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GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET  A.Ş.  

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI 

 

1. AMAÇ 

İşbu Bağış ve Yardım Politikası (“Politika”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ile II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, II-17.1 

sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Kurumsal Yönetim Tebliği”) ve ekinde yer alan 

Kurumsal Yönetim İlkeleri (“Kurumsal Yönetim İlkeleri”) de dahil olmak üzere Sermaye 

Piyasası Kurulu (“SPK” veya “Kurul”) düzenlemeleri çerçevesinde Gür-Sel Turizm 

Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından gerçekleştirilebilecek bağış ve 

yardımlara ilişkin esasları düzenlemek üzere hazırlanmıştır. 

2. AMAÇ 

Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal 

sorumlulukların yerine getirilmesi, toplumsal sorumluluk bilincinin oluşturulması, sosyal ve 

toplumsal ihtiyacın karşılanması, kamuya fayda sağlanması ve kamuya faydalı faaliyetlerin 

bağışlarla özendirilmesidir. 

3. BAĞIŞ VE YARDIM ESASLARI 

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı, TTK, Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket 

esas sözleşmesine bağlı kalarak ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı 

düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel 

durum açıklamalarının yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurul’da ortakların 

bilgisine sunmak şartıyla, kendi faaliyet konusunu aksatmayacak şekilde Genel Kurul’un 

tespit edeceği sınırlar dâhilinde Yönetim Kurulu kararı ile her türlü bağış ve yardımda 

bulunabilir. 

Bağış ve yardımın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya sivil toplum kuruluşunun 

seçiminde, toplumsal ihtiyaçlar gözetilerek Şirket’in kurumsal ve sosyal sorumluluk anlayışı 

ile Şirket’in kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri de göz önünde bulundurulur. Bir hesap 

dönemi içerisinde yapılacak toplam bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul tarafından 

belirlenir. Genel Kurul ilgili yılda bağış ve yardım yapılmamasına karar verebilir. Sermaye 

Piyasası Kurulu, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. 

İşbu Politika kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilecek bağış ve yardımların nakdi ve 

ayni mahiyette olması mümkündür. 
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Şirket tarafından, yıl içinde gerçekleştirilen bağış ve yardım toplam tutarının kamuya 

açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1’in altındaki 

bağış ve yardımların toplam tutarının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az 

%1’ine ulaşması durumunda bu husus özel durum açıklaması ile duyurulur. 

Hesap dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardım tutarı ve yararlanıcıları hakkında bilgi ile 

bağış ve yardım politikasındaki değişikliklere ilişkin bilgi, Şirket’in ilgili Genel Kurul 

toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortakların bilgisine sunulur. Pay sahiplerinin 

korunması ilkesine aykırılık teşkil edecek nicelik ve nitelikte bağış yapmaktan kaçınılır. 

İşbu Bağış ve Yardım Politikası 08.12.2021 Tarih ve 2021-17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 

kabul edilmiş olup, gerçekleştirilecek olan ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin 

görüşüne sunulur ve Şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başlaması ile yürürlüğe girerek 

Şirket’in internet sitesinde kamuya açıklanır. Politika’da yapılacak değişiklikler Yönetim 

Kurulu kararına bağlıdır. 

 


