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POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI 

 

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) bu Bağış ve Yardım Politikası, Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Mevzuatı doğrultusunda oluşturulmuştur. 

 

Şirket’in yapacağı bağış ve yardımların temel amacı, Şirket’in toplumsal sorumluluklarını yerine 

getirmek, ortaklarında ve çalışanlarında bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmak, sosyal ve toplumsal 

ihtiyaca ve gelişime destek olmaktır. 

 

Bağış ve Yardım Esasları: 

 

1. Bağış ve yardımların sınırı Şirket’in Genel Kurulu (“Genel Kurul”) tarafından belirlenir ve ilgili 

dönemde bu sınırı aşan tutarda bağış veya yardım yapılamaz. Genel Kurul ilgili yılda bağış ve yardım 

yapılmamasına karar verebilir. 

 

2. SPK bağış tutarına yeni bir üst sınır getirmeye yetkilidir.  

 

3. Şirket’in Genel Kurulu tarafından belirlenen sınır dahilinde kalmak koşuluyla, bağış yapma görev ve 

yetkisi kendi takdirine bağlı olmak üzere Şirket’in Yönetim Kurulu’na (“Yönetim Kurulu”) tanınmıştır.  

 

4. Bağış ve yardımlar, Yönetim Kurulu’nun takdirine bağlı olmak üzere nakdi ve gayri nakdi olarak 

yapılabilir. 

 

5. Bağış ve yardım yapılmasında Şirket amaç ve konusunun aksatılmaması esastır. 

 

6. Yapılacak bağışların geçerli örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ön 

koşuldur. 

 

7. Vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara SPK tarafından 

belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.  

 

8. Siyasi partiler, politikacılar ya da siyasi adaylara bağış yapılmaz. 

 

9. Yıl içerisinde yapılan bağış tutarı, kar dağıtımına ilişkin hesaplamalarda dağıtılabilir kar matrahına 

eklenir. 

 

10.  Yıl içerisinde yapılan bağışlar, SPK mevzuatı gereğince o yıla ilişkin olağan Genel Kurulda 

ortakların bilgisine sunulur. 

 

11.  Geçerli SPK mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya 

açıklanan Şirket’in son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya Şirket’in %1'in 

altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan Şirket’in son bilanço aktif toplamının en az 

%1'ine ulaşması durumunda, SPK mevzuatı gereğince Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 

www.kap.org.tr (“KAP”) gerekli özel durum açıklamaları yapılır.  

 

12. Şirket’in yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin bu Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul'un 

onayına sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan bu Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda 

dönem içinde Şirket tarafından yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile bu Bağış 

ve Yardım Politika değişiklikleri hakkında SPK mevzuatı gereğince genel kurul toplantısında ayrı bir 

gündem maddesi ile Şirket’in ortaklarına bilgi verilir. 

 

http://www.kap.org.tr/

