TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
BAĞIŞ POLİTİKASI

I-

AMAÇ

Bağış Politikası (“Politika”) ile; Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin (“Turkcell”)
toplumsal ve kurumsal sorumluluk bilinci içerisinde toplumsal ihtiyaçları karşılamak, ülkenin
geleceğine ve kalkınmasına katkıda bulunmak suretiyle, eğitim, sağlık, kültür-sanat, hukuk, bilimsel
araştırma, çevreyi koruma, spor, engellilerin topluma kazandırılması, girişimcilik, teknoloji, iletişim
ve benzeri kamuya yararlı faaliyetlerin karşılıksız bağışlarla özendirilmesi ve desteklenmesi için
gerekli ilke, kuralların belirlenmesi, bağış sürecinin yönetilmesi ve bu konuda bilgilendirme,
raporlama ve sorumlulukların belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bu politika, Yönetim Kurulu ve tüm çalışanlar tarafından benimsenen “Turkcell Ortak Değerleri ve
İş Etiği Kuralları”nın (“TODIEK”), “Turkcell Ortak Değerleri ve İş Etiği Kurallarının İşletilmesi
Yönetmeliği”nin (“TODIEK İşletme Yönetmeliği”), Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin, Turkcell
paylarının New York Borsası’nda (“NYSE”) işlem görüyor olması nedeniyle, faaliyet gösterdiği her
ülkede uyum göstermek zorunda olduğu ABD Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Kanunu (“FCPA”) ile
2007 yılında Şirketimizin de imzalayarak tarafı olduğu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi dahil
yolsuzluk karşıtı yasal düzenlemelerin, Turkcell Topluluğu “Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Politikası”nın, Turkcell’in diğer iç düzenlemeleri ve diğer yasal düzenlemelerin ayrılmaz bir
parçasıdır.
Sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer ikincil düzenlemeler ile
Şirket iç düzenlemeleri ve Şirket esas sözleşmesinin işletme konusuna ilişkin 3’ncü maddesi
çerçevesinde Şirket; Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair
ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması
ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi faaliyet
konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapabilir.
II. TEMEL İLKELER
1. Turkcell, toplumsal ve kurumsal sorumluluk bilinciyle, ülkemizin gelişmesine ve toplumun
refah düzeyinin artmasına katkı sunmak üzere gelirlerinin genel kurul kararı ile belirlenen
miktarına kadar bağış ve yardımda bulunabilir.
Bağışlarda; bağış yapılan dönemde ülkenin ve toplumun ihtiyaç duyduğu alanlara öncelik
verilir.
2. Bağış yapılacak kişi, kuruluş ve faaliyetlerin belirlenmesinde;
a. Ülkenin ortak değerlerine bağlı olmaları ve bu değerlere uygun olarak sosyal, kültürel ve
ekonomik kalkınmayı hedeflemeleri,

b. Tarih ve medeniyet idealimize uygun olması ve bu idealimizin korunması, geliştirilmesi
ve yükseltilmesine katkı sunmaları,
c. Yenilik, kalite ve sürdürülebilirlik bakımından fark yaratmaları,
d. Ülkenin gelişme ve ilerleme vizyonu ile uyumlu olmaları dikkate alınır.
3. Bağışların bir kısmının toplumun engelli bireylerine yönelik olmasına özen gösterilir.
4. Bağış yapılacak kişi ve kuruluşların; güvenilir, faaliyetleri ile toplumda itibar edinmiş ve
kabul görmüş olmaları, bir öncelik kriteri olarak göz önünde bulundurulabilir. Bununla
birlikte, gençlerin ve bu ilkelere uygun faaliyette bulunacak kişi ve kuruluşların, yeni
başladıkları veya başlayacakları faaliyetlerin de desteklenmesi mümkündür.
5. Bağışlar, doğrudan yapılabileceği gibi kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk tüzel
kişileri ile ortak olarak da yapılabilir.
6. Bağışlar, gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişilerine, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılabilir.
7. Deprem, sel vb doğal afetler ve terör, göç, vb nedenlerle mağduriyet yaşayanlara ilişkin
olarak yapılacak bağışlarda, bu politika ile belirlenen ilkeler, durumun gerektirdiği
yardımların yapılmasına imkan verecek şekilde yorumlanır.
8. Gerek kendisi tarafından gerekse üçüncü gerçek ve tüzel kişilerce çeşitli amaçlarla kurulmuş
vakıflara bağış ve/veya yardım yapabilir.
9. Politik faaliyetlere ve bu faaliyetler ile irtibatlı olan kişi ve kuruluşlara bağış yapılamaz.
10. Kar amacı güden kişi ve kuruluşlara bağış yapılamaz.
III. BAĞIŞ YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
1. YETKİ VE SORUMLULUK
Mevzuata uygun olarak her yıl, şirketin yapacağı toplam bağış miktarı şirketin Genel Kurul kararı
ile belirlenir. Şirketin 23 Ocak 2012 tarihli, 893 sayılı kararı uyarınca 50 bin Amerikan doları ve
üstü karşılığı olan her türlü bağışlarda karar mercii Şirket Yönetim Kurulu’dur. Bu miktarın altında
kalan bağışlar, Grup Kurumsal İletişim Birimi Direktörü ve/veya ilgili genel müdür yardımcısının
da görüşü alınarak Şirket Genel Müdürünün kararı ile yapılabilir.
Ancak, Genel Müdür kararı ile yapılacak tüm bağışlarla ilgili olarak, yapılacak ilk toplantıda
Yönetim Kuruluna bilgi verilir. Bir yıl içinde, aynı kişi veya kuruluşa yapılacak olan bağış
bedelinin Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen limiti aşması durumunda, bu bağışlar da Yönetim
Kurulu onayına sunulur.
Çeşitli kurum veya kuruluşlardan gelen mobilya, kırtasiye ve elektronik aletler gibi benzeri
kullanılmış veya yeni araç ve gereçlerin bağışlanmasına yönelik ayni bağış talepleri de, Turkcell’in
Grup Kurumsal İletişim Birimi’nin Direktörü değerlendirmeleri ve ilgili birim genel müdür
yardımcısının görüşü alındıktan sonra genel müdür tarafından kararlaştırılır.

Bu Politika kapsamında ulaşan şikâyet, ihbar ve iddialar hakkında gereken çalışma, inceleme,
soruşturmaların yapılması ve çözümlenmesinden, Yönetim Kurulu nezdinde kurulmuş ve Denetim
Komitesi gözetiminde görev yapan Etik Komite sorumlu olup, bu kapsamdaki incelemeler, Turkcell
Grup İç Denetim Bölümü eliyle yürütülür.

2. BAĞIŞ SÜRECİ
Bağışlar talep üzerine yapılabileceği gibi herhangi bir talep olmaksızın bu Politikanın amacı, ilke ve
esasları çerçevesinde, yetki sınırları içerisinde res’en de bağış yapılması da kararlaştırılabilir.
Bir faaliyet yılı içinde yapılacak bağışlar, genel kurul tarafından belirlenen sınırı geçemeyeceği ve
bağışlar bir plân dâhilinde yapılacağı için, Politika’ya uygun özellikler taşımalarına rağmen bağış
talepleri gerçekleştirilemeyebilir.
Nakdi bağışlar banka üzerinden yapılır. Gayri nakdi bağışlar ise bağış yoluyla destek verilecek
projeyi yürüten, etkinliği gerçekleştiren tüzel kişinin yönetim organına veya en üst düzey
yöneticisine teslim edilir. Bağış verilerek desteklenen gerçek veya tüzel kişilerin, işbu politika
ilkelerine aykırı karar ve işlemleri tespit edilirse, finansal destek verilmesi durdurulabilir.
Bağışlar ilke olarak Türkiye içinde verilecek olmakla beraber, Turkcell’in veya iştiraki ortaklıkların
faaliyet gösterdiği ülkelerin sınırları içinde, bu ülkelerin kanunlarına aykırı olmayacak şekilde bağış
yapılabilir.

3. BAĞIŞ MİKTARININ BELİRLENMESİ
Mevzuat çerçevesinde bir hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışın sınırı, Yönetim Kurulu’nun
önerisi ile o yılın olağan genel kurul toplantısında karara bağlanarak belirlenir. Genel Kurulca
belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.
Bir hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar, ilgili hesap dönemi net dağıtılabilir kar matrahına
eklenir.
Bir takvim yılı içerisinde yapılan bağışlar, o takvim yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında
pay sahiplerinin bilgisine sunulur.
Bir takvim yılı içinde yapılan toplam bağış ve yardımların şirketin bir önceki yılsonu bağımsız
denetimden geçmiş konsolide bilançosunda yer alan aktif toplamının %1’ine ulaşması halinde bu
durum derhal kamuoyuna açıklanır.
4. BAĞIŞIN NİTELİĞİ
Bağış, nakdî veya aynî olarak verilebileceği gibi mevzuatın izin verdiği diğer usullerle de bağış
yapılabilir.
Destek verilecek alanda duyulan gereksinime bağlı olarak, Turkcell’in faaliyet alanına girdiği
ölçüde uzman personel, teknik ekipman, know-how ve diğer fikri mülkiyet hakları desteği
verilebilir. Nakdi olmayan bağışların nakdi değeri, ilgili birimlerce tespit edilir. Nakit dışı desteğin
Turkcell’e maliyeti, genel kurulca yıllık olarak belirlenen sınırı aşamaz.
IV- KAYIT TUTMA

Yapılan bağış ve yardımlara ilişkin her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve
doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi ve herhangi bir işleme
ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin
saptırılmaması gerekir.
Bağış ve yardımlara ilişkin iç kontroller, işlemlerin usulüne uygun değerlendirme ve
yetkilendirmeler dâhilinde gerçekleştirildiğine ve işbu Politika’daki ilkelere uygun olarak yapılmış
olduğunun kayıt altına alındığına dair makul bir güvence sağlar.
V- GÖZDEN GEÇİRME
Bu Politika gerekli hallerde gözden geçirilerek gerekli görülen güncellemeler yapılır ve Turkcell
Kurumsal internet sitesinde ilan edilir.
VI- YÜRÜRLÜK
İş bu Politika Yönetim Kurulu’nun onaylamasını müteakiben yürürlüğe girer.

