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1. Amaç ve Kapsam 

1.1 NORM Holding ve bağlı şirketlerinde bağış ve yardım işlemlerinde uyulması 

gereken standart, ilke ve kuralları belirlemek için Bağış ve Yardım Politikası 

oluşturulmuştur.  

1.2 Topluma, çevreye, ülkemize sosyal yardımlarda ve katkılarda bulunmanın, 

sorumluluk olduğu inancıyla NORM Holding bağış ve yardım faaliyetlerini, 

operasyonlarının bulunduğu bölgelerde ve ülkemiz genelinde yapabilir.  

 

2. NORM Holding Bağış ve Yardım Yaklaşımı 

2.1 Bağış ve Yardım Politikası; NORM Holding Etik Çalışma Kuralları ve ilgili politikalara 

uygun olarak oluşturulmuştur. 

2.2 NORM Holding, sosyal sorumluluk projeleri yürüten vakıf ve derneklere, sivil 

toplum kuruluşlarına, sosyal yardımlaşma kurum ve kuruluşlarına, sportif 

faaliyetler yürüten kulüp ve derneklere, eğitim kurum ve kuruluşlarına bağış ve 

yardımda bulunabilir. 

2.2 Bağış ve yardımlar; usulsüz bir çıkar sağlama veya yolsuzluğun herhangi bir türü 

için kullanılma amacı güdemez 

2.3 Bağış ve yardımlar; herhangi bir ticari fırsat ile bağlantılı olamaz.  

2.4 Bağış ve yardımlar; siyasi amaçlarla herhangi bir politikacıya, siyasi partiye, 

belediyeye veya hükümet görevlisine, doğrudan veya dolaylı olarak bir üçüncü 

şahıs aracılığıyla fayda sağlamak amacı taşımamalıdır. Ancak belediyelerin şeffaf 

sosyal sorumluluk projelerine, çevre, insanların rahatı ve refahı için olması kaydıyla 

bağış yapılabilir. 

2.5 Bağış ve yardımlar; etnik köken, milliyet, cinsiyet, din, ırk, cinsel yönelim, yaş veya 

engellilik temelinde ayrımcılık yapan herhangi bir kurum veya kuruluşun yararına 

yapılamaz.  

2.6 Bağış ve yardımlar; doğrudan veya dolaylı olarak insan veya hayvan hakları ihlalleri, 

tütün, alkol ve yasa dışı ilaçların tanıtımı ve çevreye zarar verme amacı taşıyamaz. 
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3. NORM Holding Bağış ve Yardım Belge Düzeni 

3.1 Norm Holding kaynaklarından yapılacak maddi ve ayni bağışların, mevzuatlara 

uygun olarak kurum kazancından indirilmesi mümkündür.  

3.2 Kurum kazancının %5’i ile sınırlı bağış ve yardımlar  

3.2.1 Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve 

köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu 

yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde 

bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve 

yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı, 

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum 

kazancından indirim konusu yapılabilmektedir.  

3.2.2 Matrahtan indirilmesi için bağış ve yardımın; genel ve özel bütçeli kamu 

idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca 

vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara 

yapılması gerekmektedir. 

3.2.3 Matrahtan indirilmesi için bağış ve yardımın makbuz karşılığı olması 

gerekmektedir. 

3.2.4 Matrahtan indirilmesi için bağış ve yardımın karşılıksız yapılması 

gerekmektedir. 

3.2.5 Matrahtan indirilmesi için bağış ve yardımın sadece ilgili dönem kazancından 

indirilmesi gerekmektedir. 

3.2.6 Matrahtan indirilmesi için bağış ve yardımın beyannamede ayrıca 

gösterilmesi gerekmektedir. 

3.2.7 Kurum kazancından indirilemeyen kısım diğer yıla nakledilememektedir. 

Kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek bağış ve 

yardımların tutarı, o yıla ait kurum kazancının %5’i ile sınırlıdır.  

3.2.8 İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum 

kazancı, zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası 

düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutardır. 

[Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] 
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3.3 Eğitim ve Sağlık Tesislerine İlişkin Bağış ve Yardımlar (Kvk 10/1/Ç) 

3.3.1 Eğitim, sağlık ve bakım hizmetlerini geliştirmek ve devam ettirmek amacıyla 

yapılan harcamalar kurum kazancının tespitinde indirim unsuru olarak 

dikkate alınabilmektedir. 

3.3.2 Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve 

köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve 100 yatak (kalkınmada öncelikli 

yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu, çocuk 

yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki 

idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve 

Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve 

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik inşası 

dolayısıyla yapılan harcamaların %100’ü kurumlar vergisi matrahının 

tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. 

3.3.3 Söz konusu tesislerin inşası için yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarına 

yapılan her türlü bağış ve yardımların %100’ü kurumlar vergisi matrahının 

tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. 

3.3.4 Söz konusu tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan nakdi 

ve ayni bağış ve yardımların %100’ü kurumlar vergisi matrahının tespitinde 

indirim konusu yapılabilecektir. 

3.3.5 Sözü edilen tesislerin yapımı için bentte sayılan kuruluşlar dışında yer alan 

kamuya yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan 

vakıflara yapılan bağış ve yardımlar ise o yılki kurum kazancının %5’i ile sınırlı 

olmak üzere bu kapsamda indirim konusu yapılabilecektir. 

3.4 Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar 

3.4.1 Kurumlar Vergisi Kanunu 10/1-d kapsamında makbuz karşılığı yapılan bağış 

ve yardımların % 100’ü kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir. 

3.5 Doğal afetlere ilişkin bağış ve yardımlar 

3.5.1 Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık 

aracılığı ile makbuz karşılığı yapılan aynî ve nakdî bağışların % 100’ü kurumlar 

vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. 

3.6 Türkiye Kızılay Derneğine ilişkin bağış ve yardımlar 
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3.6.1 İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan 

nakdi bağış veya yardımların % 100'ü kurum kazancından indirim konusu 

yapılabilecektir. 

3.7 Kurum Kazancından İndirilmesi Mümkün Kılınan Bağış ve Yardımların Belge Düzeni 

3.7.1 Ayni veya nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların kurumlar vergisi 

mükelleflerince indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı 

yapılmış olması gereklidir.  

3.7.2 Ulusal çapta bazı bağış ve yardım kampanyaları çerçevesinde zaman zaman 

bağış ve yardım yapılan kurumlardan makbuz temin edilemediği 

görülmektedir. Bu gibi durumlarda bu amaçlarla bankalarda açtırılan 

hesaplara paranın yatırıldığını gösteren banka dekontları belgelendirme 

açısından yeterli olacaktır. 

3.8 Kurum Stoklarından veya Aktifinden Çekilerek Bağışlanan Ayni Bağışların Değeri 

3.8.1 Ayni bağış ve yardımın, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek 

bağışlanmış olması durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip 

bağışladıkları değerler için fatura düzenlemesi; düzenlenen faturanın arka 

yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu 

tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak bağış 

yapılan kuruluşun yetkili kişileri tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olması 

yeterlidir.  

3.8.2 Öte yandan alınabiliyorsa ayniyat makbuzu da alınmasında fayda 

görülmektedir. 

3.9 Dışarıdan Satın Alınarak Bağışlanan Ayni Bağışların Değeri 

3.9.1 Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan alınarak kamu kurum ve kuruluşuna 

bağışlanmış olması durumunda ise bu kurum ve kuruluş tarafından teslim 

alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge (ayniyat makbuzu) düzenlenmiş 

olması yeterli olup, düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, 

cinsinin ve miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş 

olması gerekmektedir. Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak 

düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde yukarıda belirtilen açıklamalar 

dahilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin imzası ve gerekli 

kaşeler bulunacaktır. 
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3.9.2 Kısmi istisna kapsamındaki bağışlara istinaden düzenlenecek faturalar 

üzerine “KDV Kanunu’nun 17/2-b maddesi gereği KDV’den istisnadır” 

şeklinde ibare konulması gerekmektedir. 

  

4. NORM Holding Bağış ve Yardım Süreci 

4.1 Bağış ve yardımlar; talep veya NORM Holding Yönetim Kurulu veya NORM 

Holding İcra Kurulu tarafından saptanabilir. 

4.2 Bağış ve yardım talepleri; NORM Holding İcra Kurulu veya atayacağı inceleme 

ekibi tarafından incelenir. 

4.3 İnceleme sonucunun olumlu olması halinde talep, NORM Holding İcra Kurulu 

tarafından karara bağlanarak, Yönetim Kurulunun onayına sunulur. 

4.4 Bağış ve yardım talebinin içeriğine göre NORM Holding ilgili yönetim birimlerine 

bilgi verilerek, görüş alınır.  

4.5 Bağış ve yardımların konusuna göre işlemin tüm koşullarını içeren bir sözleşme 

imzalanması için hukukçu görüşü alınır.  

4.6 Bağış ve yardımların, makbuz ve fatura gibi destekleyici belgeler Mali İşler 

Bölümünce saklanır. Gerçekleştirilen işlemler ilgili mevzuata uygun şekilde kayıt 

altına alınır. 

4.7 Bağış ve yardımların inceleme, onay, uygulama ve takip süreçlerine ilişkin tüm 

dokümantasyon, denetim ve uyum incelemesi için gerektiğinde kullanılmak üzere 

Muhasebe departmanları tarafından arşivlenir. 

 

5 Yürürlük ve Uygulama 

5.1 Bu düzenleme, buna ilişkin değişiklikler Norm Holding Yönetim Kurulu kararı ile 

yürürlüğe girer.Genel Kurul ‘da pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulur. 

5.2 Bu düzenlemenin yürütmesinden öncelikle Kurumsal Yönetim Komitesi olmak 

üzere, Norm Holding Yönetim Kurulu sorumludur. 

 


