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Ortaklığın Adresi

İŞ KULELERİ KULE 3 34330
4.LEVENT-İSTANBUL
: 212 350 50 50 - 212 350 50 80
: infotrakyacam@sisecam.com
:

Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
: 212 350 50 50 - 212 350 50 80
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi
: Bağış Politikası

AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 6 Mart 2014 tarihli toplantısında belirlenen ekli
''Bağış Politikası''nın 3 Nisan 2014 tarihinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel
Kurul'unun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin
defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için
gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. BAĞIŞ POLİTİKASI
Bu politika, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu
Tebliğ, İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirket esas sözleşmesi hükümleri
doğrultusunda oluşturulmuştur.
Amaç:
Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek,
ortaklarımız ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmanın yanı sıra,
sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır. Bu amaçla,
Şirket’in kuruluş ve faaliyet amaçlarına uygun toplumsal ve sosyal sorumlulukların yerine
getirilmesi çerçevesinde eğitim, sağlık, kültür, hukuk, sanat, bilimsel araştırma, çevreyi
koruma, spor ve benzeri faaliyetlere destek olmaktır.
Bağış ve Yardım Esasları:
Şirket esas sözleşmesinde de belirtildiği şekilde; sosyal sorumluluk kapsamında ve
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir.
Yönetim Kurulu’nun önceden onayını alarak sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar,
dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunabilir,
Şirket’in pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak
bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.
Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve
politikalarına uygun ve Şirket’e ait etik ilkeler ile değerler ve Şirket yıllık bütçe ödenekleri
göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki
şekilde yapılabilir.
Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşu’nun
seçiminde Şirket’in kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Dönem
içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri
hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi konularak
ortaklara detaylı bilgi verilir.
Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde ortaklıklarca yapılan bağış ve yardımların
sınırı Genel Kurul’ca belirlenir.
Bu kapsamda, bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Genel
Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dikkate alınır. Ayrıca, yapılacak bağış ve
yardımların uygulanmasına yönelik olarak, kurum içi uygulama esaslarını belirleyen
“Bağış Yönetmeliği” hükümlerine uyulur.

