
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

Bağış ve Yardım Politikası 

 

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”), Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla, etik kurallar çerçevesinde, tüm yasa ve zorunluluklara 

uyumlu olarak işbu Bağış ve Yardım Politikası (“Politika”) kapsamında bağış ve yardım 

yapabilir.  

Şirket bağış ve yardımlarını aşağıdaki üç ana başlıkta gerçekleştirebilir:  

i. Araştırma, eğitim, sağlık ve hasta bakımını iyileştirmek amacıyla kamu kurum veya 

kuruluşu, kar amacı gütmeyen organizasyon, dernek, vakıf veya diğer kuruluşlara 

yapılan bağışlar,  

ii. Ülkemizi etkileyen doğal afet, felaket gibi konularda mağdurlara destek olmak 

amacıyla kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan bağışlar, 

iii.  Çevreyi koruma, hayvan hakları, eğitim, kültür-sanat, spor ve benzeri alanlarda kar 

amacı gütmeyen kurumlara, kamu yararına olacak şekilde, toplumsal sorumluluk 

bilinci ile yapılan bağışlar. 

Şirket tarafından yapılacak tüm bağışlar her bir alan için genel kurul tarafından belirlenen üst 

sınıra bağlı kalarak belirlenecek olan bütçe dâhilinde yapılır.  

Genel Kurul tarafından onaylanan Politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağışların 

tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul Toplantısı’nda ayrı bir gündem maddesi ile 

ortaklara bilgi verilir.  

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında “Halka açık 

ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi veya pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay 

dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı halka 

açık ortaklık genel kurulunca belirlenir. Sermaye Piyasası Kurulu, bağış tutarına üst sınır 

getirmeye yetkilidir. Ortaklıkların ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabilir kâr 

matrahına eklenir.” hükmü yer almaktadır.  

Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “İşletme Konusu” başlıklı 3 üncü maddesinin (8) bendinde 

bağışlara ilişkin husus aşağıdaki şekilde yer almaktadır: 

“Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış 

yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu 

yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn örtülü kazanç 

aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl 

içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.” 

 

Bu Politika yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulur. 

Politikanın onaylanması halinde derhal yürürlüğe girer ve Şirketin internet sitesinde kamuya 

açıklanır.  

 

Yürürlüğe girdikten sonra Politika’da yapılacak değişiklikler de değişiklikten sonraki ilk genel 

kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, onaylanması halinde derhal yürürlüğe 

girer ve Şirketin internet sitesinde kamuoyuna açıklanır. 


