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Hitit Bağış ve Yardım Politikası 

Hitit Bilgisayar Hizmetleri AŞ (“Şirket”), Bağış ve Yardım faaliyetlerini, Şirketin ve iştiraki olan 

şirketlerin operasyonlarının bulunduğu ülkelerdeki toplumları desteklemenin önemli bir yolu 

olarak görmektedir. Şirket tüm çalışanları ve yöneticileri, Şirket Etik Kuralları’nın ayrılmaz bir 

parçası olan bu Politika’ya uygun hareket etmekle yükümlüdür.  

Bağış, kamu yararına hizmet etmek ve sosyal bir hedefin gerçekleştirilmesine katkıda 

bulunmak için dernek, birlik ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlar gibi kişi ve kurumlara; 

üniversitelere, okullara ve diğer özel veya resmi kuruluşlar ile organizasyonlara, herhangi bir 

karşılık beklemeksizin yapılan nakdi veya ayni (ürün, hizmet ve erişim sağlanması gibi) 

yardımları ifade eder.  

Sponsorluk ise, bir Sponsorluk sözleşmesi veya adı farklı olmakla birlikte içeriğinde sponsorluk 

koşulları yer alan diğer türdeki sözleşmeler kapsamında, kurumsal bir fayda elde etmek 

amacıyla katılmakta yarar görülen sanatsal, sosyal, teknolojik , yaratıcı, sportif veya kültürel 

etkinliklerin, nakdi veya ayni olarak (ürün, hizmet veya erişim sağlanması gibi) 

desteklenmesidir. 

Şirket, iş dünyasına teknoloji ve yaratıcılık yoluyla yaptığı katkıyı, sosyal alana aktararak 

topluma olan görevini yerine getirme bilinci içerisinde bağış ve yardımlarında;  spor, sağlıklı 

yaşam, yaratıcılık, teknoloji bilinci, çevre, refah, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi birçok 

farklı alanda ve farklı kitleleri hedefleyerek, temel kurumsal değerleri ve etik standartları ile 

uyumlu bir şekilde toplumsal gelişime katkı sağlanmasına azami özeni gösterir.   

Prensip olarak Bağışlar; 

1- Politik faaliyetlere ve bu faaliyetlerle irtibatlı olan kişi ve kuruluşlara yapılmaz 

2- Kar amacı güden kişi ve kuruluşlara yapılmaz 

3- Bağışlar doğrudan yapılabileceği gibi kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk tüzel kişileri 

veya STK lar ile ortak olarak da yapılabilir 

4- Çoğunlukla Türkiye’ de verilecek olmakla birlikte Şirketin  veya iştiraki olan ortaklıkların 

faliyet gösterdiği ülkelerin sınırları içinde  o ülkenin kanunlarına aykırı olmayacak şekilde  de 

yapılabilir. 

5- Nakden ve/veya ayni olarak yapılabileceği gibi, mevzuatın izin verdiği diğer usullerle de 

yapılabilir. Nakdi bağışlar banka üzerinden, gayri nakdi bağışlar ise destek verilecek projeyi 

yürüten  tüzel kişinin veya proje kamu veya özel sektör tüzel kişisi ile birlikte yürütülüyorsa bu 

tüzel kişinin yönetim organı veya en üst düzey yöneticisine teslim edilir. 

Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 3’ncü maddesi ikinci fıkrası (r) 

bendi hükmü çerçevesinde; sermaye piyasası mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi gerekli özel 

durum açıklamalarının yapılması ve her mali yıl içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı 

ve bunlardan yararlananların genel kurulda ayrı bir gündem maddesi altında pay sahiplerinin 
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bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde her yıl Genel 

Kurul’un tespit edeceği üst sınırlar içerisinde Kurumsal  İlişkiler ve Pazarlama  birimlerinin 

değerlendirmesi ve ilgili birimlerin  bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı’nın görüşü alındıktan 

sonra Genel Müdür kararı ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temsil ve ilzam yetkisi 

esasları doğrultusunda bağış ve yardım yapabilir.   

Şirket’in faaliyetleri sonucunda oluşan dağıtılabilir kârın, pay sahipleri haklarının korunmasını 

teminen yüksek seviyede oluşması esasından uzaklaşan bağış ve yardımlardan kaçınılır. Genel 

Kurulca belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve bir hesap dönemi içerisinde 

yapılan bağışlar, ilgili hesap dönemin net dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisi mahfuzdur. 

Bir sponsorluk sözleşmesi veya adı farklı olmakla birlikte içeriğinde Sponsorluk koşulları yer 

alan diğer türdeki sözleşmeler kapsamında, kurumsal bir fayda elde etmek amacıyla katılmakta 

yarar görülen sanatsal, sosyal, teknolojik, yaratıcı, sportif veya kültürel etkinliklerin, nakdi veya 

ayni olarak desteklenmesi amacıyla yürütülen sponsorluk faaliyetleri ve Şirket tarafından ticari 

saik ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında yürütülen faaliyetler işbu Bağış ve 

Yardım Politikasından bağımsız olarak; Şirketin genel yetkilendirme çerçevesinde yürütülür. 

İşbu Bağış ve Yardım Politikası 18.04 2022 tarih ve 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 

kabul edilmiş olup Şirketimizin 2021 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında 

görüşülerek karara bağlanmak suretiyle yürürlüğe girer ayrıca, Şirket kurumsal internet 

sitesinde kamuya açıklanır. Bağış ve Yardım Politikası’nda yapılacak değişiklikler Yönetim 

Kurulu’nun onayından geçerek, ilgili hesap dönemi genel kurul toplantılarında pay sahipleri 

bilgilendirilir ayrıca, Şirket internet sitesinde kamuya açıklanır. 

 

 


