
 

 
 

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI 

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) bağış ve yardım politikası (“Politika”)  
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) doğrultusunda 

oluşturulmuştur. 

İşbu Politika’da belirtilen sınırlamalara tabi olmak üzere, Şirketimiz, sayılanlarla sınırlı olmaksızın 

kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren 

kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda, SPK’nın Kâr Payı Tebliği (II-19.1)’nde ve diğer sermaye 
piyasası mevzuatında belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir. Şirket, sermaye piyasası 

mevzuatının örtülü kazanç̧ aktarımı düzenlemelerine ve diğer ilgili hükümleri ile ilgili diğer mevzuata 

uygun olarak hareket etmek kaydıyla gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan 

bağışları genel kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç̧ ve konusunu aksatmayacak 

şekilde gerçek kişilere ve kamu veya özel hukuk tüzel kişilerine bağış ve yardımda bulunabilir. 

Siyasi partiler, siyasi partiler ile ilişkili organizasyonlar, yerel ve yabancı otoriteler ve kamu görevlilerine 

yapılacak olan tüm ödemeler (özellikle destekleme faaliyetleri ve üyeliklere ilişkin olanlar) istisnasız 

olarak ve zamanında görevli iç kontrol müdürünün onayına sunulacaktır. Ek olarak, Şirket yalnızca 

vergiden düşülebilir nitelikte olan bağış ve yardımlarda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun 

ve Şirket’e ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve 

ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir. 

Şirket, bu Politika’daki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap 

dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın genel kurul toplantısında ayrı bir gündem 

maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar. 

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 gerekli özel durum açıklamaları yapılır. 

 


