
HEDEF HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”) 
BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI 

 
1. Amaç 
Bağış ve Yardım Politikasının amacı, Şirket’in tabi olduğu düzenlemeler ve Şirket Esas 
Sözleşmesi hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket’in bağış ve yardım esaslarının belirlenmesidir. 
 
Şirket, bağış ve yardımlar konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve 
düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”), yürürlükteki Kurumsal 
Yönetim Tebliği’nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin 
gerçekleştirilmesine azami özen gösterir. 
 
Şirket Bağış ve Yardım Politikası, SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı 
Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat 
sahiplerine Şirket internet sitesi aracılığıyla duyurulmaktadır. 
 
2. Yetki ve Sorumluluk 
Bağış ve Yardım Politikası, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu 
tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay 
sahiplerinin onayına sunulmuştur. Şirket’in Bağış ve Yardım Politikası’nın izlenmesi, gözetimi, 
geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu 
altındadır. Bağış ve Yardım Politikası’nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun kararını 
takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak, Şirket internet sitesinde 
yayımlanır. 
 
3. Bağış ve Yardım İlkeleri 
Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 14. maddesine göre: “Şirket, 
Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının 
yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, 
yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların 
dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde 
genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, vergi muafiyeti 
tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme 
faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi 
veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışın sınırı genel kurulda 
belirlenir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.” Şirket’in bağış 
yapılabilmesi yukarıdaki Esas Sözleşme hükmü ile mümkün kılınmıştır. Bağış sınırları ise 
Şirket genel kurulu tarafından belirlenecektir.  
 
Şirket’in pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve 
yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye 
piyasası mevzuatı hükümlerine ve Şirket politika ve uygulamalarına uygun olmak suretiyle, 
Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar Şirket amaç ve konusunu 
aksatmayacak şekilde yapılabilir. Her türlü tüzel veya gerçek kişiye bağış ve yardımlar nakdi 
veya ayni olarak yapılabilir. 



Şirket tarafından yukarıdaki Esas Sözleşme hükmü çerçevesinde yapılacak bağış ve ödemeler, 
SPK’nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya 
duyurulur. İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile 
politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay 
sahiplerine bilgi verilir. Bağış ve yardımların olağan genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine 
sunulması zorunludur.  
 
Bağış ve yardımlar konusunda SPK’nın örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri 
ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine 
uyulur. 
 
4. Yürürlük 
Bağış ve Yardım Politikası, bu politikanın genel kurulda kabul edilmesini ve ilgili genel kurul 
kararının İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescilini müteakip yürürlüğe girer. 
 


