %8 alınmıştır.
- Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti olarak ortalama %25 kullanılmıştır.
“Türkiye” markasının dönem başı ve dönem sonu mutabakatına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:
01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
50.294.433
50.813.771
(7.939.168)
(519.338)
42.355.265
50.294.433

Dönem başı itibarıyla bakiye
Dönem içinde ayrılan karşılık
Dönem sonu itibarıyla bakiye
Not 16 – Şerefiye

Şerefiyenin 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle hareket tablosu aşağıda sunulmuştur:

Dönem başı itibarıyla bakiye
Dönem içinde oluşan değer düşüklüğü karşılığı
Dönem sonu itibarıyla bakiye

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
1.353.368
(1.353.368)
-

Not 17 – Devlet Teşvik ve Yardımları
Yoktur (01.01-31.12.2017: Yoktur).
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Not 18 – Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler, Taahhütler
a) Grup tarafından verilen teminat, ipotek ve rehinler:
Grup’un teminat, rehin, ipotek ve kefalet (“TRİK”) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıda sunulmuştur:

Grup Tarafından Verilen TRİK’ler

USD
Bakiyesi

AVRO
Bakiyesi

TL
TOPLAM
Bakiyesi (TL Cinsinden)

(31.12.2018)
A. Ana ortaklığın kendi tüzel kişiliği lehine verdiği
TRİK’lerin toplam tutarı

-

-

5.900.000

5.900.000

B. i. Ana ortaklığın tam konsolidasyona dahil edilen bağlı
ortaklıklar lehine verdiği TRİK’lerin toplam tutarı

258.345

132.441

19.221.156

21.378.637

B. ii. Tam konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkların
kendi lehine ve birbirleri lehine verdikleri TRİK’lerin
toplam tutarı

464.680

-

109.557.014

112.001.649

C. Grup’un olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi
amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla
verdiği TRİK’lerin toplam tutarı
D. Diğer verilen TRİK’lerin toplam tutarı

i. Grup’un ana ortak lehine verdiği TRİK’lerin toplam
tutarı
ii. Grup’un B ve C maddeleri kapsamına girmeyen
diğer grup şirketleri lehine verdiği TRİK’lerin toplam
tutarı
iii. Grup’un C maddesi kapsamına girmeyen 3.kişiler
lehine verdiği TRİK’ler toplamı
Toplam

-

-

-

-

7.000.000

-

43.997.180

80.823.480

7.000.000

-

43.997.180

80.823.480

-

-

-

-

-

-

-

7.723.025

132.441 178.675.350 220.103.766

Grup’un özkaynak toplamı

232.116.430

Grup’un verdiği diğer TRİK’lerin Grup’un
özkaynaklarına oranı
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Grup Tarafından Verilen TRİK’ler

USD
Bakiyesi

AVRO
Bakiyesi

TL
TOPLAM
Bakiyesi (TL Cinsinden)

-

-

5.900.000

5.900.000

131.875

310.995

1.445.548

3.347.265

796.702

-

70.178.039

73.183.119

(31.12.2017)
A. Ana ortaklığın kendi tüzel kişiliği lehine verdiği
TRİK’lerin toplam tutarı
B. i. Ana ortaklığın tam konsolidasyona dahil edilen bağlı
ortaklıklar lehine verdiği TRİK’lerin toplam tutarı
B. ii. Tam konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkların
kendi lehine ve birbirleri lehine verdikleri TRİK’lerin
toplam tutarı
C. Grup’un olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi
amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla
verdiği TRİK’lerin toplam tutarı
D. Diğer verilen TRİK’lerin toplam tutarı

i. Grup’un ana ortak lehine verdiği TRİK’lerin toplam
tutarı
ii. Grup’un B ve C maddeleri kapsamına girmeyen
diğer grup şirketleri lehine verdiği TRİK’lerin toplam
tutarı
iii. Grup’un C maddesi kapsamına girmeyen 3.kişiler
lehine verdiği TRİK’ler toplamı
Toplam

-

-

-

-

7.100.000

-

43.997.180

70.777.670

7.100.000

-

43.997.180

70.777.670

-

-

-

-

-

-

-

8.028.577

310.995 121.520.766 153.208.054

Grup’un özkaynak toplamı

239.781.308

Grup’un verdiği diğer TRİK’lerin Grup’un
özkaynaklarına oranı

% 30

Yukarıdaki TRİK tablosunda sunulan koşullu varlık, yükümlülük ve taahhütlere ilişkin açıklamasına ihtiyaç duyulan
detaylar aşağıda sunulmuştur:
Ana ortak, sahip olduğu İhlas Gazetecilik A.Ş. hisselerinden 8.500.000 TL nominal değerli payını Büyük
Mükellefler Vergi Dairesi’ne azami kefalet tutarı 5.900.000 TL olarak teminat olarak vermiştir. Ana ortak, İhlas
Gazetecilik A.Ş.’de sahip olduğu hisselerinin nominal 31.000.000 TL’lik kısmını (borsa rayici: 18.910.000 TL) rehin
olarak vermiştir (ana ortaklığın tam konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklar lehine verdiği TRİK'ler olarak
sınıflandırılmıştır).
Grup’un gayrimenkullerin üzerindeki rehin, kısıtlama veya ipoteklerin toplam tutarları 153.381.100 TL ve 7.000.000
USD’dir (31.12.2017: 113.381.100 TL, 7.000.000 USD).
Grup’un alacakları için almış olduğu teminat senetleri, çekleri ve ipotek tutarları 1.874.728 TL (31.12.2017: 1.238.600
TL)’dir.
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b) Grup ile ilgili önemli dava ve icralara ait özet bilgiler aşağıda sunulmuştur:
31.12.2018
691.560
11.966.281
2.625.819
1.075.265

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

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.
c) Grup’un 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle dava karşılıklarına ve diğer borç karşılıklarına ilişkin
detay aşağıda sunulmuştur:

Dava karşılıkları
Diğer kısa vadeli karşılıklar
Dava karşılıkları
Diğer uzun vadeli karşılıklar

31.12.2018
1.460.015
1.460.015

31.12.2017
1.485.869
1.485.869

378.705
378.705

378.705
378.705

Grup’un 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle aleyhteki davalarına ayrılan karşılıklarla ilgili hareket
bilgisi aşağıda sunulmuştur:

Dönem başı itibarıyla bakiye
İlave karşılık
Karşılık iptali
Dönem sonu itibarıyla bakiye

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
1.864.574
2.763.992
66.217
124.968
(92.071)
(1.024.386)
1.838.720
1.864.574

d) Raporlama dönemi itibarıyla iptal edilemeyen faaliyet kiralamaları kapsamında gelecekte yapılacak asgari kira
ödemelerinin 1 yıldan az olanları 75.525 TL, 21.320 AVRO; 1 yıldan fazla ve 5 yıldan az olanları 22.503 AVRO’dur.
Grup, raporlama döneminde faaliyet kiralamasından doğmuş olan 34.657 ve 20.287 AVRO’luk kira giderini
kapsamlı gelir tablosunda giderleştirmiştir.
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Not 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar

Kullanılmamış izin karşılığı
Kısa vadeli çalışanlara sağl. fayd. ilişkin karşılıklar

31.12.2018
1.847.893
1.847.893

31.12.2017
489.938
489.938

Kıdem tazminatı karşılığı
Uzun vadeli çalışanlara sağl. fayd. ilişkin karşılıklar

19.947.504
19.947.504

17.804.478
17.804.478

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 eşit olup, bu miktar 31 Aralık 2018 tarihi
itibarıyla, tam 5.434 TL (31.12 2017: 4.732 TL) ile sınırlandırılmıştır.
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.
Kıdem tazminatı karşılığı, Grup’un çalışanlarının emekliliğinden doğacak gelecekteki olası yükümlülüğünün,
bilanço tarihindeki değerinin tahmini ile hesaplanmıştır.
TMS 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:

İskonto oranı
Kıdem tazminatı yükümlülüğü ödenmeme oranı (ortalama)

31.12.2018
%4,95
%18

31.12.2017
%3,72
%14

Kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasındaki temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının
enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı, enflasyonun beklenen etkilerinden
arındırılmış gerçek oranı gösterir. Grup’un kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir
düzenlendiği için, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olan tam 6.017 TL tavan tutarı (01.01.2018: 5.002 TL)
üzerinden hesaplanmaktadır.

İhlas Yayın Holding | 2018 Faaliyet Raporu

FİNANSAL BİLGİLER

162

İ H L A S YAY I N H O L D I N G A . Ş .
31 Aralık 2018 Tarihi İtibariyle Konsolide
Finansal Tablolara Ait Dipnotlar

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

Kıdem tazminatı karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıda sunulmuştur:

Dönem başı itibarıyla bakiye
Ödemeler
Aktüeryal kazanç/kayıp
Dönem içinde ayrılan/iptal edilen karşılık
Dönem sonu itibarıyla bakiye

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
17.804.478
17.618.604
(1.747.219)
(2.874.346)
278.877
(784.965)
3.611.368
3.845.185
19.947.504
17.804.478

Personele borçlar (*)
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalara ilişkin borçlar
(*)

31.12.2018
5.964.339
1.453.641
7.417.980

31.12.2017
5.930.470
2.772.650
8.703.120

Bu tutarın 938.515 TL’sinin vadesi geçmiş durumdadır (31.12.2017: 476.886 TL).

Not 20 – Emeklilik Planları
Not 19’da açıklanan yasal düzenlemeler haricinde emeklilik taahhütleri için herhangi bir düzenleme yoktur.
Not 21 – Peşin Ödenmiş Giderler ve Ertelenmiş Gelirler

İş avansları
İlişkili olmayan taraflara verilen sipariş avansları
İlişkili taraflara verilen sipariş avansları
Gelecek aylara ait giderler
Personel avansları
Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler
Gelecek yıllara ait giderler
Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler

İlişkili olmayan taraflardan alınan sipariş avansları
İlişkili taraflardan alınan avanslar
Gelecek aylara ait gelirler
Kısa vadeli ertelenmiş gelirler
Uzun vadeli ertelenmiş gelirler
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31.12.2018
3.071.132
2.062.936
1.637.495
232.150
1.646
7.005.359

31.12.2017
4.844.947
2.082.294
1.391.836
1.324.340
31.425
9.674.842

756.856
756.856

467.660
467.660

31.12.2018
3.775.825
1.265.574
547.697
5.589.096

31.12.2017
3.698.160

-

-

846.084
4.544.244
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Not 22 – Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31.12.2018
169.094
169.094

31.12.2017
96.731
96.731

Devreden KDV
Diğer
Diğer dönen varlıklar
Diğer duran varlıklar

31.12.2018
251.670
251.670
-

31.12.2017
190.321
11.245
201.566
-

Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler
Kamuya olan vadesi geçmiş ertelenmiş borçlar
Diğer
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

31.12.2018
2.622.856
20.631.539
23.254.395

31.12.2017
2.997.955
16.907.762
10.133
19.915.850

Kamuya olan vadesi geçmiş ertelenmiş borçlar
Diğer uzun vadeli yükümlülükler

2.426.749
2.426.749

9.470.193
9.470.193

Peşin ödenmiş vergi alacakları
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Not 23 – Diğer Varlık ve Yükümlülükler

Not 24 – Özkaynaklar
A. Ödenmiş Sermaye
Şirket’in onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL kayıtlı nominal bedeldeki paylardan oluşmaktadır.
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL’dir.
31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle Şirket’in onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi ve sermaye yapısı
aşağıda sunulmuştur:

Adı/Ünvanı
İhlas Holding A.Ş.
Halka Açık Kısım
Ahmet Mücahid Ören
Ayşe Dilvin Ören
Toplam
Sermaye düzeltmesi
farkları
Toplam

31.12.2018
Pay Oranı %
Pay Tutarı (TL)
49,71
99.417.614
48,19
96.382.386
1,85
3.700.000
0,25
500.000
100,00
200.000.000

31.12.2017
Pay Oranı %
Pay Tutarı (TL)
49,71
99.417.614
48,19
96.382.386
1,85
3.700.000
0,25
500.000
100,00
200.000.000

22.039.497
222.039.497

22.039.497
222.039.497
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B. Kardan 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 karın %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.
31.12.2018
148.394
6.379.871
6.528.265

Yasal yedekler
Özel yedekler(*)
Toplam

31.12.2017
155.139
6.449.004
6.604.143

(*)
Bu tutar, 5811 Sayılı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkındaki Kanun kapsamında ödenen vergilerin karşılanması
amacıyla ortaklar tarafından Grup firmalarına ödenen sermaye yedeklerinden ve Türk Ticaret Kanunu’na göre bazı Grup
firmalarının sermayesini yitirmemesi amacıyla ortakları tarafından ilgili firmalara ödenen sermaye yedeklerinden oluşmaktadır.

C. Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler/Giderler
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler/giderler, maddi duran varlıklar
yeniden değ. Artışları ile emeklilik planlarından aktüeryal kazanç/kayıp fonundan oluşmaktadır.
i. Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları/azalışları
Maddi duran varlıklar değer artış fonu, Grup’un maddi duran varlıklar ile önceki dönemlerde maddi duran
varlık olarak muhasebeleştirilmiş olanlardan yatırım amaçlı gayrimenkule transfer edilenlerin ilk transfer
esnasında oluşan gerçeğe uygun değerlerinin maliyet değerlerine göre değişmeleri nedeniyle oluşmakta olup,
ertelenen vergi etkisi de yansıtıldıktan sonra net değerleri üzerinden sunulmaktadır. Maddi duran varlıkların
yeniden değerlenmesi sonucunda oluşan 6.491.445 TL tutarındaki değer artış fonu özkaynaklar altında
muhasebeleştirilmiştir (31.12.2017: 8.511.718 TL).
ii. Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/kayıpları
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/kayıpları, Grup’un kıdem tazminatı karşılığının
hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlarından kaynaklanmakta olup, ertelenen vergi etkisi de
yansıtıldıktan sonra net değerleri üzerinden diğer kapsamlı gelir tablosunda sunulmaktadır. Aktüeryal
varsayımlardan dolayı ortaya çıkan yeniden ölçüm kazanç/kaybı 43.746 TL olup, özkaynaklar altında
muhasebeleştirilmiştir (31.12.2017: 990.678 TL).
D. Diğer Yedekler
Diğer yedekler, Grup’un bağlı ortaklıklarıyla yapılan işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Bağlı ortaklıklarla yapılan
işlemler sonucunda oluşan tutar 42.721.200 TL olup, özkaynaklar altında muhasebeleştirilmiştir (31.12.2017:
32.334.094 TL).
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E. Kar Payı Dağıtımı
Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1
no’lu Kar Payı Tebliği’ne göre yaparlar. Ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım
politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu
tebliğ kapsamında, asgari bir dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kar dağıtım
politikalarında belirlenen şekilde kar payı öderler. Ayrıca, kar paylarının eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde
ödenebilecektir ve ara dönem finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden nakden kar payı avansı dağıtabilecektir.
TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri
için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa
senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay
dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere
kardan pay dağıtılamaz.
Şirket’in, geçmiş yıl zararlarından dolayı, 01 Ocak – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin her hangi bir kar dağıtımı
söz konusu değildir.
F. Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla finansal durum tablosunda yer alan “kontrol gücü olmayan paylar” kalemi içinde
118.565.208 TL (31.12.2017: 105.675.424TL) sınıflandırılmıştır. Bağlı ortaklıkların net dönem karlarından veya
zararlarından ana ortaklığın doğrudan ve/veya dolaylı kontrolü dışında kalan paylara isabet eden kısımlar,
kapsamlı gelir tablosunda yer alan “kontrol gücü olmayan paylar” kalemi içinde 2.070.025 TL (01.01-31.12.2017:
135.015 TL) sınıflandırılmıştır.
Not 25 – Hasılat ve Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar

Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Diğer satışlar
Satış indirimleri (-)
Hasılat

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
210.501.995
166.140.824
22.318.574
13.723.820
397.009
995.563
(19.049.488)
(7.798.634)
214.168.090
173.061.573

Satışların maliyeti (-)
Brüt satış karı

(184.024.954)
30.143.136

(153.999.310)
19.062.263

01.01-31.12.2018 ve 01.01-31.12.2017 dönemleri itibariyle hasılatın ölçüm zamanına ilişkin detayı aşağıda
sunulmuştur:

Anlık gelirler
Zamana yayılan gelirler
Hasılat

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
126.698.120
106.816.412
87.469.970
66.245.161
214.168.090
173.061.573
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01.01-31.12.2018 ve 01.01-31.12.2017 dönemleri itibariyle satışların maliyetinin niteliklerine göre detayı aşağıda
sunulmuştur:

Direkt ve endirekt malzeme maliyeti
Çalışanlara sağlanan faydalar
Kiralama ve yayın iletim giderleri
Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler
Satılan ticari mallar maliyeti
Amortisman ve itfa giderleri
Seyahat, ulaşım ve konaklama giderleri
Tamir, bakım, onarım ve sigorta giderleri
Vergi, resim ve harçlar
Diğer
Satışların maliyeti

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
(72.907.220)
(56.432.976)
(52.757.687)
(50.460.055)
(18.582.534)
(13.285.942)
(12.458.086)
(11.361.065)
(4.554.215)
(2.582.544)
(3.787.994)
(4.133.504)
(3.191.778)
(2.712.224)
(2.092.196)
(2.103.871)
(523.494)
(417.282)
(13.169.750)
(10.509.847)
(184.024.954)
(153.999.310)

Not 26 – Faaliyet Giderleri
01.01-31.12.2018 ve 01.01-31.12.2017 dönemleri itibariyle faaliyet giderlerinin ana kalemler itibarıyla detayı aşağıda
sunulmuştur:
01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
(12.938.815)
(12.592.134)
(34.979.252)
(32.510.402)
(47.918.067)
(45.102.536)

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Faaliyet giderleri toplamı

01.01-31.12.2018 ve 01.01-31.12.2017 dönemleri itibariyle faaliyet giderlerinin niteliklerine göre detayı aşağıda
sunulmuştur:

Piyasa araştırma ve organizasyon giderleri
Personel giderleri
Promosyon giderleri
İlan komisyon ve prim giderleri
Dağıtım, nakliye ve posta giderleri
Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler
Reklam, ilan ve sponsorluk giderleri
Kira giderleri
Diğer
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
(4.147.342)
(3.473.231)
(3.250.285)
(3.447.034)
(1.632.517)
(716.595)
(1.359.301)
(1.637.405)
(1.348.638)
(1.295.048)
(631.267)
(683.195)
(324.178)
(1.108.237)
(201.898)
(174.148)
(43.389)
(57.241)
(12.938.815)
(12.592.134)
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Personel giderleri
Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler
Şüpheli ticari alacak karşılık giderleri
Kira giderleri
Amortisman ve itfa giderleri
Danışmanlık, denetim ve müşavirlik gideri
Seyahat, ulaştırma ve konaklama giderleri
Bakım ve sigorta giderleri
Vergi, resim ve harçlar, tapu, aidat, noter ve mahkeme masrafları
Diğer
Genel yönetim giderleri

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
(18.668.708)
(15.645.515)
(4.712.358)
(3.603.036)
(3.688.131)
(5.716.519)
(2.166.557)
(1.666.800)
(1.049.529)
(1.240.670)
(1.001.861)
(952.784)
(993.887)
(1.343.258)
(1.024.377)
(1.043.886)
(825.611)
(653.981)
(848.233)
(643.953)
(34.979.252)
(32.510.402)

Faaliyet giderleri içerisinde yer alan personel giderlerinin detayı aşağıda sunulmuştur:
01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
(15.201.430)
(13.506.994)
(4.346.808)
(3.643.890)
(2.370.755)
(1.941.665)
(21.918.993)
(19.092.549)

Brüt ücret giderleri
Sosyal güvenlik kesintileri
Diğer
Toplam
Not 27 – Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler ve Giderler

01.01-31.12.2018 ve 01.01-31.12.2017 dönemleri itibariyle esas faaliyetlerden diğer gelir/giderlerin detayı aşağıda
sunulmuştur:

Kambiyo karları(*)
Kira gelirleri
Vade farkı gelirleri(*)
Konusu kalmayan karşılıklar
Şüpheli ticari alacak karşılığı iptali
Diğer karşılıkların iptali
Diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer gelirler

Kambiyo zararları(*)
Vade farkı giderleri(*)
Komisyon giderleri
Karşılık giderleri
Diğer giderler
Esas faaliyetlerden diğer giderler
(*)

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
6.404.684
3.413.365
2.806.610
5.752.384
1.839.849
14.298.953

1.586.918
1.877.462
1.541.005
16.056.528

2.704.987
2.575.145
1.439.033
30.183.867

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
(9.617.410)
(4.084.469)
(4.355.636)
(3.676.360)
(1.189.331)
(1.283.572)
(90.072)
(124.968)
(3.325.934)
(1.905.166)
(18.578.383)
(11.074.535)

Ticari işlemlerle ilgilidir.
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Not 28 – Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler ve Giderler
01.01-31.12.2018 ve 01.01-31.12.2017 dönemleri itibariyle yatırım faaliyetlerinden gelir/giderlerin detayı aşağıda
sunulmuştur:

Yatırım amaçlı ve maddi duran varlık değer artış geliri
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkuller satış karı
Finansal yatırım satış karı
Yatırım faaliyetlerinden gelirler

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
16.097.141
2.704.648
91.653
255.032
1.455
16.188.794
2.961.135

Maddi ve maddi olmayan duran varlık değer azalış gideri
Yatırım amaçlı ve maddi duran varlık değer azalış gideri
Satış amaçlı elde tutulan duran varlık satış zararı
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkuller satış zararı
Şerefiye değer düşüklük karşılığı
Yatırım faaliyetlerinden giderler

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
(8.111.125)
(519.339)
(2.021.306)
(1.141.927)
(17.116)
(11.407)
(68.554)
(1.353.368)
(10.480.948)
(3.083.188)

Not 29 – Finansman Gelirleri ve Giderleri
01.01-31.12.2018 ve 01.01-31.12.2017 dönemleri itibariyle finansman gelir/giderlerinin detayı aşağıda sunulmuştur:

Kambiyo karları
Faiz gelirleri
Finansman gelirleri

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
1.632.937
884.140
2.045.840
1.324.415
3.678.777
2.208.555

Kambiyo zararları
Faiz giderleri
Finansman giderleri

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
(2.003.870)
(1.311.072)
(2.139.476)
(2.015.122)
(4.143.346)
(3.326.194)
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Not 30 – Vergi Varlık ve Yükümlülükleri
A. Cari Dönem Vergi Varlık ve Yükümlülükleri
Kurumlar vergisi oranı %22’dir. Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar
ile Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kar payları (temettüler) stopaja tabi değildir. Bunların dışında yapılan
temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar 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.
Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan gayrimenkullerin %50’lik 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 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle vergi giderlerinin ana bileşenleri aşağıda sunulmuştur:
31.12.2018
-

Cari dönem vergi karşılıkları
Peşin ödenmiş vergiler (-)
Dönem karı vergi yükümlülüğü

31.12.2017
-

Yürürlükteki vergi düzenlemeleri, ana ortaklığın konsolide finansal tabloları üzerinden vergi beyannamesi
vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, tam
konsolidasyon kapsamına alınan tüm şirketler için ayrı ayrı hesaplanmıştır.
01 Ocak – 31 Aralık 2018 ve 01 Ocak – 31 Aralık 2017 dönemleri itibariyle kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan vergi
giderlerinin ana bileşenleri aşağıda sunulmuştur:

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

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
2.829.214
(1.066.475)
2.829.214
(1.066.475)
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31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle Grup’un vergi geliri/gideri mutabakatı aşağıda sunulmuştur:

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar/(zarar)
Hesaplanan vergi gelir/gideri
Vergi etkisi:
Kanunen kabul edilmeyen giderler ve üzerinden vergi
hesaplanmayan farkların etkisi
Vergiye konu olmayan gelirler
Diğer düzeltmelerin etkisi
Toplam vergi geliri / (gideri)

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
(15.053.509)
(8.170.633)
3.311.772
1.634.127

240.956
(1.569.045)
845.531
2.829.214

632.893
(1.138.885)
(2.194.610)
(1.066.475)

B. Ertelenmiş Vergi Varlık ve Yükümlülükleri
Grup, ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin TMS ve yasal finansal tabloları
arasındaki farklı değerlendirilmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak
hesaplamaktadır. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, TMS ve vergi kanunlarına göre değişik
raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden kaynaklanmaktadır.
Kurumlar vergisi oranı 2018 yılı için %22’dir (31.12.2017: %20). 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
kapsamında 2018, 2019 ve 2020 yılları için kurumlar vergisi oranı %20’den %22’ye çıkarılmıştır. Bundan dolayı 2018,
2019 ve 2020 yıllarında tersine dönmesi beklenen geçici zamanlama farkları üzerinden %22, 2021 ve sonrasında
tersine dönmesi beklenen geçici zamanlama farkları üzerinden ise %20 kullanılmıştır.
31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin
yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıda sunulmuştur:
Vergilendirilebilir
geçici farklar

Maddi ve maddi olmayan
duran varlıklar ve yatırım
amaçlı gayrimenkuller
Çalışanlara sağlanan faydalara
ilişkin karşılıklar
Stok değer düşüklüğü karşılığı
Şüpheli alacak karşılığı
Reeskont/itfa düzeltmelerinin
etkisi
İş avansı ve gelecek aylara ait
giderler
Dava karşılıkları
İndirilmemiş mali zararlar
Diğer
Ertelenmiş vergi
yükümlülükleri, net

Ertelenmiş vergi varlıkları/
(yükümlülükleri)

Gelir tablosu ve diğer
kapsamlı gelir
01.0101.0131.12.2018 31.12.2017

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2017

(61.244.467)

(59.783.629)

(12.248.894)

(11.956.726)

(292.168)

(763.822)

21.795.396
584.466
23.961.963

18.294.416
552.633
23.349.196

4.465.926
125.558
4.847.716

3.804.622
118.555
4.726.617

661.304
7.003
121.099

280.901
(15.745)
(113.001)

5.785.939

5.466.100

1.306.986

1.208.998

97.988

30.135

37.989
1.838.720
21.309.761
170.991

375.031
1.864.574
15.129.928
(104.521)

8.358
396.945
4.309.092
34.199

82.507
402.633
2.912.303
(22.996)

(74.149)
(5.688)
1.396.789
57.195

(1.677.692)
(150.166)
1.143.086
106.229

14.240.758

5.143.728

3.245.886

1.276.513

1.969.373

(1.160.075)
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Net ertelenmiş vergi varlıkları hareket tablosu aşağıda sunulmuştur:

Dönem başı itibarıyla bakiye
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
Diğer kapsamlı gelir tablosu ile ilişkilendirilen ertelenmiş vergi geliri/
(gideri)
Dönem sonu itibarıyla bakiye

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
1.276.513
2.436.588
2.829.214
(1.066.475)
(859.841)
3.245.886

(93.600)
1.276.513

Grup, 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıla ait TMS uyarınca hazırlanan konsolide finansal tablolarında
21.309.761 TL (31.12.2017: 15.129.928 TL) tutarındaki mahsup edilebilecek mali zararlar için ertelenmiş vergi varlığı
hesaplamıştır. Söz konusu mali zararların 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle vadeleri aşağıda
sunulmuştur:
Zaman aşım yılı
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Toplam mali zarar

31.12.2018
331.200
231.088
1.632.427
2.808.063
16.306.983
21.309.761

31.12.2017
894.302
1.655.999
876.881
3.339.405
8.363.341
15.129.928

Ertelenen vergi varlıkları tüm indirilebilir geçici farklar için yararlanılabilecek düzeyde mali karın oluşması
muhtemel olduğu ölçüde kayıtlara yansıtılır. Grup’un 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle ertelenen vergi varlığı
hesaplanmayan ancak takip eden dönemlerde tekrar gözden geçirilecek olan mahsup edilebilecek mali zararlar
14.945.076 TL (31.12.2017: 6.894.835 TL) olup vadeleri aşağıda sunulmuştur:
Zaman aşım yılı
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Toplam mali zarar

31.12.2018
1.324.798
444.234
149.102
1.254.221
11.772.721
14.945.076
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Not 31 – Pay Başına Kazanç
Grup’un 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle hisselerinin ağırlıklı ortalaması ve birim hisse başına kar
hesaplaması aşağıda sunulmuştur:

Dönem karı/(zararı)
Kontrol gücü olmayan paylara ait net dönem karı/(zararı)
Ana ortaklığa ait net dönem karı/(zararı)
Beheri 1 TL olan nominal değerli payların ağırlıklı ortalama adedi
Pay başına kazanç/(kayıp) (TL)
Ana ortaklığa ait pay başına kazanç/(kayıp) (TL)

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
(12.224.295)
(9.237.108)
(2.264.544)
(986.606)
(9.959.751)
(8.250.502)
200.000.000
200.000.000
(0,061)
(0,046)
(0,050)
(0,041)

Grup’un dönem başı ve dönem sonunda bulunan paylarının sayısının mutabakatı aşağıda sunulmuştur:
31.12.2018
200.000.000
200.000.000

Dönem başı ağırlıklı pay adedi
Dönem sonu ağırlıklı pay adedi

31.12.2017
200.000.000
200.000.000

Grup’un sulandırma etkisi olan potansiyel adi hisse senetlerinin olmamasından dolayı sulandırılmış pay başına
kazanç hesaplanmamıştır (01.01-31.12.2017: Yoktur).
Cari dönemde tahakkuk eden temettü yoktur (01.01-31.12.2017: Yoktur).
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Not 32 – 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 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle mevcut hesap bakiyeleri
aşağıda sunulmuştur (net defter değerleri):

İhlas Pazarlama A.Ş.
İhlas Holding A.Ş.
İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.
Net İletişim Teknoloji A.Ş.
İhlas Ev Aletleri İmalat San.Tic.A.Ş.
Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri A.Ş.
İhlas Motor A.Ş.
Diğer
Ortaklardan ve ortaklarla ilişkili taraflardan alacaklar

31.12.2018
3.106.316
1.728.866
1.436.061
493.421
65.832
52.510
25.969
139.393
7.048.368

31.12.2017
4.859.877
2.324.818
236.877
6.372
274.427
17.961
134.781
7.855.113

İlişkili taraflardan olan alacakların ticari boyut sınırlarını aşanlarına adat yürütülerek faiz tahakkuku yapılmaktadır.

İhlas Holding A.Ş.
İhlas Ev Aletleri İmalat San.Tic.A.Ş.
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş.
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.
KPT Lojistik Taşımacılık Tur. Rek. Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.
İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Tic. A.Ş.
İhlas Net A.Ş
İhlas Motor A.Ş.
İhlas Pazarlama A.Ş.
Diğer
Ortaklara ve ortaklarla ilişkili taraflara borçlar
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31.12.2018
26.830
26.830

31.12.2017
4.227.974
4.227.974

86.864
86.864

-

Net İletişim Teknoloji A.Ş.
İhlas Holding A.Ş.
İhlas Pazarlama A.Ş.
Diğer
Verilen sipariş avansları

31.12.2018
1.406.038
224.500
6.957
1.637.495

31.12.2017
1.341.735
50.101

İHA GMBH Almanya
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.
Alınan sipariş avansları

31.12.2018
983.574
282.000
1.265.574

31.12.2017
-

İhlas Holding A.Ş.(*)
Diğer
Diğer alacaklar
Gerçek kişiler
Diğer borçlar
(*)

Finansal nitelikli bir alacaktır.

1.391.836

B. Grup’un, 1 Ocak - 31 Aralık 2018 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2017 dönemlerinde ortakları ve ortakları üzerinden dolaylı
sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle yaptığı satış ve alışları (vade farkları dahil):
Mal-hizmet ve reklam satışları
İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.
Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri A.Ş.
İhlas Holding A.Ş.
İhlas Pazarlama A.Ş.
İHA Gmbh Almanya
İhlas Ev Aletleri İmalat San.Tic.A.Ş.
Kuzuluk Kaplıca İnşaat Turizm Sağlık ve Petrol Ürünleri Tic.A.Ş.
Diğer
Toplam

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
7.971.529
5.766.156
2.937.908
2.783.249
1.942.841
1.302.842
972.289
62.201
651.984
163.415
615.189
307.529
79.798
63.830
345.832
700.078
15.517.370
11.149.300
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Mal-hizmet ve reklam alışları
İhlas Holding A.Ş.
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş.
KPT Lojistik Taşımacılık Tur. Rek. Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.
İhlas Net A.Ş
İhlas Ev Aletleri İmalat San.Tic.A.Ş.
Diğer
Toplam

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
5.195.572
4.324.188
1.435.025
1.367.834
844.526
1.108.567
276.668
125.265
1.287
17.605
334.926
668.153
8.088.004
7.611.612

C. Grup’un, 1 Ocak - 31 Aralık 2018 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2017 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:
Kesilen faiz faturaları
İhlas Pazarlama A.Ş.
İhlas Holding A.Ş.
Net İletişim Teknoloji A.Ş.
Diğer
Toplam

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
436.163
190.453
335.247
1.380.523
308.604
117.212
73.705
10.647
1.153.719
1.698.835

Alınan faiz faturaları
İhlas Holding A.Ş.
İhlas Ev Aletleri İmalat San.Tic.A.Ş.
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.
Diğer
Toplam

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
410.668
52.274
140.169
157.112
22.641
16.719
10.275
5.931
583.753
232.036

Kesilen kira faturaları
İhlas Holding A.Ş.
Net İletişim Teknoloji A.Ş.
İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.
Diğer
Toplam

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
1.439.760
1.439.760
186.558
183.396
3.540
3.540
13.340
10.260
1.643.198
1.636.956

Alınan kira faturaları
İhlas Ev Aletleri İmalat San.Tic.A.Ş.
İhlas Holding A.Ş.
Diğer
Toplam

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
1.618.563
1.596.021
955.592
998.704
70.550
67.987
2.644.705
2.662.712
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Maddi duran varlık alımları
İhlas Motor A.Ş.
Diğer
Toplam

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
109.774
2.250
112.024
-

Maddi duran varlık satışları
Net İletişim Teknoloji A.Ş.
Toplam

01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017
490.521
490.521

D. Grup’un kilit yönetici personele 1 Ocak - 31 Aralık 2018 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2017 dönemlerinde sağladığı kısa
vadeli faydalar:
01.01-31.12.2018: 4.368.397 TL
01.01-31.12.2017: 4.045.960 TL
E. Grup’un kilit yönetici personele 1 Ocak - 31 Aralık 2018 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2017 dönemlerinde sağladığı uzun
vadeli faydalar, işten ayrılma sonrası sağlanacak (kıdem tazminatı) ve işten ayrılma tazminatı toplam tutarı:
01.01-31.12.2018: 1.486.860 TL
01.01-31.12.2017: 1.122.358 TL
F. Grup’un işten ayrılan ve üst düzey görevi sona eren kilit yönetici personeline 1 Ocak - 31 Aralık 2018 ve 1 Ocak 31 Aralık 2017 dönemlerinde sağlanacak faydalar:
01.01-31.12.2018: 8.221 TL
01.01-31.12.2017: 531.452 TL
G. Hisse bazlı herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.
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Not 33 - Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi
A) Sermaye risk yönetimi
Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan borç ve
özkaynak dengesini verimli bir şekilde tutarak karını ve piyasa değerini artırmayı hedeflemektedir.
Grup’un sermaye yapısı Not 8’de açıklanan kredileri de içeren borçlar ile Not 24’te açıklanan ödenmiş sermaye,
sermaye yedekleri, kısıtlanmış kar yedekleri ve geçmiş yıl kar/zararlarını da içeren özkaynak kalemlerinden
oluşmaktadır.
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.

Toplam borçlar
Nakit ve nakit benzeri değerler (Not 6)
Net borç
Toplam özkaynak
Net borç/ özsermaye oranı

31.12.2018
136.031.097
16.344.854
152.375.951

31.12.2017
114.471.429
(2.904.450)
111.566.979

232.116.430
%66

239.781.308
%47

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
Grup’un önemli finansal riskleri içerisinde döviz kuru riski, faiz oranı riski ve likidite riski yer almaktadır.
Grup’un riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi bulunmaktadır. Yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini
ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve
riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.
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.
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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 enstrümanı 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. Ancak, Grup’un satış gelirlerinin önemli bir kısmını
tutan gazete satışlarında, hammaddede ortaya çıkan fiyat değişimleri satış fiyatlarına yansıtılamamaktadır.
Faiz oranı riski yönetimi:
Grup sabit faiz oranları üzerinden borçlanmaktadır. Grup’un, yükümlülükleriyle ilgili faiz oranları, 5, 6 ve 7 no.’lu
dipnotlarda detaylı olarak açıklanmıştır. Grup’un değişen faiz oranları üzerinden borçlanması bulunmamaktadır.
Bu nedenle Grup’un faiz oranı riski bulunmamaktadır. Grup’un faiz pozisyon tablosu aşağıda sunulmuştur:

Sabit faizli araçlar
Finansal varlıklar
- Vadeli mevduat
Finansal borçlar
Değişken faizli araçlar

31.12.2018

31.12.2017

11.092.181
18.136.885
-

640.559
6.039.802
-

Kur riski yönetimi:
31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle yabancı para cinsinden olan finansal varlık ve yükümlülüklerin
kayıtlı değerleri (net) aşağıda sunulmuştur:

A. Döviz cinsinden varlıklar
B. Döviz cinsinden yükümlülükler
Net döviz pozisyonu (A-B)

31.12.2018
2.907.286
13.371.137
(10.463.851)

31.12.2017
2.506.916
13.437.946
(10.931.030)

31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 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 karı/zararı sonucu vergi öncesi dönem net kar/zararı, cari dönemde 1.046.385 TL (01.0131.12.2017: 1.093.103 TL) daha düşük / yüksek olacaktı.
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Grup’un döviz pozisyonu ile ilgili kur riski duyarlılık analizi aşağıda sunulmuştur:
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31 Aralık 2018

31 Aralık 2017

Kar/Zarar

Kar/Zarar

Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi

Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi

USD kurunun % 10 değişmesi halinde:
1- USD net varlık/(yükümlülüğü)
2- USD riskinden korunan kısım (-)
3- USD net etki (1+2)

(140.585)

140.585

(674.861)

-

-

-

674.861
-

(140.585)

140.585

(674.861)

674.861

AVRO kurunun % 10 değişmesi halinde:
4- AVRO net varlık/(yükümlülüğü)
5- AVRO riskinden korunan kısım (-)
6- AVRO net etki (4+5)

(905.728)

905.728

(417.856)

-

-

-

417.856
-

(905.728)

905.728

(417.856)

417.856

Diğer döviz kurlarının % 10 değişmesi halinde:
7- Diğer yabancı para net varlık/(yükümlülüğü)
8- Diğer yabancı para riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer döviz varlıkları net etki (7+8)
Toplam (3+6+9)

(73)

73

(386)

-

-

-

-

(73)

73

(386)

386

(1.046.386)

1.046.386

(1.093.103)

1.093.103
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TL Karşılığı
1.375.484

1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları
dahil)
717.310
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
144.154
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
2.236.948
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
670.338
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
670.338
9. Toplam Varlıklar (4+8)
2.907.286
10. Ticari Borçlar
11.171.988
11. Finansal Yükümlülükler
283.371
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
1.315.443
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
12.770.802
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
600.335
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
600.335
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
13.371.137
19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
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)
(10.463.851)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Varlık/
(Yükümlülük) Pozisyonu (l+2a+5+6a-10-ll-12a14-15-16a)
(11.278.343)
22. Döviz Hedgi İçin Kullanılan Finansal Araçların
Toplam Gerçeğe Uygun Değeri
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı
24. Döviz Yükümlülüklerinin Hedge Edilen Kısmının
Tutarı
25. İhracat
22.535.561
26. İthalat
12.443.567
19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
1.375.484
19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev
Ürünlerin Tutarı
717.310
19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev
Ürünlerin Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu
(9-18+19)
144.154
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Varlık/
(Yükümlülük) Pozisyonu (l+2a+5+6a-10-ll-12a14-15-16a)
2.236.948
22. Döviz Hedgi İçin Kullanılan Finansal Araçların
Toplam Gerçeğe Uygun Değeri
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı
24. Döviz Yükümlülüklerinin Hedge Edilen Kısmının
Tutarı
25. İhracat
670.338
26. İthalat
670.338

DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU
31.12.2018
USD
AVRO
26.534
205.025

Diğer
-

TL Karşılığı
1.043.877

31.12.2017
USD
AVRO
42.652
195.548

Diğer
-

129.917
27.401
183.852
112.237
112.237
296.089
369.359
193.955
563.314
563.314

5.612
210.637
13.250
13.250
223.887
1.530.872
47.009
48.949
1.626.830
99.591
99.591
1.726.421

3.790
3.790
3.790
137
137
137

224.088
349.897
1.617.862
889.054
889.054
2.506.916
9.784.972
1.502.005
1.533.207
61.768
12.758.416
355.366
324.164
679.530
13.437.946

50.367
42.424
135.443
188.148
188.148
323.591
2.112.770
2.112.770
2.112.770

7.539
42.036
245.123
39.725
39.725
284.848
401.243
332.633
339.543
13.679
1.059.740
78.699
71.789
150.488
1.210.228

13
13
13
394
394
394

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(267.225)

(1.502.534)

3.653 (10.931.030)

(1.789.179)

(925.380)

(381)

(406.863)

(1.515.784)

(137) (12.231.749)

(2.019.751)

(1.020.820)

(381)

-

-

-

-

-

-

-

2.273.747
812.886

804.612
1.485.283

816.159
128.129

15.812.438
8.085.402

6.222.522
3.833.714

5.781.982
4.928.707

-

26.534

205.025

-

-

-

-

-

129.917

5.612

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.401

-

3.790 (10.931.030)

(1.789.179)

(925.380)

(381)

183.852

210.637

3.790 (12.231.749)

(2.019.751)

(1.020.820)

(381)

-

-

-

-

-

-

-

112.237
112.237

13.250
13.250

-

15.812.438
8.085.402

6.222.522
3.833.714

5.781.982
4.928.707

-

Grup’un 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibari ile toplam 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. 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.
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E) Kredi riski yönetimi
Grup’un kredi riski temel olarak ticari alacaklarına ilişkindir. Finansal durum tablosunda 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.
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri:
31 Aralık 2018

Alacaklar
Ticari Alacaklar
İlişkili Taraf

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan
azami kredi riski
Azami riskin teminat vs. ile güvence altına
alınmış kısmı
Vadesi geçmemiş ve değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter
değeri
Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter
değeri
Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net
defter değerleri
- Brüt defter değeri
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat vs. ile güvence
altına alınmış kısmı
Finansal durum tablosu dışı kredi riski
içeren unsurlar

Diğer Alacaklar

Diğer Taraf İlişkili Taraf

Bankadaki
Mevduatlar

Diğer

4.001.359 15.038.342

1.306.512

Diğer Taraf

7.048.368

92.832.075

26.831

-

1.874.728

-

-

-

-

7.048.368

87.312.718

26.831

4.001.359

15.038.342

1.306.512

-

-

-

-

-

-

9.575
(9.575)

5.519.357
44.889.244
(39.369.887)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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31 Aralık 2017

Alacaklar
Ticari Alacaklar

Diğer Taraf İlişkili Taraf

Diğer Taraf

Bankadaki
Mevduatlar

Diğer

7.855.113 105.863.387 4.227.974

2.344.370

2.260.561

643.889

İlişkili Taraf
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan
azami kredi riski
Azami riskin teminat vs. ile güvence altına
alınmış kısmı
Vadesi geçmemiş ve değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter
değeri
Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter
değeri
Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net
defter değerleri
- Brüt defter değeri
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat vs. ile güvence
altına alınmış kısmı
Finansal durum tablosu dışı kredi riski
içeren unsurlar

Diğer Alacaklar

-

1.238.600

-

-

-

-

7.843.541

104.148.502

4.227.974

2.344.370

2.260.561

643.889

-

-

-

-

-

-

11.572
82.311
(70.739)

1.714.885
38.920.730
(37.205.845)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların gelecekte değer düşüklüğüne uğraması
ve kredi riski beklenmemektedir.
Grup, alacakların beklenen kredi zararı karşılığının hesaplaması amacıyla kredi riskinde önemli derecede artış
olmayanlar için 12 aylık, kredi riskinde önemli derecede artış olanlar için ömür boyu beklenen kredi zararı
karşılığını dikkate almıştır. Beklenen kredi zararını ölçmek için, Grup, alacaklarını vadeleri ve kredi riski karakterleri
ile geçmiş kredi zarar deneyimleri ve ileriye yönelik makroekonomik göstergeler kullanarak beklenen kredi
zarar karşılığı hesaplamıştır. İcra takibinde ve dava aşamasında olan alacakların tahsil kabiliyetinin zayıflaması
nedeniyle bu alacakların tamamına karşılık ayrılmaktadır.
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Alacaklara ilişkin yaşlandırma analizi aşağıda sunulmuştur:
31.12.2018
115.167.019
8.950
9.568
2.879.756
12.967.910
12.254.892

31.12.2017
133.599.172
477.518
1.364.451
4.500.898
5.657.180
11.968.209

(39.379.462)
103.908.633

(37.276.584)
120.290.844

Vadesi geçmemiş
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
Eksi: Değer düşüklüğü
Toplam

Kredi riski oluşturan firmalardan alınmış herhangi bir teminat veya gayri kabili rücu kredi taahhütleri
bulunmamaktadır.
Grup’un nakit ve nakit benzerleri vadesi geçmemiş ve değer düşüklüğüne uğramamış finansal araçlardan
oluşmaktadır. Not 6’daki mevduat tutarları, Türkiye’de faaliyet gösteren finans kuruluşları nezdinde tutulmaktadır.
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.
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Aşağıdaki tablo Grup’un 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla finansal yükümlülüklerinin sözleşmeye
dayalı iskonto edilmemiş ödemelerin vadelerine göre durumunu göstermektedir.

Sözleşme Uyarınca Vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Banka Kredileri
Finansal Kiralama Yükümlülükleri
Ticari Borçlar
Diğer Borç ve Yükümlülükler

Sözleşme Uyarınca Vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Banka Kredileri
Finansal Kiralama Yükümlülükleri
Ticari Borçlar
Diğer Borç ve Yükümlülükler

31.12.2018
Sözleşme
Uyarınca
Nakit Çıkışları
Defter Değeri
Toplamı 3 aydan kısa 3-12 ay arası 1-5 yıl arası
74.303.566 96.809.857 32.331.557 23.462.211 41.016.089
16.835.288
36.058.182
335.343
5.372.178
30.350.661
1.301.597
1.424.014
233.933
563.856
626.225
23.067.564
23.816.736
12.789.354
11.027.382
33.099.117
35.510.925
18.972.927
6.498.795
10.039.203

31.12.2017
Sözleşme
Uyarınca
Nakit Çıkışları
Defter Değeri
Toplamı 3 aydan kısa 3-12 ay arası 1-5 yıl arası
65.145.560 67.981.582 19.819.674 34.409.646 14.485.345
3.052.229
2.939.961
458.175
498.748
1.983.038
2.987.573
3.033.034
18.816
2.211.780
802.438
21.016.598
21.928.877
572.576
21.144.627
211.674
38.089.160
40.079.710
18.770.107
10.554.491
11.488.195

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.
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Not 34 - Finansal Araçlar (Gerçeğe Uygun Değer Açıklamaları ve Finansal Riskten Korunma Muhasebesi
Çerçevesinde Açıklamalar)
TFRS 9 “Finansal Araçlar” standardına göre finansal varlıklar üç grup olarak, finansal yükümlülükler iki grup
olarak sınıflandırılmaktadır. Finansal varlıklar; gerçeğe uygun değer (GUD) farkı gelir tablosuna yansıtılan, itfa
edilmiş maliyetinden ölçülenler ile GUD farkı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılanı içermektedir. Finansal
yükümlülükler ise, gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan ve itfa edilmiş maliyetinden ölçülen olmak
üzere iki grup olarak sınıflandırılmaktadır.
31.12.2018 ve 31.12.2017 tarihleri itibariyle finansal varlık ve yükümlülüklerin değerleri ve sınıflandırılması aşağıda
sunulmuştur:
31.12.2018

Finansal Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Finansal Yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Diğer borçlar

31.12.2017

İtfa edilmiş
maliyetinden
ölçülen

GUD farkı
diğer kapsamlı
gelir tablouna
yansıtılan

İtfa edilmiş
maliyetinden
ölçülen

GUD farkı
diğer kapsamlı
gelir tablouna
yansıtılan

16.344.854
99.880.441
4.028.190

-

2.904.450
113.718.500
6.572.344

-

18.136.885
23.067.564
1.235.363

-

6.039.802
21.016.598
160.417

-

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.
Grup, finansal tablolarda gerçeğe uygun değer ile yansıtılan finansal araçların gerçeğe uygun değer ölçümlerini
her finansal araç sınıfının girdilerinin kaynağına göre, üç seviyeli hiyerarşi kullanarak aşağıdaki şekilde
sınıflandırmaktadır.
Seviye 1: Belirtilen finansal araçlar için aktif piyasada işlem gören (düzeltilmemiş) piyasa fiyatı kullanılan
değerleme teknikleri
Seviye 2: Dolaylı ve dolaysız gözlemlenebilir girdi içeren diğer değerleme teknikleri
Seviye 3: Gözlemlenebilir piyasa girdilerini içermeyen değerleme teknikleri. Bu seviyede indirgenmiş nakit akış
analizleri gibi diğer teknikler geri kalan finansal araçların gerçeğe uygun değerinin hesaplanmasında kullanılır.
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İ H L A S YAY I N H O L D I N G A . Ş .
31 Aralık 2018 Tarihi İtibariyle Konsolide
Finansal Tablolara Ait Dipnotlar

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

Not 35 - Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar:
Satış amaçlı elde tutulan varlıklar, defter değeri ile satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerinin düşük
olanıyla değerlenmiştir. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Grup’un satış amaçlı elde tutulan varlıklarının net defter
değeri bulunmamaktadır (31.12.2017: 377.989 TL).
Durdurulan Faaliyetler:
Yoktur (01.01-31.12.2017: Yoktur).
Not 36 - Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Yoktur.
Not 37 - Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Finansal Tabloların Açık, Yorumlanabilir ve
Anlaşılabilir Olması Açısından Açıklanması Gereken Diğer Hususlar
Finansal tabloların onaylanması
Şirket’in 31.12.2018 tarihli konsolide finansal tabloları, Şirket Yönetim Kurulu tarafından 11 Mart 2019 tarihinde
onaylanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan konsolide finansal tabloları değiştirme gücüne
sadece Şirket Genel Kurulu sahiptir.
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