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1 GENEL BİLGİLER 

1.1 Amaç 

Bu politikanın amacı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Bankanın belirlediği alanlarda faaliyet gösteren kişi, 

kurum ya da Sivil Toplum Kuruluşlarına yapılacak bağış ve yardım ilke ve esaslarının 

belirlenmesidir. 

1.2 Kapsam 

Bu politika, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş’nin gerçekleştireceği bağış ve yardım faaliyetlerine 

ilişkin usul ve esasları kapsar. 

2 UYGULAMA 

2.1 Bağış ve Yardım İlke ve Esasları 

 Banka Üst Yönetiminin kararıyla tüm bağış ve yardımların yapılacağı kişi, kurum ya da Sivil 

Toplum Kuruluşlarının belirlenmesinde; faizsiz finans ve katılım bankacılığı ilkeleri, Albaraka 

Türk vizyon, misyon ve etik ilkeleriyle yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurulur.  

 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. olarak sosyal sorumluluk bilinciyle sağlık, eğitim, kültür, 

engelsiz yaşam vb. alanlarda faaliyet gösteren kişi, kurum ya da Sivil Toplum Kuruluşlarına, 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda belirtilen çerçeve dâhilinde ayni ve nakdi bağış ve yardım 

yapılır.  

 Bağış ve yardım yapılırken Bankanın tabi olduğu yasal mevzuat düzenlemeleri dikkate alınır. 

 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 59’uncu maddesi uyarınca “Bankalar ve konsolide denetime 

tâbi kuruluşlarca bir malî yılda yapılabilecek bağış miktarı, banka özkaynaklarının binde 

dördünü aşamaz. Ancak, yapılan bağış ve yardımların en az yarısının, kurumlar vergisi 

matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek bağış ve yardımlardan 

oluşması zorunludur. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.” 

 SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.10. sayılı ilkesi çerçevesinde “bağış ve 

yardımlara ilişkin politika oluşturularak genel kurul onayına sunulur. Genel kurul tarafından 

onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve 

yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem 

maddesi ile ortaklara bilgi verilir”. 

 Yapılan bağış ve yardımlar hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarına 

detaylı bilgi verilir. Bankanın bağış ve yardımlar ile ilgili uygulama ve faaliyetlerinin ilgili 



   

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI 

 

 
 

 

PLT-144-02 / 0 

 

Yayın Tarihi 14.11.2017 

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Sayfa 3 / 3 

 

mevzuat ve bu Politika hükümleri ile uygunluğu ve etkinliği, iç denetim kapsamında da düzenli 

olarak denetim ve değerlendirmeye tabi tutulur.  

2.2 Yürürlük 

Bu Politika, Genel Kurul tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Politikada günün 

koşullarına bağlı olarak sonradan yapılacak değişiklik ve güncellemeler de Yönetim Kurulu’nun 

onayı ile yürürlüğe girer ve Genel Kurul’un bilgisine sunulur. 


