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BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI 

 

1. AMAÇ 
 

Bağış ve yardım politikasının amacı, Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ.’nin (“Şirket”) kurumsal sosyal sorumluluk 
faaliyetleri kapsamında yaptığı bağış ve yardımların esaslarını belirlemektir. 
 

2. KAPSAM 
 

Bağış ve yardım politikasının kapsamı Çelik Halat ve Tel Sanayii şirketidir. Şirket iş bu politikada yer alan esaslar 
ile uyumlu bir şekilde kendi özgün politikalarını oluşturabilirler. 
3. HEDEF 
 

Bağış ve yardım politikasının hedefi, yapılacak bağış ve yardımların, ilgili yasa ve düzenlemeler ile Şirket 
kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak, esaslarını belirlemek ve 
yetkileri düzenlemektir. 
 

4. ROL ve SORUMLULUKLAR 
 

Yönetim Kurulu; 
 

 Bağış ve yardım politikasının yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulmasını gözetir. 
 Oluşturulan bağış ve yardım politikasını ve ihtiyaç duyuldukça yapılacak güncellemeleri onaylar. 
 Bağış ve yardım yapılacak kurum ve kuruluşları onaylar. 
 Bir hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardım tutarını onaylar ve uygulanmasını gözetir. Yönetim 

kurulu, bağış ve yardımlar için bir üst sınır belirlenmesini Genel Kurul’a teklif eder. 
 Bağış ve yardımların Şirket politikalarına, TTK, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları; TBK, Vergi Yasaları, ilgili 

diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşme ve Genel Kurul Kararı’na uygunluğunu gözetir. 
 

İcra Kurulu; 
 

 Oluşturulan bağış ve yardım politikasını ve ihtiyaç duyuldukça yapılacak güncellemeleri inceler, 
onaylanmak üzere Yönetim Kuruluna iletir. 

 Şirket ve hakim Ortak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş (“ Doğan Holding”) kurumsal sosyal sorumluluk 
yaklaşımı çerçevesinde bağış ve yardım yapılacak kuruluşları ve yapılacak bağışın türü ve tutarını tespit 
eder, onaylanmak üzere Yönetim Kurulu’na iletir. 

 Bağış ve yardımların Doğan Holding ve Şirket politikalarına, TTK, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları, TBK, 
Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşme ve Genel Kurul Kararı’na uygunluğunu 
inceler. 

 Bir hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımların işbu politikada belirtilen esaslara uyulmasını ve 
uygulanmasını takip eder. 

 

5. UYGULAMA ESASLARI 
 
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI 
 
Şirketimiz tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı, 
esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenir. 
 
Şirketimiz, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları kapsamında, amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde 
olmak ve TTK, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları, TBK, Vergi Yasaları ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile 
Esas Sözleşme ve Genel Kurul Kararı çerçevesinde; 
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 Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, 
 İl özel idarelerine, 
 Belediyelere ve köylere, 
 Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, 
 Kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, 
 Bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara 
 Üniversitelere, öğrenim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir. 
 
Bağış ve yardımın yapılacağı kurum, tutarı, şekli belirlenirken, Şirket Sosyal Sorumluluk Politikası dikkate alınır. 
Bağış ve yardımlar nakden ve/veya ayni olarak yapılabilir. 
 
Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak ve Esas Sözleşmemizde belirtilen 
esaslar çerçevesinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. 
Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına 
eklenir.  
Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk 
Ticaret Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının 
yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 
 

 
  


