
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. 
 

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 şirketin 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 şirketin 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 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. İçdenetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi 
verilir. 

-4.2.5. Yönetim kurulu başkanı ile icra başkanı/genel müdürün yetkilerinin net bir biçimde 
ayrıştırılması ve bu ayrımın yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmesi esastır. Şirkette 
hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamalıdır. 

-4.2.8. Yönetim kurulu üyelerinin 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 kurulunda 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 üyesinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara 
bağlanır veya sınırlandırılır. Yönetim kurulu üyesinin 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 üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir. 

-4.6.1. Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal 
performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirketin 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 üyelerine 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      Abdullah Tuğcu 

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