BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI
1. Amaç
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. (Şirket) bağış ve yardım politikası 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun
19.Maddesi,Kar Payı Tebliği’nin (II-19.1) 6.Maddesi, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümleri ile
diğer ilgili mevzuat düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesinin 21.Maddesi çerçevesinde hazırlanmıştır.
2. Kapsam
Bağış ve yardım politikası, yukarıda yer alan ‘’Amaç’’ maddesinde atıf yapılan mevzuat ve Şirket Ana
Sözleşmesi düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen Şirket’in bağış ve yardım sistem ve uygulamalarını
kapsar.
3. Yetki ve Sorumluluk
Bağış ve yardım politikası , Şirket yönetim kurulu tarafından teklif edilip , Şirket genel kurulu tarafından
belirlenir.Bağış ve yardım politikasının tadil edilmesi halinde ,bu husus da Şirket genel kurulunun onayına
bağlı olup , bu değişiklikler ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulacaktır.
Bağış ve yardım politikasının uygulanması , geliştirilmesi ve takip edilmesinden yönetim kurulu
sorumludur.
4. Temel Esaslar
Bağış ve yardımlar konusunda aşağıda belirlenen temel esaslara uyulur :









Şirket tarafından bağış yapılabilmesi için ana sözleşmede hüküm bulunması şarttır.
Şirketin faaliyetleri sonucunda oluşan dağıtılabilir kârın, pay sahipleri haklarının korunmasını
teminen , en yüksek seviyede oluşması esas olup , bu esastan uzaklaşılmasına yol açacak bağış
ve yardımlardan kaçınılır.
Bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat ve Şirket genel kurulu tarafından belirlenen sınırlamalar
dikkate alınır.
Şirketin ilgili hesap dönemi içinde yapmış olduğu bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri ile
uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.
Bağış ve yardımlar nakdi veya ayni olarak yapılabilir.
Tüm bağış ve yardımlar Şirket yönetim kurulu kararına bağlanmak suretiyle
gerçekleştirilecektir.

5. Bağış ve Yardım Yapılabilecek Kuruluşlar
Şirket ana sözleşmesinin 21.Maddesine uygun olmak şartıyla Şirket, vakıflara ve afet bölgelerine , kamu
menfaatine yararlı derneklere ,sivil toplum kuruluşlarına , 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 bağış ve
yardımda bulunabilir.
6. Bağış Miktarının Belirlenmesi
Mevzuat çerçevesinde bir hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışın üst sınırı , her yıl yönetim kurulunun
önerisi ile o yılın olağan genel kurul toplantısında karara bağlanarak belirlenir.
7. Kamunun Aydınlatılması
Yapılacak bağış ve ödemelerin , SPK’nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri
çerçevesinde kamuya duyurulması gerekmektedir. Buna ek iş bu bağış ve yardım politikası
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doğrultusunda , ilgili 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.
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