
 

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.  

2013 YILINA AİT 25.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN 

BİLGİLENDİRME NOTU 

 

1. 25.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET  

Şirketimiz 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 

Olağan Genel Kurul Toplantısını 25.03.2014 tarihinde Salı günü saat 11:00 ’da, Divan Oteli, Askerocağı 

Cad. No:1 Elmadağ-Şişli/İstanbul (Tel: 0212 315 55 00 Faks: 0212 315 55 15) adresinde yapacaktır.   

 

2013 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile 

Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme 

Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şubelerinde, www.tatgida.com 

adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun, e-şirket ve Elektronik 

Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin  incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 

 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı 

ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri 

veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-

İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.tatgida.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet 

sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet 

Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış 

vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden 

elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de 

zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki 

sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.  

 

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik 

Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uygulama 

yapabilmeleri  için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan,  Şirketimizin www.tatgida.com  adresindeki kurumsal 

internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0216 430 00 00)  bilgi edinmeleri rica olunur.  

 

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay 

senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede,  pay sahiplerimizin Genel Kurul 

Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.  

 

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy 

kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 

 

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir. 

 

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine 

ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. 

 

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 

 

 

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 

Şirket Adresi : Taşdelen Mah.Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İstanbul 

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/96638 

Tel:0216


2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal 

Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar 

aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde 

bilginize sunulmaktadır: 

2.1.  Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları  

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın yapısını yansıtan toplam pay 

sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil 

eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır: 

Pay Sahibi 
Sermaye 

Oranı (%) 
Pay Tutarı (TL) 

Oy Hakkı  

Oranı (%) 
Oy Hakkı 

Koç Holding A.Ş. 43,65 59.364.947,17 43,65 5.936.494.717,00 

Temel Ticaret Yat.A.Ş. 3,26 4.427.888,60 3,26 442.788.860,00 

Kagome Co Ltd. 3,73 5.071.168,20 3,73 507.116.820,00 

Sumıtomo Corp. 1,53 2.077.983,34 1,53 207.798.334,00 

Diğer 6,69 9.094.012,69 6,69 909.401.269,00 

Halka Açık 41,15 55.964.000,00 41,15 5.596.400.000,00 

TOPLAM 100,00 136.000.000,00 100,00 13.600.000.000,00 

2.2.  Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek 

Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri: 

Ortaklığımızın ve bağlı ortaklığının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap 

dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki 

değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır; 

Bağlı Ortaklığımız Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş.’nin 14.10.2013 tarihli Yönetim Kurulu 

toplantısında beklentilere cevap vermemesi nedeni ile domates ve salça üretim faaliyetlerinin 

durdurularak stratejik opsiyonların değerlendirilmesi çalışmalarına başlanmasına ve elde edilen 

sonuçların 26.12.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da pay sahiplerine sunularak bu kapsamda 

faaliyetlerin yeniden yapılandırılması, önemli miktarda şirket varlığının toptan satışıda dahil olmak üzere 

faaliyetle ilgili stratejik seçeneklerin değerlendirilmesine karar verilmiştir. 

Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş.'nin 26.12.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul 

toplantısında, Harranova A.Ş.'ye ait salça üretim tesisinin ekipmanlarından bir kısmının, Vakıf 

Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin değerleme raporu doğrultusunda 6.960.500.-TL+KDV bedel 

karşılığında Tat Gıda Sanayi A.Ş.’ne satılmasına ve Şirketin  diğer malvarlıklarını kısmen, parçalar 

halinde satması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi: 

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri tarafından gündeme 

madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak bir talep iletilmemiştir. 

 

 



 

 

3. 25.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM 

MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi, 

 “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının 

Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

hakkında Yönetmelik”  (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç 

Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı 

Başkanı seçimi  yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en 

az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da 

seçebilir. 

2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, 

müzakeresi ve onaylanması; 

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul 

toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul 

portalında ve www.tatgida.com  adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın 

incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu 

hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.  

3. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’ nin okunması, 

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik 

Genel Kurul portalında ve www.tatgida.com  adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde 

ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 

hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir. 

4. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması 

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul 

toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul 

portalında ve www.tatgida.com  adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın 

incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek 

ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.  

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi  

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2013 yılı faaliyet, 

işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin 

Şirket’in “Kar Dağıtım Politikası” nın onaylanması 

Şirketimizin EK/1’de yer alan kar dağıtım politikası Genel Kurulun onayına sunulacak olup, 

ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın 

Elektronik Genel Kurul portalında ve www.tatgida.com  adresindeki kurumsal internet sitesinde 

yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir. 

http://www.tatgida.com/
http://www.tatgida.com/
http://www.tatgida.com/
http://www.tatgida.com/


7. 2013 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’nun 

önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi; 

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız 

Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (a member of Deloitte Touche Tohmatsu) 

tarafından denetlenen 01.01.2013- 31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 

2.494.069.-TL ana ortaklığa ait “Konsolide Net Dönem Karı” elde edilmiş olup, uzun vadeli 

stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 

sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi’nde yer alan Kar 

Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerimize ilişkin tablo EK/2’de  

yer almaktadır. 

8. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine 

göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi; 

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu 

üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri 

seçilecektir. Ayrıca SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız 

üye seçimi gerçekleştirilecektir. 

Esas sözleşmemizin 11. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu 

hükümleri kapsamında, 1 yıl için seçilecek  5-13 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. 

Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu’nun yenilenmesine karar verebilir. 

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2 adedi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde 

tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. 

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine 

Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn.Arif Nuri Bulut ve Sn. Mansur Özgün 

Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.  

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri EK/3’de sunulmaktadır. 

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 

“Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi 

verilmesi ve onaylanması; 

SPK’nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst 

düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı 

bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı 

tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK/4’da yer almaktadır. 2013 faaliyet yılına 

ilişkin finansal raporlarımızın 29 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 2013 yılı içinde Tat Gıda 

Sanayi A.Ş. tarafından üst düzey yöneticilere toplam 5.255.582.-TL menfaat sağlanmıştır.  

10. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi; 

9 nolu gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan Ücret Politikamız kapsamında 2014 

faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından 

belirlenecektir.  

 



11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim 

Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması  

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim 

Kurulumuzun 25.02.2014 tarihli toplantısında, Denetim Komitesi’nin görüşü alınarak, 

Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki 

ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)’nin 

seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

12.  Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında,  2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla 

yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi 

 

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

kapsamında 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 hazırlanarak KAP’ta raporun veya sonucunun 

açıklanması gerekmektedir. 2013 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan İlişkili Taraf 

İşlemleri Raporu EK/5’de yer almaktadır. 2013 yılında belirlenen oranı aşan işlemlerin 2014 

hesap döneminde de belirlenen oranları aşacağı öngörülmektedir. Söz konusu işlemler hakkında 

Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilir.  

13. Şirket’in 2013 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 

yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi; 

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi gereğince, 

yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve 

yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2013 

yılı içinde yapılan bağış 122.435.- TL’dır. Ayrıca 2014 yılında yapılacak bağışın sınırı genel 

kurul tarafından belirlenecektir. 

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin ve/veya bağlı ortaklıkların 2013 

yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir 

veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi 

uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, 

rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı 

gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2013 tarihli Finansal 

Tablolarımızın 18 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.  

15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst 

düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk 

Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası 

Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda 

gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” 

başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri 

çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.  

 



SPK’nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde 

bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin 

ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları 

ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı 

ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına 

yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak 

sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi 

verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul 

tutanağına işlenir.  

 

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel 

Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 

 

 Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleşen işlem bulunmamaktadır. 

16. Dilekve Görüşler. 
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EK/1 

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI 

 

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve 

diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddesi çerçevesinde ortaklarına 

kâr dağıtımı yapmaktadır. Bu uygulamada Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve 

Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.  

Esas Sözleşmemizin 19’uncu maddesi çerçevesinde, vergi öncesi kârdan %5 oranında birinci tertip yasal 

yedek akçe, mali yükümlülükler ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre ayrılan birinci temettüden sonra 

kalan tutar üzerinden Genel Kurul,  kar payına ilişkin kararı ile yönetim kurulu üyeleri, memur, 

müstahdem ve isçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kar 

payı dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Ayrıca Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde 

ödenmiş sermayenin %5’i indirildikten sonra kalan tutarın %5’i oranında bir tutar kurucu intifa senedi 

sahiplerine’de ödenir. 

Mevcut kar dağıtım politikamız; 

Büyüme stratejimiz gereği oluşan kar, yatırım ve işletme sermayesi finansmanında kullanmak üzere şirket 

bünyesinde bırakılarak nakit kar dağıtımı öngörülmemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK/2 

   

    TAT GIDA SANAYİ A.Ş.  2013 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) 

 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye    136.000.000,00     

 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)         4.051.179,93     

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin 

bilgi - 
  

SPK’ya Göre 

Yasal Kayıtlara 

(YK) Göre 

3. Dönem Kârı 12.039.143 30.121.686 

4. Ödenecek Vergiler ( - ) 9.545.074 4.513.166 

5. Net Dönem Kârı ( = )                                                           2.494.069 25.608.521 

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) - 
 

7. Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) 1.280.426 1.280.426 

8. 
NET DAĞITILABİLİR  

1.213.643 24.328.095 
DÖNEM KÂRI (=) 

9. Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) 122.435 
 

10. 
Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net 

dağıtılabilir dönem kârı  
 - 

1.336.078 

11. 

Ortaklara Birinci Temettü  - - 

-Nakit - - 

-Bedelsiz - - 

- Toplam - - 

12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü - - 

13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü - - 

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü - - 

15. Ortaklara İkinci Temettü - - 

16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe  - 
- 

17. Statü Yedekleri 
 

- 

18. Özel Yedekler - - 

19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK 1.213.643 24.328.095 

20.  

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar       

-                 Geçmiş Yıl Kârı 

-                 Olağanüstü Yedekler 

-                 Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir 

Diğer Yedekler 

 

 

 

 



EK/3 

        

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ ADAYLARIN 

BAĞIMSIZLIK BEYANLARI 

 

İbrahim Tamer Haşimoğlu 
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Topluluğu’nun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri ile birlikte, TUSİAD, Turizm Yatırımcıları 
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Semahat Sevim Arsel 
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Mustafa Rahmi Koç 

Yüksek öğrenimini Johns Hopkins Üniversitesi (ABD) Endüstriyel Sevk ve İdare Bölümü’nde yapmıştır. 
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Danışma Kurulu Üyeliği, Foreign Policy Association Fahri Üyeliği, New York Metropolitan Sanat 

Müzesi Onursal Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Global İlişkiler Forumu Derneği Kurucu Üyeliği gibi 
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Mustafa Vehbi Koç 

İsviçre’de Lyceum Alpinum Zuoz’u bitirdikten sonra ABD’de George Washington Üniversitesi İşletme 
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Başkanlar Organizasyonu üyesi olup, JP Morgan Uluslararası Konseyi’nde yer almaktadır. 2005 yılında 

İtalya Hükümeti’nin Cavaliere D’Industria nişanı ile ödüllendirilmiştir. Mustafa V. Koç, ekonomik ve 

sosyal kalkınmaya büyük önem veren ve bu alanda World Monuments Fund ve Carnegie Vakfı ile BNP 
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hayata geçiren Vehbi Koç Vakfı’nın Yönetim Kurulu ve Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın Mütevelli 
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Mehmet Ömer Koç 

Columbia College’den (ABD) 1985 yılında BA derecesiyle mezun olmuştur. Bir sene Kofisa Trading’de 

çalışmıştır. Columbia Business School’dan MBA derecesi almıştır( 1989). Ramerica Intl. Inc.’de 

çalıştıktan sonra, 1990 yılında Koç Holding’e katılarak, Gazal A.Ş.’de, Finansman Koordinatörlüğü, 
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Yıldırım Ali Koç 

Yüksek öğrenimini Rice Üniversitesi (ABD) İşletme Fakültesi'nin ardından Harvard Üniversitesi’nden 

(ABD) aldığı yüksek lisans programıyla sürdürmüştür. 1990-1991 tarihleri arasında American Express 
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Arif Nuri Bulut 

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Enstitüsü’nden mezun olan Sayın Bulut, İstanbul Teknik 

Üniversitesi’nde Yüksek Lisans yapmış, ardından Koç Üniversitesi’nde Yönetici MBA Programı’nı 
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zamanda şirketin Yönetim Kurulu Üyesi’dir.  

 

Mansur Özgün 

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Sanayi İşletme ve Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. 

Çalışma hayatına Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde başlamış olup 1970 yılına kadar Maliye Bakanlığı’nda 
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İşler Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Sayın Özgün, 2000 yılından bu yana Yeminli Mali 

Müşavirlik yapmaktadır. 

 

Masahiro Sumitomo 

Aoyama Gakuin Üniversitesi'nde biyokimya dalında lisans yapmıştır. 1990-1996 yılları arasında Kagome 

U.S.A'de Kalite-Güvence'den sorumlu Genel Müdür; 2001-2008 yılları arasında Kagome Co. Ltd.'nin İş 

Geliştirme'den sorumlu Genel Müdürlük görevini üstelenen Sumitomo, 2008-2013 yılları arasında 

Kagome Co. Ltd. Vegitalia S.p.A.'in Başkanlığında bulunmuştur. 2013 yılı Nisan ayından bu yana 

Kagome Co. Ltd. Global Tomato Company İcra Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. 

 

Arzu Aslan Kesimer 

Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nün ardından Boğaziçi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Fakültesi'nden aldığı Ekonomi Yüksek Lisans Programı’yla tamamlamıştır. İş hayatına 

1992 yılında Marmara Bankası'nda başlamış, 1995 yılında Koçtaş Yapı Marketleri A.Ş.’deki göreviyle 
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olarak, Mağaza Planlama, Kategori Yönetimi ve Pazarlama bölümlerinden sorumlu Genel Müdür 

Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 1 Kasım 2011 yılından bu yana Tat Gıda Sanayi A.Ş.Genel Müdürü 

olarak görevini sürdürmektedir. 

 

 

 



21 Şubat 2014 

 

BAĞIMSIZLIK BEYANI 

 

Tat Gıda Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev 

yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda; 

 

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin 

yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu 

ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar 

kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek 

yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya 

imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli 

nitelikte ticari ilişki kurulmadığını, 

  

b)  Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), 

derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli 

ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya 

satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici 

pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, 

 

c)  Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine 

getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, 

 

ç)  Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum 

ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı, 

 

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik 

sayıldığımı, 

 

e)  Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar 

çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce 

karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, 

 

f)  Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak 

yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi, 

 

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği 

yapmadığımı, 

 

ğ)  Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip 

olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında 

bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu, 

 

h)  Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, 

 

beyan ederim. 

 

 

Mansur ÖZGÜN 
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h)  Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, 

 

beyan ederim. 

 

 

Arif Nuri BULUT 

 



 

EK/4 

 
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ÜCRET POLİTİKASI 
 

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki 

yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını 

tanımlamaktadır. 

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit 

ücret belirlenir.  

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen 

politika kapsamında ödeme yapılır. 

Şirket yönetim kuruluna şirketin işleyişi ile ilgili her türlü konuda etkin destek verecek olan yürütme 

komitesinin başkan ve üyelerine, sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak 

yılsonlarında Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen 

tutarda menfaat sağlanabilir. Yürütme Komitesi üyelerine yıl içinde bu kapsamda ödeme yapılmış ise 

yılsonunda belirlenen tutardan mahsup edilir.  

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları 

kullanılamaz.  

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate 

alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla 

katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir. 

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. 

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret 

politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak 

uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir. 

Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre 

hesaplanmaktadır.  Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir: 

 Prim Bazı: Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş 

büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst 

yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.  

 Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel 

(pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile 

elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara 

göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.  

 Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, 

çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. 

Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların 

dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.  

Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin işten ayrılmaları halinde, çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak 

görev yaptıkları süre, sağladığı katkı, ayrılma tarihinden önceki son hedef primi, son yılda ödenen maaş 

ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir. 

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine 

ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine 

ve/veya onayına sunulur. 

 



 

EK/5 
 

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. 

 

 

 


