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Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 27.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantı sonucunda;Şirket  Esas Sözleşmesi'nin "
Şirket Tarafından Bağış Yapılması'' başlıklı 20. maddesindeki yıllık bağış sınırının 2.000.000 TL'den "konsolide esas faaliyet 
karının %2'si"ne değiştirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması" başlıklı 20. maddesinin 
ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline karar verilmiştir.

Esas Sözleşme tadil metninin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.

 

  

 

Esas Sözleşme Tadili

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.



ESKİ METİN YENİ METİN 

 MADDE 20 – ŞİRKET TARAFINDAN BAĞIŞ 

YAPILMASI 

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı 

genel kurul tarafından belirlenir. Bu şekilde 

yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı 

2.000.000 TL’yi aşamaz ve yapılan bağışlar 

dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye 

Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst 

sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, 

Sermaye Piyasası Kurulu örtülü kazanç aktarımı 

düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli 

özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde 

yapılan bağışlara dair bilgiler genel kurulda 

ortakların bilgisine sunulur. 

MADDE 20 – ŞİRKET TARAFINDAN BAĞIŞ 

YAPILMASI  

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı 

genel kurul tarafından belirlenir. Bu şekilde 

yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı ilgili 

yılın konsolide esas faaliyet karının %2’sini 

aşamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar 

matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu 

yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme 

yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası 

Kurulu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine 

aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum 

açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan 

bağışlara dair bilgiler genel kurulda ortakların 

bilgisine sunulur. 

 


