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Ortaklığın Adresi : 
Taşdelen Mah.Sırrı Çelik Bulvarı No:7 

Çekmeköy/İstanbul 

Telefon ve Faks No. : 0216 430 00 00 / 0216 430 80 15 

E-posta Adresi : tatgida@tat.com.tr 

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin 

Telefon ve Faks No.su 
: 0216 430 00 00 / 0216 430 80 15 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır 

Özet Bilgi : 
Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf  

İşlemleri 

 

 

Açıklama : 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı tebliğine istinaden Şirketimizin yaygın ve süreklilik 

arz eden mamül satış işlemlerinin 2013 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık 

finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son 

yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına oranının %10’dan fazlasına uluşması ve 2014 hesap 

döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesinin görülmesi 

dolayısıyla hazarlanan rapor ekte sunulmuştur. 

 

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurul’un yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan 

esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, 

kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgiIi bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli 

tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

 

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

N.Şenol TOLAN             Tamer SOYUPAK                             

Mali İşler Yöneticisi       Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.  

26.02.2014  – 20:15        26.02.2014  – 20:15         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 

2013 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR 

 

 

Genel Bilgiler 

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ’in (Tebliğ) 10. maddesi 

kapsamında hazırlanmıştır. İlgili madde uyarınca Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve 

süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan 

son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya 

açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10’una veya daha 

fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile 

karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır. 

Bu Rapor’un amacı Tat Gıda Sanayi A.Ş’nin (Şirketimiz) SPK mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı 

Uluslararası Muhasebe Standardı’nda (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, 

ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında 

Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir. 

2013 yılı içerisinde Tat Gıda Sanayi A.Ş. ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında 

detaylı bilgiler, 2013 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 29 nolu 

dipnotunda açıklanmış olup, bu Rapor’da sadece %10 sınırını aşan işlemlerin piyasa koşullarına 

uygunluğu değerlendirilmiştir.   

Tat Gıda Sanayi A.Ş.’ne İlişkin Bilgiler 

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 8300038990 hesap numaralı Kurumlar Vergisi mükellefi 

olan Tat  İstanbul Ticaret Sicili’ne  96638  no. ile kaydedilmiştir. 1967 yılında ilk fabrikasını  

M.Kemalpaşa, Bursa adresinde açan Tat 2013 yıl sonu itibariyle 6 adet fabrika ile Türkiye’de gıda imalatı 

yapan büyük bir kuruluş olarak üretimine devam etmektedir. Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:7 

Çekmeköy - İSTANBUL adresinde, salça, ketçap, meyve suyu, sebze konservesi, hazır yemek, et ve et 

mamulleri, süt ve süt mamulleri, un, irmik ve makarna imalatı konularıyla iştigal eden şirketin, Bursa 

Mustafakemalpaşa, İzmir Torbalı, Bursa Karacabey, İstanbul Tepeören Köyü ve İzmir Bornova’da 

bulunan 6 adet fabrikası mevcuttur.  

Şirketimiz sermayesi 136.000.000.-TL olup ortaklık yapısına ilişkin tablo aşağıda yer verilmiştir. 

Şirketin ortaklarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir : 

ORTAĞIN ADI-ÜNVANI Hisse Tutarı (TL) (%) 

Koç Holding A.Ş. 59.364.947,17 43,65 

Temel Ticaret Yat.A.Ş. 4.427.888,60 3,26 

Kagome Co Ltd. 5.071.168,20 3,73 

Sumıtomo Corp. 2.077.983,34 1,53 

Diğer 9.094.012,69 6,69 

Halka Açık 55.964.000,00 41,15 

TOPLAM 136.000.000,00 100,00 

 

 

 

 

 



 

Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ne İlişkin Bilgiler 

Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 

131496 sicil numarası ile kayıtlı olup Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy İstanbul 

adresinde toptan gıda içecek ve temizlik ürünleri pazarlaması ve ticaretiyle iştigal etmektedir. 

Şirket, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün  3230016157 vergi numaralı  mükellefidir.  

Şirket, 25.02.1975 tarihinde başta gıda olmak üzere dayanıksız tüketim pazarına odaklanabilmek için her 

türden dayanıksız tüketim malını pazarlamak üzere kurulmuştur.İlk olarak ampul, kibrit ve Tat 

mamüllerinin satışıyla başlayan şirket, zaman içerisinde dağıtım organizasyonunu genişletmiş, ciro kar ve 

faaliyetleri ile piyasanın öncü firmalarından biri haline gelmiştir. 

1988 yılına kadar daha ziyade uzun raf ömürlü hızlı tüketim mallarının satış ve dağıtımını yapmakta iken 

bu yıl Maret ürünlerinin satış ve pazarlama sorumluluğu da şirket’e geçmiştir. Böylece İstanbul, İzmir, 

Ankara, Bursa, Adana, Antalya illerinde direkt perakendecilere hizmet veren soğuk zincir satış teşkilatları 

kurmuş. Diğer illerde münhasır bayilikler oluşturmuştur. 

01.12.1995 tarihinden itibaren, Kartal, Lunch&Dinner, Pastavilla markalı makarna; 

01.06.1997’den itibaren Sek markalı süt mamulleri ürün portföyüne dahil edilmişdir. 

Şirket, 26.06.2001’de British American Tobacco firması ile imzaladığı “Münhasıran Distribütör”lük 

anlaşmasıyla British American Tobacco Tütün ürünlerinin Türkiye’deki tek yetkili dağıtıcılığına 

başlamıştır.  

01.09.2009’da 127 yıllık tecrübesi ile Avrupa’nın önde gelen baharat firması Kotanyi ile işbirliği yaparak, 

Kotanyi baharat ve baharat karışımlarının satış ve dağıtımına başlamıştır. 

25.07.2011’de Ferrero firmasının Nutella, Kinder markalı ürünlerinin satış ve dağıtımına başlamıştır.  

38 yılı aşkın pazar birikimine sahip şirket bugün portföyünde Tat’ın ürettiği Tat, Maret, Sek, Pastavilla 

markalı gıda ürünleri yer almaktadır. Bu ürünlere ek olarak portfföyünde General Electric ampulleri, 

Landlite enerji tasarruflu ampulleri, Kiler bakliyat ve pirinç, Noba bakliyat ve pirinç, Prenses şeker, Şölen 

çay, Ekin dondurulmuş patates, Rest temizlik ürünleri,  EDT ayçiçek yağı, Freshies ağız kokusu giderici, 

Minsalt sağlıklı tuz, Sony pil, Kotanyi baharat ve baharat karışımları, Ekin çuval ve paket pirinç-bakliyat-

bulgur, Nutella, Kinder ve Rocher markalı ürünler yer almaktadır.  

Düzey’in sermayesi 5.766.000.-TL olup Tat’ın Düzey’de % 1,1 oranında iştiraki bulunmaktadır. Düzey 

halka açık değildir. 

İlişkili Kişiler Arasında Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşullarına Uygunluğuna 

İlişkin Bilgiler 

Tat’ın yurtiçindeki pazarlama ve satış faaliyetlerini bir Koç Grubu şirketi olan Düzey Tüketim Malları 

Sanayi Pazarlama A.Ş. (“Düzey”) yürütmektedir.  

Düzey’in Tat’a sağladığı yaygın, güçlü ve güvenilir dağıtım ağı ile süt, yağ, peynir, yoğurt ve şarküteri 

ürünleri gibi soğuk hava sistemli taşıtlara ihtiyaç gösteren sektör ürünlerini de vaktinde, taze şekilde 

tüketiciye ulaştırabilme imkanı elde edilmektedir.  

Düzey’e satışlarımız 2013 yılında 674.855.529.- TL ve ciro içindeki payı % 85 olup, “Yeniden Satış Fiyatı 

Yöntemi” uygulanmıştır. Bu yöntemde emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal veya hizmetlerin 

aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere yeniden satılması halinde 

uygulanacak fiyattan, makul bir brüt satış kârı (iskonto) düşülerek hesaplanması söz konusudur. Bu 

nedenle, farklı ürünlerin yer aldığı işlemler için de kullanılabilecek olan bu yöntemin, özellikle pazarlama 

ve dağıtım faaliyetleri gibi ilişkili şirketin satın aldığı mal veya hizmeti ilişkisiz kişilere sattığı işlemlerde 



güvenilir sonuçlar verdiği kabul edilmektedir. Bu kapsamda pazarlama ve dağıtım şirketi niteliğindeki 

Düzey ile olan ilişkilerimizde kullanılabilecek en uygun yöntemdir. 

Tat ile Düzey arasındaki ticari ilişki  01.01.2012 tarihinde imzalanan ve koşullardaki değişikliklere paralel 

olarak protokolle güncellenen satış anlaşmasıyla belirlenmektedir. Tat’ın, Düzey’le çalışma koşulları,  

ürün gruplarına göre iskonto oranları, vade süreleri ve diğer koşulları bu anlaşmada açıkça belirlenir. 

Anlaşmalarda belirtildiği üzere; Tat tarafından üretilen mamuller ilgili iskontolarla Tat fabrikalarından 

Düzey’in depolarına ve distiribitörlerine sevk edilmektedir. Nihai tüketicinin kullandığı liste fiyatları 

piyasa şartlarına göre Tat tarafından tavsiye edilmektedir. Düzey’e satışta uygulanan iskonto oranları 

işleme konu ürünlerin raf süresi, pazarlama ve dağıtım imkanları,taşıma ve saklama koşulları gibi kriterler 

dikkate alınarak işlem anında uygulanabilecek, piyasa koşullarına uygun olarak ve üstlenilen işlev ve 

riskleri dikkate alarak belirlenmektedir.  

Sonuç 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı tebliğine istinaden Şirketimizin Düzey A.Ş. ile 

yaygın ve süreklilik arz eden mamül satış işlemlerinin 2013 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya 

açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde 

kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10’dan fazlasına 

ulaşması ve 2014 hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam 

etmesinin öngörülmesi dolayısıyla işbu raporda; Düzey A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat 

belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları 

karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 


