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İHLAS HABER AJANSI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI 

TİCARET SİCİL NO: 308584 / MERSİS NO: 0-4700-0314-2300015 

 

Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2021 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda 

belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 20.06.2022 Pazartesi günü 

saat 08.30’da Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna- 

Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacaktır. 

 

Şirketimizin, Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, Genel Kurul 

toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste 

gerçekleştirilecek olan Genel Kurul’a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya 

diledikleri takdirde güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 

sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de Genel Kurul’a elektronik ortamda 

şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. 

 

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik 

imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlem 

yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt 

Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi’ne kaydolmaları 

gerekmektedir. e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi’ne kaydolmayan ve güvenli elektronik 

imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda 

genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. 

 

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 

Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerde 

Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 

28396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında 

Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ“ hükümlerine uygun olarak 

yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan 

pay sahiplerinin, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu 

Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri 

doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylarına İlişkin Temsil 

Belgesi” ve “Talimat Bildiri Formu” düzenlemeleri gerekmektedir. 

 

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak 

yetkilendirebilecekleri gibi aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket 

merkezimiz ile Şirketimizin www.ihlashaberajansi.com.tr internet adresinden temin 

edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce 
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onaylı imza sirkülerlerini, kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek toplantıda 

kendilerini temsil ettirebilirler. 

 

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; 

Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 

Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber 

yetki belgelerini, 

Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, 

Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek 

hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. 

 

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay 

sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin 

usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr 

adresinden bilgi alabilirler. 

 

Şirketimizin, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme 

Kuruluşu İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Bağımsız Denetçi 

Raporu, Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım önerisi toplantı gününden 21 gün önce Merkezi 

Kayıt Kuruluşu’nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin 

merkez adresinde ve www.ihlashaberajansi.com.tr internet sitesinde pay sahiplerinin 

incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 

 

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur. 

 

İHLAS HABER AJANSI A.Ş.’NİN 20.06.2022 TARİHLİ 2021 YILINA AİT OLAĞAN 

GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 

 

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 

 

2- Toplantı Başkanlığı’na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi, 

 

3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre 

düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması, 

 

4- 2021 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması, 

 

5- Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, 

 

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti, 
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7- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi uyarınca, 2022 

yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulu’nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi’nin Genel 

Kurul’un onayına sunulması, 

 

8- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında 

şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ile elde edilen gelir 

ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 

 

9- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında Genel Kurul’un 

bilgilendirilmesi, 

 

10- Şirketin 2021 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul’a bilgi sunulması ve 2022 

yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 

 

11- Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul’un onayına sunulması, 

 

12- Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul’un bilgisine sunulması, 

 

13- Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul’un onayına sunulması, 

 

14- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarının Genel 

Kurul’un bilgisine sunulması, 

 

15- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri 

yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi, 

 

16- Dilekler ve kapanış. 
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SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ  

 

SPK’nın (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ‘nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal 

Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili 

olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde 

bilgilerinize sunulmaktadır: 

 

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 

 

Şirket Ortakları 

A Grubu 

İmtiyazlı 

Paylar 

B Grubu 

Paylar 

Toplam Pay 

Tutarı (TL) 

Toplam 

Pay 

Oranı 

(%) 

İhlas Yayın Holding A.Ş. 3.150.000 28.350.000 31.500.000 49.22 

İhlas Gazetecilik A.Ş. 1.050.000 9.450.000 10.500.000 16.40 

Halka Açık - 22.000.000 22.000.000 34.38 

Toplam 4.200.000 59.800.000 64.000.000 100.00 

 

Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır.  

 

Şirketin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda B Grubu pay sahipleri, her 

bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. 

 

İhlas Haber Ajansı A.Ş.’nin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu 

pay sahipleri her bir pay için 5 (Beş) oy hakkına sahiptirler. 

 

A grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu seçme imtiyazı 

bulunmaktadır. 

 

İmtiyazlarla ilgili esas sözleşmedeki madde aşağıda yer almaktadır. 

 

İMTİYAZLAR:  

Madde 9: 

a-Yönetim Kurulu Üye seçme imtiyazı; 

Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 6 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim 

Kurulu Üyeleri'nin üçü, Yönetim Kurulu 8 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim 

Kurulu üyelerinin dördü, Yönetim Kurulu 10 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim 

Kurulu üyelerinin beşi, Yönetim Kurulu 12 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim 

Kurulu üyelerinin altısı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. 

b-Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı; 

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay 

sahipleri her bir pay için 5 (beş) oy hakkına sahiptirler. 
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İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda 

bilgilerinize sunulmaktadır: 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 64.000.000,00 TL (altmış dört milyon 

TL) ‘dir. 64.000.000,00 TL ‘lik Şirket sermayesinin A grubu imtiyazlı hamiline paylar 

ve B grubu hamiline payların tutarları ile oy hakkı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

64.000.000,00 TL’lık Sermayesinin A ve B Grupları İtibariyle Dağılımı: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya 

Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde 

Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin 

Gerekçeleri Hakkında Bilgi 

 

Şirket sermaye artırımı yoluyla halka açılmış olup, Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 

42.000.000 TL’den 64.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 22.000.000 TL 

nominal değerli paylar halka arz edilmiştir. İhlas Haber Ajansı A.Ş. ‘nin payları 

03.11.2021 tarihinde BİST’de işlem görmeye başlamıştır. 

 

Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 4,60 

TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 

101.200.000 TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

Şirketimizin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.  

 

3. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Hakkında Bilgi 

 

Genel kurul gündemimizde yönetim kurulu üye seçimi bulunmamaktadır. 

 

4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri 

Bölümü’ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulu’nun 

Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen 

Öneriler İle Ret Gerekçeleri Hakkında Bilgi 

 

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir 

yazılı talepte bulunmamışlardır. 

 

Grubu 
Pay Tutarı  

(TL) 

Sermaye 

Oranı 

(%) 

Oy Hakkı 

Oy Hakkı 

Oranı 

(%) 

A Grubu 

(Hamiline) 
4.200.000,00 6.56 21.000.000 25.99 

B Grubu 

(Hamiline) 
59.800.000,00 93.44 59.800.000 74.01 

TOPLAM 64.000.000,00 100.00 80.800.000 100.00 
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5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu 

Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski Ve Yeni Şekilleri 

 

Yoktur. 

 

20 HAZİRAN 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 

 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması; 

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul 

Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelik” ve Şirketimizin “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri 

Hakkında İç Yönerge” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek 

Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi gerçekleştirilecektir. 

 

2. Toplantı Başkanlığı’na Toplantı Tutanağının İmzası İçin Yetki Verilmesi; 

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Genel Kurul’da alınan 

kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi 

hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 

 

3. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu 

Tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun İlgili Mevzuatı Uyarınca Hazırlanmış 

Finansal Raporlar İle Yasal Kayıtlara Göre Düzenlenen Bilanço Ve Gelir 

Tablosunun Okunması, Görüşülmesi Ve Genel Kurul’un Onayına Sunulması, 

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde 

01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, 

Bağımsız Denetim Kuruluşu İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal 

raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu genel kurulda 

okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara Şirketimiz 

Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) veya Merkezi Kayıt 

Kuruluşu’nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasından, 

http://www.ihlashaberajansi.com.tr adresindeki internet sitesinden ulaşılması 

mümkündür). 

 

4. 2021 Yılı Dönem Sonucu İle İlgili Yönetim Kurulu Önerisinin Görüşülüp Karara 

Bağlanması; 

Yönetim Kurulu’nun 2021 yılına ait dönem sonucu ile ilgili teklifi Genel Kurul'un 

onayına sunulacaktır. 

 

5. Şirketin 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra 

Edilmeleri; 

http://www.ihlashaberajansi.com.tr/
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Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu 

Üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri hususu Genel 

Kurul'un onayına sunulacaktır. 

 

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Aylık Huzur Haklarının Tespiti; 

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile esas 

sözleşmemizde yer alan esaslar doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık huzur 

hakkı belirlenecektir. 

 

7. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi 

Uyarınca, 2022 Yılında Görevlendirilmek Üzere Yönetim Kurulu’nca Seçilen 

Bağımsız Denetim Şirketi’nin Genel Kurul’un Onayına Sunulması; 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin 2022 yılına ilişkin finansal raporların 

denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri 

yürütmek üzere seçilen Bağımsız Denetim Şirketi Genel Kurul’un onayına 

sunulacaktır. 

 

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. 

Maddesi Kapsamında, Şirketin Üçüncü Kişiler Lehine Verilen TRİK (Teminat, 

Rehin, İpotek, Kefalet)ler İle Elde Edilen Gelir ve Menfaatlere İlişkin Genel 

Kurula Bilgi Verilmesi; 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci 

maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, 

ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan Genel Kurul toplantısı 

gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, Şirketimizin 31 

Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız 

Denetçi Raporu’nun 11 No’lu Dipnot’unda yer alan bilgiler Genel Kurul’a sunulacaktır. 

 

9. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 Maddeleri Kapsamında Genel 

Kurul’un Bilgilendirilmesi; 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6. 

numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında; Yönetim kontrolünü elinde 

bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan 

yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî  hısımlarının, ortaklık 

veya bağlı  ortaklıkları  ile çıkar  çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem 

yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari 

iş türünden bir işlemi kendi veya başkası  hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle 

uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz 

konusu işlemler olup/olmadığı hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulacaktır. Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.7 numaralı 

Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında; 1.3.6. numaralı ilkede belirtilenler dışında 
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imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına 

ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul’da 

bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir. 

 

10. Şirketin 2021 Yılı İçinde Bağış Yapıp, Yapmadığı Konusunda Genel Kurul’a Bilgi 

Sunulması ve 2022 Yılında Şirket Tarafından Yapılacak Bağışlar İçin Üst Sınır 

Belirlenmesi; 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-19.1) sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6. maddesi uyarınca, 

yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2021 

yılı içinde herhangi bir bağış yapılmamıştır. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19.maddesi 

uyarınca 2022 yılında yapılması muhtemel bağışların üst sınırı tespit edilecektir. 

 

11. Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul’un Onayına Sunulması; 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) çerçevesinde hazırlanan, 

19.11.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilen ve Şirketin 

www.ihlashaberajansi.com.tr internet sitesinde yayımlanan “Kar Dağıtım Politikası” 

pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.  

 

Kar Dağıtım Politikası EK-2 ’de sunulmuştur. 

 

12. Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul’un Bilgisine Sunulması; 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'inci 

maddesi çerçevesinde hazırlanan, 19.11.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma 

Platformu'nda ilan edilen ve Şirketin www.ihlashaberajansi.com.tr internet sitesinde 

yayımlanan "Bilgilendirme Politikası" pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.  

 

Bilgilendirme Politikası EK-3 ’de sunulmuştur. 

 

13. Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul’un Onayına Sunulması; 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.10. 

maddesi gereğince hazırlanan, 19.11.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma 

Platformu'nda ilan edilen ve Şirketin www.ihlashaberajansi.com.tr internet sitesinde 

yayımlanan "Bağış ve Yardım Politikası" pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. 

 

Bağış ve Yardım Politikası EK-4 ’de sunulmuştur. 

 

14. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarının 

Genel Kurul’un Bilgisine Sunulması; 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.6.2. 

maddesi gereğince hazırlanan, 19.11.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma 

Platformu'nda ilan edilen ve Şirketin www.ihlashaberajansi.com.tr internet sitesinde 

http://www.ihlashaberajansi.com.tr/
http://www.ihlashaberajansi.com.tr/
http://www.ihlashaberajansi.com.tr/
http://www.ihlashaberajansi.com.tr/
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yayımlanan "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme 

Esasları" pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. 

 

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları EK-5 

’de sunulmuştur. 

 

15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde 

Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri Hususunda Yetki Verilmesi;  

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirketle İşlem Yapma, 

Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” 

başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı 

ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da 

ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 

 

16. Dilekler ve Kapanış; 

Şirket faaliyetleri hakkında görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır. 

 

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur. 

 

 

EKLER:  

 

1- 20.06.2022 Tarihli Genel Kurul İçin Vekâletname Örneği 

2- Kar Dağıtım Politikası 

3- Bilgilendirme Politikası 

4- Bağış ve Yardım Politikası 

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları 
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EK/1   20.06.2022 TARİHLİ GENEL KURUL İÇİN VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ 

 

VEKÂLETNAME 

İHLAS HABER AJANSI A.Ş. 

 

İhlas Haber Ajansı A.Ş.’nin 20.06.2022 Pazartesi günü saat 08:30’da  Merkez Mah. 29 Ekim 

Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacak olağan genel 

kurul toplantısında ve toplantının tehiri halinde yapılacak genel kurulda aşağıda belirttiğim 

görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri 

imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 

..............................................................’yi vekil tayin ediyorum. 

 

Vekilin(*);  

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 

 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil 

yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.  

 

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; 

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

 

Talimatlar:  

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar 

ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul 

veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep 

edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.  

 

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi 

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,    

2- Toplantı Başkanlığı’na Toplantı Tutanağının imzası için yetki 

verilmesi, 
   

3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme 

Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatı 

uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre 

düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve 

Genel Kurul’un onayına sunulması, 
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4- 2021 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin 

görüşülüp karara bağlanması, 
   

5- Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu 

Üyelerinin ibra edilmeleri, 
   

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti,    

7- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 

399. maddesi uyarınca, 2022 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim 

Kurulu’nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi’nin Genel Kurul’un 

onayına sunulması, 

   

8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim 

Tebliğinin 12. maddesi kapsamında, şirketin üçüncü kişiler lehine 

verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ile elde edilen gelir  

ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 

   

9- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında 

Genel Kurul’un bilgilendirilmesi, 
   

10- Şirketin 2021 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel 

Kurul’a bilgi sunulması ve 2022 yılında şirket tarafından yapılacak 

bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 

   

11 11- Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul’un onayına sunulması,    

12- Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul’un bilgisine sunulması,    

13- Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul’un onayına sunulması,    

14- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin 

Ücretlendirme Esaslarının Genel Kurul’un bilgisine sunulması, 
   

15- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. 

maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi, 
   

16- Dilekler ve kapanış.    

 (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı 

varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.  

 

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının 

kullanılmasına ilişkin özel talimat: 

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. 

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
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ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada 

belirtilir. 

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları 

belirtir.  

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  

a) Tertip ve serisi:* 

b) Numarası/Grubu:** 

c) Adet-Nominal değeri: 

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: 

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* 

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: 

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. 

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek 

pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini 

onaylıyorum.  

 

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 

Adresi: 

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması 

zorunludur. 

 

İMZASI 
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EK/2 KAR DAĞITIM POLİTİKASI 

 

İHLAS HABER AJANSI A.Ş. 

KAR DAĞITIM POLİTİKASI 

 

2021 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası aşağıda yer aldığı şekilde tespit edilmiş 

olup, yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.  

 

Finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve 

finansman politikaları, karlılık 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 kar dağıtım oranı Yönetim 

Kurulu tarafından tespit edilir ve Genel Kurul’un onayına sunulur.  

 

Kar payı dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakit ve/veya bedelsiz olarak dağıtılması ve 

ödeme zamanı Şirket Yönetim Kurulu’nca karara bağlanarak Genel Kurul’un onayına sunulur. 

Genel Kurul’un onayını takiben tespit edilen tarihte ortaklara dağıtılır. Kar payı, 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. 

 

Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları mevcut payların tamamına bunların 

ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

 

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için 

belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ayrılmadıkça; başka yedek akçe 

ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş 

olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara, yönetim kurulu üyeleri ile ortaklık çalışanlarına 

ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kar 

payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. 

 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına 

uymak şartı ile kar payı avansı dağıtabilir. Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı 

bir önceki yıla ait dönem karının yarısını aşamaz. Genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilen 

kar payı avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar payı 

avansı tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve/veya kar payı 

dağıtılmasına karar verilemez. 

 

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 kar matrahına eklenir. 
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EK/3 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 

 

İHLAS HABER AJANSI A.Ş.  

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 

 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış bulunan 23.01.2014 tarih II-15.1 sayılı 

“Özel Durumlar Tebliği” nin 17.maddesi kapsamında hazırlanan İhlas Haber Ajansı 

A.Ş.’nin “Bilgilendirme Politikası” yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların 

bilgisine sunulacaktır. 

Amaç 

Şirket’imiz bilgilendirme politikasının temel amacı; Şirket’imizce arz edilmiş olan tüm 

sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmelerin zamanında, tam 

ve doğru, eksiksiz ve yeterli bilgi ile kamuya duyurulması ve bilgi alma-inceleme hakkının 

kullanımında, Sermaye Piyasası Katılımcıları (yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları, aracı 

kurumlar vs.) arasında ayrım yapılmamasının temini için Şirket tarafından açıklanan bilgilerin, 

açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde 

anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde kullanıma 

sunulmasıdır. 

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 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan veya bundan sonra yayımlanacak tüm 

kurallara uyum esastır. 

Sorumluluk 

Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim 

Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu’na, Denetim Komitesi’ne 

ve Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına “Bilgilendirme Politikası” ile 

ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.  Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden 

Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı sorumludur. 

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları 

Şirket’imiz tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntemleri; 

-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 https://www.ihlashaberajansi.com.tr adresindeki 

kurumsal internet sitesinde de ilan edilmesi. 

-Finansal Tablo ve dipnotlarının, bağımsız denetim raporlarının, beyanların ve faaliyet 

raporlarının Tebliğdeki formlar kullanılmak suretiyle Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 

gerekli özel durum açıklamasının yapılması ve açıklamanın 

https://www.ihlashaberajansi.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde de ilan edilmesi. 
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-Sermaye artırımı sırasında; mevzuat gereği yayımlanması gereken belgelerin veya 

bilgilendirmelerin, kurumsal internet sitesinde ve mevzuatın öngörmesi halinde Türkiye Ticaret 

Sicili Gazetesi ve günlük gazetelerde veya diğer mecralarda yayımlanması.  

-Genel kurul çağrısı, temettü ödemesi gibi ilanlar ve duyuruların kurumsal internet sitesinin 

yanı sıra mevzuatın öngörmesi halinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazetelerde 

veya diğer mecralarda yayımlanması.  

Yukarıda sunulan ve Şirket’in sermaye piyasası katılımcılarına sunduğu mevzuattan 

kaynaklanan açıklamaları; 

-Yazılı ve görsel medyada, Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarında yer alarak, 

-Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan 

bilgilendirme görüşme ve toplantılarında anlatılarak, yayılmaktadır. 

Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması 

İhlas Haber Ajansı A.Ş.’nin finansal tabloları ve dipnotları konsolide olmayan bazda ve Türk 

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve ilgili mevzuata uygun olarak 

hazırlanır, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartları 

düzenlemelerine göre bağımsız denetimden geçirilir. Denetim Komitesi’nin uygun görüşüyle 

Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından doğruluk 

beyanı imzalandıktan sonra kamuya açıklanır. Finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim 

raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben Sermeye Piyasası Kurulu ve (SPK) 

ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST A.Ş.) düzenlemeleri doğrultusunda ilan edilmek üzere Kamuyu 

Aydınlatma Platformu’na iletilir. Finansal Raporlara geriye dönük olarak şirketin internet 

sitesinden ulaşılabilir. 

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması                      

Faaliyet Raporu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Tebliğ ve İlke kararlarına 

uygun olarak hazırlanır, Yönetim Kurulunun onayına sunulur ve kurumsal internet sitemizde 

kamuya açıklanır. 

Sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun basılı halini İhlas Haber Ajansı A.Ş.’nin 

Yatırımcı İlişkileri Yönetiminden temin edebilirler. Faaliyet Raporlarına geriye dönük olarak 

şirketin internet sitesinden ulaşılabilir. 

Özel Durumların Kamuya Açıklanması 

Şirket’in özel durum açıklamaları, Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

gözetiminde hazırlanır ve sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak, Kamuyu 

Aydınlatma Platformu’na iletilir. 

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar, Gizliliğinin Sağlanması 

İçsel bilgiye sahip İhlas Haber Ajansı A.Ş. çalışanları ile iletişim içinde olan diğer taraflar özel 

durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşmasından Borsa İstanbul A.Ş. (BİST A.Ş.) 

‘de açıklanmasına kadar geçecek süreçte bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları 

hususunda bilgilendirilirler. İlke olarak İhlas Haber Ajansı A.Ş. ve İhlas Haber Ajansı 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. 
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İhlas Haber Ajansı A.Ş. içsel bilgiler esas olarak açıklama yükümlülüğünün doğduğu tarihte 

kamuya açıklanır.  

İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi 

İhlas Haber Ajansı A.Ş.’nin meşru çıkarlarının, yasal hak ve menfaatlerinin zarar görmemesi 

için gerektiği zaman bilgilerin gizliliğinin sağlanması suretiyle Özel Durumlar Tebliği’nin 6. 

maddesi uyarınca; içsel bilginin kamuya açıklanması ertelenebilir. Açıklamanın ertelenmesi 

halinde ertelemenin İhlas Haber Ajansı A.Ş.’nin 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, söz konusu 

içsel bilgi hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 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. 

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, Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı veya Yatırımcı İlişkileri 

Yönetimi tarafından yanıtlanır. 

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın 

açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İmzaya Yetkili 

Yönetim Kurulu Üyeleri veya Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

tarafından yapılabilir. 

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası 

katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. 

Gelen bilgi talepleri Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı veya Yatırımcı 

İlişkileri Yönetimi ’ne yönlendirilir. 

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler 

Şirket’te idari sorumluluğu bulunan kişiler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

düzenlenmiş olan mevzuatlarda yer alan kriterler esas alınmaktadır. Bu kriterler; 

İdari sorumluluğu bulunan kişiler: 

1) İhraççının Yönetim Kurulu üyelerini, 

2) Yönetim Kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı 

olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini 

etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler, 
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İdari sorumluluğu bulunan kişi ile yakından ilişkili kişiler: 

1) İdari sorumluluğu bulunan kişinin eşini, çocuklarını ve idari sorumluluğu bulunan kişi ile 

söz konusu işlemin gerçekleştirildiği dönemde aynı evde ikamet eden kişileri, 

2) İdari sorumluluğu bulunan kişiler veya yukarıda yer alan (1) numaralı maddede belirtilen 

kişiler tarafından idari sorumlulukları üstlenilen veya doğrudan ya da dolaylı olarak bu kişiler 

tarafından kontrol edilen veya bu kişiler yararına kurulmuş olan veya ekonomik çıkarları esas 

olarak bu kişilerin ekonomik çıkarları ile aynı olan tüzel kişi, kurum veya ortaklıkları, 

3)Sermaye piyasası aracı bir borsada işlem gören ihraççının Kurul düzenlemelerine göre 

hazırlanmış son yıllık finansal durum tablosundaki aktif toplamının %10 veya daha fazlasını 

oluşturan bağlı ortaklıklarının; idari sorumluluğu bulunan kişileri ile birinci ve ikinci 

maddelerde belirtilen kişileri, 

İfade etmektedir. 

Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim 

İhlas Haber Ajansı A.Ş. 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 İhlas Haber 

Ajansı A.Ş. adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler iletişim kurabilir. Sermaye 

piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya 

açıklanmamış ve önemli/özel hiçbir bilgi açıklanmaz. 

Yüz Yüze Yapılan Toplantılar veya Telefon Görüşmeleri 

Sermaye piyasası katılımcıları ile birebir veya gruplar halinde telefonla veya yüz yüze yapılan 

mülakatlar yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi programlarının önemli bir parçasıdır.  İhlas 

Haber Ajansı A.Ş. bu tip ortamlarda, yeni bir bilgilendirme yapmayarak; daha önce kamuya 

açıklanan bilgileri güncellemeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel 

bilgileri açıklamayacaktır. 

Bunun dışında Şirket faaliyetlerinin kapsamlı olarak yatırımcı ile paylaşılması gerektiğinde 

ve/veya Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yatırımcı bilgilendirme toplantısı 

düzenlenecektir. Yönetim Kurulu veya yöneticilerin basınla görüşmelerinde, basından gelecek 

randevu talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü bünyesinde değerlendirilecek, Kurumsal Yönetim 

Komitesi’nin onayı ile düzenlenecektir. 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. 

Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında yapılan açıklamalar, sunumlar ve 

raporlara şirket internet sitesinde yer verilir. 

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 
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önce kamuya açıklanan bilgiler güncellenmeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamış özel 

bilgiler açıklanmayacaktır. 

Tüm bu açıklamalar muhakkak kurumsal internet sitesinde bulundurulacaktır. Bilgilendirme 

yapılırken yöntem olarak, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, kurumsal internet 

sitesi, elektronik posta gönderileri, basın bültenleri, medya kuruluşlarının etkin olarak 

kullanılması ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan veya bundan sonra 

yayımlanacak tüm kurallara uyum esastır. 

Basın Yayın Organları veya İnternet Sitelerinde Yer Alan Haber ve Söylentiler 

Şirket hakkında basın yayın organları veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentiler 

Yatırımcı İlişkileri Yönetimi’nce güncel olarak takip edilir. 

Şirket hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının 

değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla 

kamuoyunda çıkan, Şirket’i 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, Özel 

Durumlar Tebliği’nin “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. 

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması 

Şirket, bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman geleceğe yönelik 

değerlendirmelerini açıklayabilir. 

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmasında mevzuat ile belirlenmiş olan 

hükümlere uyulması esastır. 

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından 

yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya 

açıklanabilir. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, Kurulun 

finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP'ta 

açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da 

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 

dâhilinde yapılır. 

İnternet Sitesi (https://www.ihlashaberajansi.com.tr) 

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde, 

kurumsal internet sitesi (https://www.ihlashaberajansi.com.tr) aktif olarak kullanılır. Şirket’in 
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kurumsal internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri 

uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Kamuya 

yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. 

Şirketin kurumsal internet 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,  yıllık ve ara 

dönem faaliyet raporları, periyodik finansal tablo ve raporlar,  izahnameler ve sirkülerler,  genel 

kurul toplantılarının gündemleri hazır bulunanlar listesi, toplantı tutanakları, vekâleten oy 

kullanma formu, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, kurumsal yönetim ilkeleri 

uyum raporu,  şirket tarafından oluşturulan etik kurallar, sıkça sorulan sorular,  iştirakler, 

iletişim bilgileri ve bilgi almak isteyen yatırımcılar için Yatırımcı İlişkileri iletişim bilgileri yer 

alır. 

İnternet Sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri ve benzeri mevzuat hükümleri uyarınca yer alması 

istenen bilgilere uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. İnternet sitesinin güvenliği ile 

ilgili her türlü önlem alınır. İnternet sitesi Türkçe olarak Kurumsal Yönetim İlkelerinin 

öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin 

ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem 

maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki 

bilgilere, internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. İnternet sitesinin geliştirilmesine 

yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir. 
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EK/4 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI 

 

    İHLAS HABER AJANSI A.Ş. 

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI 

 

Bağış ve Yardım Politikası, Şirketin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların 

onayına sunulacaktır. 

 

Şirket sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde; Sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet 

gösteren eğitim öğretim kurumları, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına 

Yönetim’in onayıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen esaslar 

dahilinde bağış ve yardım yapabilir. 

 

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde 

kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet 

konusu ile ilgili konularda faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. 

kuruluşlara da bağış ve yardım yapabilir. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki 

şekilde yapılabilir. 

 

Pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve 

yardımlardan kaçınılır. 

 

Hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul’ da belirlenir. Yapılan bağışlar, 

ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ayrı bir gündem maddesi ile ortakların bilgisine 

sunulur. 
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EK/5 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN 

ÜCRETLENDİRME ESASLARI 

 

İHLAS HABER AJANSI A.Ş. 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN  

ÜCRETLENDİRME ESASLARI 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları, yapılacak 

ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır. 

 

1 . A M A Ç  V E  K A P S A M  

Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans 

hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Belirlenen hedeflere ulaşılmadığı durumlarda yönetim 

kurulunun hem kurul olarak hem de üye bazında özeleştirisinin ve performans değerlemesinin 

yapılması amacıyla bir ücret politikası oluşturulur. Ücret Politikası ile Yönetim Kurulu 

Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin yüksek performanslarını sürdürme arzularının 

pekiştirilmesi hedeflenir. 

 

2 . İ L K E L E R  

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale 

getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak 

pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. 

 

Hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer almalıdır. 

 

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya 

şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 

ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir. 

  

3.  P E R F O R M A N S  V E  Ü C R E T L E N D İ R M E  

 

 3.1.Sabit Maaş Ödemeleri 

Sabit ücret, görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir; bu ücret, her bir pozisyon için 

gereken şartlar ve deneyim dikkate alarak hesaplanır. 

 

3.2. Ücretlendirme Kriterleri  

Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve diğer personele verilecek ücretler, 

Şirketin sadece kar ya da gelir gibi kısa dönemli performansıyla ilişkilendirilmez. Yönetim 

Kurulu üyelerinden oluşan komitelerin üyelerine, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınmak 

suretiyle ücretlendirme yapılabilir. Bahse konu ücretlerin, Şirketin etik değerleri, iç dengeleri 

ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasına özen gösterilir. 

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından onaylanır. 
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Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere, Şirketin performansına bağlı ödeme 

yapılması mümkün olmakla birlikte, bu ödemeler Şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde 

etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlıdır. 

Performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmez. Performansa dayalı ödemeler, 

alınan risklerin vadesi dikkate alınmak suretiyle ve taksitler halinde yapılabilir. 

Performansa yönelik ödemelerde, çalışanların bir önceki dönem performansı değerlendirilir. 

Ücret Politikası’nın ve uygulamalarının etkin olarak hayata geçirilebilmesini sağlamaktaki 

nihai yetki ve sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket üst düzey yönetimi, Şirketin 

ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu politika çerçevesinde etkin bir biçimde 

yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur. 

Bu Politika kapsamında mevzuatın gerektirdiği düzenlemelere ilişkin uyum esastır. 

  

4.POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ  

Ücret Politikası, Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Ayrıca Şirket 

internet sitesinde de yayımlanır. 

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının tespitinde 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. 

 


