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Amag

Bu politika, Ttirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasast Kurulu Mevzuatt do$rultusunda

olugturulmugtur,

Baprg ve yardrmlarrn temel amacr, toplumsal sorumluluklartmtzt yerine getirmek, ortaklarlmlz ve

galiganlarrmrzda bir kurumsal sorumluluk bilinci olugturmanln yant slra, sosyal ve toplumsal

if'tiyu., kargrlamak ve kamuya yarar sa$lamakttr, Bu amagla toplumsal geligime katkr sa{layacak

projelerin gergekleStirilmesi ne de destek ol unmaktadt r.

BadrS ve Yardtm Esaslan

Sirket yonetimi, Genel Kurulun vereceli yetki ve srnrrlar dahilinde; sosyal amaglr kurulmuS olan

vakrflar, dernekler lle e$ltim-ti$retim kurumlarr ve sair kigi, kurum ve kuruluglara Sermaye

Piyasasr Kurulu tarafrndan belirlenen esaslar dahilinde yardrm ve ba$rgta bulunabilir, girketin pay

sahiplerinin haklannrn korunmast esasrndan uzaklagrlmasrna yol agacak ba$r9 ve yardtmlarrn

yaptlmastndan kagtntltr.

ilke olarak her yrl igin baf rg ve yardrmlann srnrn Genel Kurul tarafrndan belirlenir. Belirleme
yaprlmadr$r yrllarda en sen bellr.lenen yrldaki srnrrlar esas altnu. Genel Kurulda belirlenen stntrlar

dahilinde $irket y6netimi, $irketin vizyon, misyon ve politikalanna uygun ve girkete ait etik
ilkeler ile de$erler ve girket ytllrk bUtge Odenekleri goz 0ni.inde bulundurarak ba$t9 ve yardtm

yapmaya yetkilidir.

Ba$rg ve yardtmlar, nakdi ve ayni olmak ilzere iki gekilde yaprlabilir. Ba$tgtn gekli, miktart ve

yaprlacalr kurum, kurulu5 veya $ivilToplum Kurulugunun segiminde,$irketin kurumsal sosyal

sorumluluk politikalarrna uygunluk gozetlllr. Bunlarrn drgtnda $lrketin faaliyet konusu ile ilgili
faaliyet gostermek Uzere kurulmug bulunan vaktf, dernek vb. kuruluglara da baltg ve yardtm
yapabilir,

Donem iginde yaprlan tUm ba$rg ve yardrmlarrn tutart ve yararlantctlart ile politika de$igikleri

hakkrnda ilgili yrhn Ola$an Genel KurulTlRl,lnbsr'nda ortaklara deiaylt bilgi verilir,

Sermaye Piyasasr mevzuatr gergevesinde ba$rg ve yardtmlann kamuya agtklanan son bilango

aktif toplamtntn en azo/ot ve Uzerinde olmasr veya Tof in alttndaki ba$lg ve yardtmlartn

toplamrnrn kamuya agrklanan son bilango aktif toplamrnrn en az o/of ine ulagmast durumunda,'
gerekli ozel durum agrklamalar yaprlrr.

Ba$rg ve yardtm yaprltrken ilgili mevzuat,v,e.,Genel Kurul taraflndan,belirlenen stntrlamalar
dikkate altntr. ,'1
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