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ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI 

 

1. KAPSAM 

Çelebi Hava Servisi A.Ş. tarafından yapılan bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal 
sorumluluklarımızı yerine getirmek, iş ortaklarımız ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk 
bilinci oluşturmanın yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar 
sağlamaktır. İşbu bağış ve yardımların hangi usul ve esaslara göre yapılacağı işbu Bağış ve 
Yardım Politikası (“Politika”) ile detaylı olarak belirlenmiştir. 

İşbu politikanın amacı, Çelebi Hava Servisi AŞ’nin Ana Sözleşmesi’ne, 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’na ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, sermaye piyasası 
mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edilmemesi ve Şirket’in kendi 
ana faaliyet konusundan uzaklaşmadan yıl içinde yapılacak bağış ve yardımların  Şirket Olağan 
Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 
uyarıca kamuyu aydınlatma yükümlülüğüne uyulması suretiyle; sosyal amaçlı kurulmuş olan 
vakıflara, derneklere, eğitim ve öğretim kurumlarına, doğal afet bölgelerine, afet yardım 
komitelerine ve benzeri kuruluşlara SPK mevzuatında belirlenmiş esaslar dahilinde bağış ve 
yardımda bulunabilmesinin esaslarını belirlemektir. 

İşbu Politika kapsamında, Şirket’in pay sahiplerinin haklarının korunması esasından 
uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. 

 

2. KAPSAM 

Bu politika, Şirket’in tüm birimlerinde geçerlidir. 

 

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR 

R0706 Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliği 

 

4. TANIMLAR 

Olağan Genel Kurul Toplantısı: Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, yönetim 
kurulunun yıllık faaliyet raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının 
oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren 
ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapmak ve karar almak üzere her hesap 
dönemi için yapılan toplantılardır. 

Politika:  Bağış ve Yardım Politikası 

SPK:   Sermaye Piyasası Kurulu 

Şirket:  Çelebi Hava Servisi A.Ş. 

Şirket Üst Yönetimi: Genel Müdür, Direktör, Koordinatör pozisyonlarında görev yapan 
yöneticilerdir. 

TTK:   6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 

Yönetim Kurulu (YK): Çelebi Hava Servisi A.Ş Yönetim Kurulu 
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5. BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN ESASLAR 

- Bağış ve yardım, herhangi bir karşılık beklemeden yapılan nakdi ve/veya ayni yardımları ifade 
eder. Şirket politikaları gereği, bağış ve yardımlar nakdi ve gayri nakdi olarak yapılabilir. 

- Şirket’in vizyon, misyon ve politikalarına uygun olarak ve Şirket’in kendi amaç ve konusunu 
aksatmayacak şekilde; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, topluma ve çevreye yararlı 
derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine bağış ve yardım 
yapabilir. Şirket’in vizyon, misyon ve politikalarına ve Şirket’in etik ilkelerine uygun bir biçimde 
yapılır. Şirketin kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, topluma ve çevreye yararlı 
vakıf, dernek ve kurumlara, üniversitelere, doğal afet bölgelerine, afet yardım komitelerine ve 
benzeri kurumlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunulabilir. 

- Yapılacak bağış ve yardımların, herhangi bir çıkar veya ticari fırsat sağlamaması, siyasi 
amaçlarla herhangi bir siyasi partiye, politikacıya, kamu görevlisine, belediye görevlisine vb. 
kurum veya kuruluşlara doğrudan veya dolaylı bir fayda sağlamaması, din, dili ırk, etnik köken, 
cinsel yönelim, yaş veya engellilik hususlarında ayrımcılık yapılması amacı olmaması, insan 
ve hayvan hakları ihlalleri, tütün, alkol ve yasa dışı maddelerin satışı, tanıtımı ve desteklenmesi 
ile doğrudan veya dolaylı herhangi bir ilişkisinin olmaması zorunludur. 

-  Her bir mali yılda yapılabilecek bağış ve yardımların toplamı için geçerli olacak üst limit, 
Yönetim Kurulu tarafından bir önceki mali yıla ilişkin olarak düzenlenecek Olağan Genel Kurul 
Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. 

- Yapılacak bağış ve yardımlar Yönetim Kurulu kararına istinaden şirket vizyon, misyon ve 
politikalarına uygun olarak gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, Olağan Genel Kurul Toplantısında 
belirlenen üst limit dâhilinde bağış ve yardım yapılması hakkında karar vermeye yetkilidir. 
Çelenk gönderilmek üzere yapılan bağışlar bu Politika kapsamı dışındadır. Yapılacak bağış ve 
yardımların Şirketin temel kurumsal değerleri ve etik standartlarına uyumlu bir şekilde 
yürütülmesi ve toplumsal gelişime katkı sağlaması esastır.  

- Her bir mali yıl içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika 
değişiklikleri hakkında Olağan Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay 
sahiplerine bilgi verilir. 

- Yönetim Kurulu tarafından Bağış ve Yardım Politikasında yapılması önerilen değişiklikler 
ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve Olağan Genel 
Kurul kararı ile yürürlüğe girer. 

 

6. GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Şirketin Bağış ve Yardım Politikası uygulamalarının, bağlı bulunulan ilgili mevzuat ve iş bu politika 
esasları çerçevesinde etkin bir şekilde yürütülmesinden, izlenmesinden ve denetlenmesinden 
Şirketin Mali İşler Departmanı sorumludur. 

Şirket Üst Yönetimi ayrıca, değerlendirme ve önerilerini Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim 
Kurulu, değerlendirme ve öneriler çerçevesinde, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle 
işbu Bağış ve Yardım Politikasının etkinliğini sağlar. 

 

7. YÜRÜRLÜK 

Bu Bağış ve Yardım Politikası 25 tarih ve 2022/18 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş 
olup Şirket’in gerçekleştirilecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin görüşüne 
sunulur ve Olağan Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girerek Çelebi Hava Servisi A.Ş. yatırımcı 
ilişkileri internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Ayrıca, Bağış ve Yardım Politikasında 
yapılacak değişiklikler aynı usulle yürürlüğe girer ve duyurulur.  

Bağış ve Yardım Politikası 25/03/2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 


