
 

 

 

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI 

Amaç ve Kapsam 

İşbu Bağış ve Yardım Politikası (“Politika”), Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.. (“Şirket”) tarafından 

gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlara ilişkin esasları düzenlemektedir. 

 

İşbu Bağış ve Yardım Politikası’nın amacı, toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi, toplumsal sorumluluk 

bilincinin oluşturulması, sosyal ve toplumsal ihtiyacın karşılanması, kamuya fayda sağlanması ve kamuya faydalı 

faaliyetlerin bağışlarla özendirilmesidir.  

 
Politika, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ilgili hükümleri 

çerçevesinde hazırlanmıştır.  

Bağış ve Yardımlara ilişkin Esaslar 

Şirketimiz; Türk Ticaret Kanunu’na ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, sermaye piyasası 

mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edilmemesi, kendi amaç ve konusunun 

aksatılmaması, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulması şartıyla genel bütçeye dahil 

dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, valiliklere, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu’nca vergi 

muafiyeti tanınan vakıflara ve afet bölgelerine, kamu menfaatine yararlı derneklere, sivil toplum kuruluşlarına, yerel 

spor kulüplerine, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, diğer 

öğretim kurumlarına ve bu gibi toplumsal fayda gözeten kültür, sanat, çevre, eğitim ve benzeri sosyal konularda faaliyet 

gösteren kurumlara Yönetim Kurulu kararı ile bağış ve yardımda bulunabilir.  

 

Bağış ve yardımların sınırı Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenir ve ilgili dönemde bu sınırı aşan tutarda bağış 

yapılamaz. Genel Kurul ilgili yılda bağış ve yardım yapılmamasına karar verebilir. 

 

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço 

aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan 

son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda www.kap.org.tr 

(“KAP”) gerekli özel durum açıklamaları yapılır. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. 

 

Bağış ve yardımlar nakdi veya ayni olarak yapılabilir. Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgili faaliyet dönemi 

içinde yapılmış olan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir. 

 

İşbu Politika, Şirket Genel Kurulu’nun onayına sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan Politika doğrultusunda, 

Şirket tarafından dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile Politika değişiklikleri 

hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.  

 

Bağış uygulamasında Şirket’ in tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan sınırlayıcı düzenlemeler saklıdır. 

 


